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Հոդված 4. Օրենսգրքում կիրառվող հիմնական հասկացությունները 

  
1. Հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի 

կիրառության իմաստով՝ ստորև նշված հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստն 
ու նշանակությունը. 

1) հարկ՝ պետական և (կամ) հասարակական կարիքների բավարարման 
նպատակով Հայաստանի Հանրապետության պետական և (կամ) համայնքների 
բյուջեներ վճարվող պարտադիր և անհատույց գումար, որը վճարվում է հարկ 
վճարողների կողմից` Օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափերով և 
ժամկետներում. 

2) վճար՝ Օրենսգրքով նախատեսված պետական կամ տեղական վճար. 
3) տույժ՝ հարկերը կամ վճարները Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված ժամկետներում 
չվճարելու կամ այդ ժամկետներից ուշ վճարելու համար Օրենսգրքով սահմանված 
պատասխանատվության միջոց. 

4) տուգանք՝ Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով սահմանված պահանջները չկատարելու կամ 
խախտումներով կատարելու համար սահմանված պատասխանատվության միջոց. 

5) ապառք՝ Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով սահմանված՝ վճարման վերջնաժամկետում 
չվճարված կամ չմարված հարկի կամ վճարի գումար. 

6) հարկի կամ վճարի կանխավճար՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի 
ավարտը որոշակի ժամանակահատվածի համար Օրենսգրքով կամ վճարների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով 
հաշվարկվող և կատարվող՝ հարկի կամ վճարի վճարում. 

7) դեբետային գումար` Օրենսգրքով սահմանված կարգով իրականացվող 
հաշվանցման (պակասեցման) արդյունքում առաջացած՝ ավելացված արժեքի հարկի 
և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկում արտացոլված հարկի դեբետային 
գումար. 

8) միասնական հաշիվ` Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում հարկ վճարողների 
հարկային պարտավորությունների մարման նպատակով գանձապետարանի կողմից 
վարվող պետական արտաբյուջետային միջոցների ավանդային ենթահաշիվ. 

9) գանձապետարան՝ Կառավարության կողմից լիազորված` ֆինանսական 
բնագավառում պետական կարգավորում իրականացնող պետական մարմնի 
կենտրոնական գանձապետարան. 

10) միասնական հաշվի գումար՝ գումար, որով Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
կարող են մարվել հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները, որը կարող է 
առաջանալ՝ 

ա. միասնական հաշվին կատարված վճարումից, 
բ. հարկային հաշվարկների (այդ թվում` ճշտված) ներկայացումից, 



գ. դատարանի վճռի կատարման կամ բողոքարկման հանձնաժողովի ընդունած 
որոշման արդյունքում պարտավորության պակասեցումից կամ ավելացված արժեքի 
հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող կամ Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 1-3-րդ կետերով սահմանված գործարքների մասով միասնական հաշվին 
մուտքագրման ենթակա գումարների ավելացումից, 

դ. ստուգման կամ ուսումնասիրության արդյունքներով պարտավորության 
պակասեցումից կամ ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով 
հարկվող կամ Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-3-րդ կետերով սահմանված 
գործարքների մասով միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարների 
ավելացումից, 

ե. ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների 
մասով ուսումնասիրության կամ ստուգման արդյունքներով արձանագրված 
(հիմնավորված) միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարներից, 

զ. Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-3-րդ կետերով սահմանված 
գործարքների մասով ուսումնասիրության կամ ստուգման արդյունքներով 
արձանագրված (հիմնավորված) միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա 
գումարներից. 

11) հարկ վճարող՝ կազմակերպություն կամ ֆիզիկական անձ (այդ թվում՝ անհատ 
ձեռնարկատեր, նոտար), որը Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերում ունի կամ կարող է ունենալ 
հարկ կամ վճար վճարելու պարտավորություն. 

12) հարկային մարմին՝ Պետական եկամուտների կոմիտե. 
13) հարկային վարչարարություն՝ լիազոր մարմնի՝ Օրենսգրքի և այլ իրավական 

ակտերի հիման վրա իրականացվող գործողությունների ամբողջություն՝ ուղղված 
հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի համատարած և 
ճիշտ կիրառության ապահովմանը. 

14) լիազոր մարմին՝ Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերում ու սահմաններում 
վարչարարություն կամ հսկողություն իրականացնող պետական կառավարման կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմին. 

15) ակտիվ՝ հարկ վճարողին սեփականության իրավունքով պատկանող 
ցանկացած գույք, գույքային իրավունք և անձնական ոչ գույքային իրավունք. 

16) ոչ նյութական ակտիվ՝ նյութական հիմք չունեցող ակտիվ, բացառությամբ 
դրամական միջոցների, ֆինանսական ակտիվների և գուդվիլի. 

17) ֆինանսական ակտիվ՝ հաշվապահական հաշվառման համապատասխան 
միջազգային ստանդարտներով սահմանված ֆինանսական ակտիվ, բացառությամբ 
դրամական միջոցների. 

18) կանխիկ դրամ՝ Հայաստանի Հանրապետության արժույթը կամ արտարժույթը՝ 
թղթադրամների կամ մետաղադրամների տեսքով. 

19) հիմնական միջոց՝ հաշվապահական հաշվառման համապատասխան 
միջազգային ստանդարտներով սահմանված հիմնական միջոց և ներդրումային 
գույք. 

20) ակտիվի սկզբնական արժեք՝ ակտիվի ձեռքբերման գնի (անհատույց 
ստացման դեպքում՝ ստացվող ակտիվի գնի, իսկ կանոնադրական (բաժնեհավաք) 
կապիտալ ներդրման դեպքում՝ կողմերի պայմանավորվածությամբ որոշված գնի, 
որը ենթակա է գնահատման անկախ գնահատողի կողմից՝ օրենքով նախատեսված 



դեպքերում և կարգով), կառուցման կամ ստեղծման կամ մշակման ծախսերի (այդ 
թվում՝ չփոխհատուցվող և Օրենսգրքով սահմանված կարգով չհաշվանցվող 
(չնվազեցվող) հարկերի և վճարների), տեղափոխման, տեղակայման ծախսերի և 
(կամ) ձեռքբերման հետ անմիջականորեն կապված այլ ծախսերի հանրագումար՝ 
դրամական արտահայտությամբ. 

21) պարտավորություն՝ հարկ վճարողի առկա պարտք. 
22) պարտավորության սկզբնական արժեք՝ պարտավորության առաջացման 

պահին այն կատարելու (մարելու) համար անհրաժեշտ ակտիվների հանրագումար՝ 
դրամական արտահայտությամբ. 

23) եկամուտ՝ ձեռնարկատիրական, անձնական և (կամ) պասիվ եկամուտ. 
24) ձեռնարկատիրական եկամուտ՝ կազմակերպության, անհատ 

ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի կողմից իրականացվող գործունեությանը 
վերագրվող ակտիվի աճ կամ պարտավորության նվազում, որը, առանձին վերցրած, 
հանգեցնում է կազմակերպության սեփական կապիտալի կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի զուտ ակտիվների ավելացման, բացառությամբ 
Օրենսգրքի 108-րդ հոդվածով սահմանված եկամուտ չհամարվող տարրերի և սույն 
մասի 25-րդ կետի կիրառության իմաստով անձնական եկամուտ համարվող՝ անհատ 
ձեռնարկատեր կամ նոտար համարվող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից 
ստացվող շահաբաժինների: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ 
ձեռնարկատիրական եկամուտ է համարվում նաև անհատ ձեռնարկատեր և նոտար 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական 
գործունեությունից ստացվող եկամուտը. 

25) անձնական եկամուտ՝ ֆիզիկական անձի կողմից աշխատանքային կամ 
քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում իրականացվող 
գործունեությանը վերագրվող կամ ցանկացած այլ հիմքով (բացառությամբ սույն 
մասի 24-րդ և 26-րդ կետերով սահմանված դեպքերի) ստացվող դրամական միջոց 
կամ այլ ակտիվ (այդ թվում՝ բնամթերային ձևով): Սույն կետի կիրառության 
իմաստով՝ անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար համարվող ռեզիդենտ ֆիզիկական 
անձի կողմից ստացվող շահաբաժինը համարվում է անձնական եկամուտ՝ անկախ 
շահաբաժինը որպես անհատ ձեռնարկատեր կամ որպես նոտար ստանալու 
հանգամանքից և սույն մասի 26-րդ կետի դրույթներից. 

26) պասիվ եկամուտ՝ ֆիզիկական անձի կամ Օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 
համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված մշտական 
հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից իր ակտիվների 
ներդրմամբ (տրամադրելով) բացառապես այլ անձանց գործունեությունից ստացվող 
եկամուտներ, մասնավորապես՝ շահաբաժին, տոկոս, ռոյալթի, վարձակալական 
վճար, ակտիվների արժեքի հավելաճ (բացառությամբ սույն մասի 24-րդ կետով 
սահմանված դեպքերի և սույն մասի 25-րդ կետի կիրառության իմաստով անձնական 
եկամուտ համարվող՝ անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար համարվող ռեզիդենտ 
ֆիզիկական անձի կողմից ստացվող շահաբաժինների). 

27) համախառն եկամուտ՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացված կամ 
ստացման ենթակա Օրենսգրքով սահմանված եկամուտների հանրագումար. 

28) ձեռնարկատիրական ծախս՝ կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ 
կամ նոտարի կողմից իրականացվող գործունեությանը վերագրվող ակտիվի 
նվազում կամ պարտավորության աճ, որը, առանձին վերցրած, հանգեցնում է 
կազմակերպության սեփական կապիտալի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ 



նոտարի զուտ ակտիվների նվազեցման, բացառությամբ Օրենսգրքի 112-րդ 
հոդվածով սահմանված ծախս չհամարվող տարրերի. 

29) սեփական կապիտալ՝ կազմակերպության ակտիվների և 
պարտավորությունների տարբերություն. 

30) ակտիվի հաշվեկշռային արժեք՝ ակտիվի սկզբնական արժեքի և հարկման 
նպատակով դրանից կատարված նվազեցումների (այդ թվում՝ մաշվածության կամ 
ամորտիզացիոն մասհանումների) տարբերություն` հաշվի առած Օրենսգրքի 106-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված կարգով իրականացված 
վերագնահատման արդյունքները և Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին 
կետով սահմանված կապիտալ ծախսերը. 

31) պարտավորության հաշվեկշռային արժեք՝ պարտավորության սկզբնական 
արժեքի և հարկման նպատակով դրանից կատարված նվազեցումների 
տարբերություն` հաշվի առած Օրենսգրքի 106-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով 
սահմանված կարգով իրականացված վերագնահատման արդյունքները. 

32) շահաբաժին՝ կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կամ 
փայահավաք կապիտալում մասնակցությունից (բաժնետոմսից, բաժնեմասից, 
փայաբաժնից) կամ համատեղ գործունեությունից, որպես շահույթի բաշխում (այդ 
թվում՝ միջանկյալ բաշխում), մասնակցի ստացած կամ ստացման ենթակա եկամուտ. 

33) տոկոս՝ այլ անձին վերադարձելիության սկզբունքով տրամադրված (այդ 
թվում՝ վճարային արժեթուղթ ձեռք բերելու դիմաց, որպես փոխառություն, որպես 
կանխավճար, սպասարկող բանկի բանկային հաշվին հաշվեգրված) դրամական 
միջոցների օգտագործման կամ իրացման գնի տարաժամկետ վճարման դիմաց 
ստացված կամ ստացման ենթակա եկամուտ: Տոկոս չի համարվում կետանցված 
վճարման համար օրենքով կամ գործարքով պարտավորեցված տույժը, ներառյալ՝ 
բանկային տոկոսը. 

34) ռոյալթի՝ հարկ վճարողի մտավոր սեփականության և այլ ոչ գույքային 
իրավունքների օգտագործումից ստացված կամ ստացման ենթակա եկամուտ: 
Ռոյալթի է համարվում մասնավորապես գյուտերի, արտոնագրերի, հեղինակային 
իրավունքի` գրականության, գիտության կամ արվեստի, ներառյալ՝ 
հեռուստատեսության կամ ռադիոհաղորդակցության համար կինոֆիլմեր, աուդիո և 
տեսաձայնագրություններ, համակարգչային ծրագրերի, վկայագրի, ապրանքային 
նշանի, գծագրի կամ մոդելի, սխեմայի, գաղտնի բանաձևի կամ գործընթացի կամ 
արդյունաբերական, առևտրային կամ գիտական տեղեկատվության կամ փորձի 
օգտագործման համար եկամուտը: Ռոյալթիի հասկացությունը Օրենսգրքի 10-րդ 
բաժնում կիրառվում է Օրենսգրքի 197-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 
իմաստով ու նշանակությամբ. 

35) վարձակալական վճար՝ այլ անձի կողմից գույքի օգտագործման դիմաց 
ստացված կամ ստացման ենթակա եկամուտ: Վարձակալական վճար է համարվում 
նաև ենթավարձակալի հատուցումը վարձակալին. 

36) ակտիվի արժեքի հավելաճ՝ Օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի համաձայն, 
Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված մշտական հաստատություն 
չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ Հայաստանի Հանրապետությունում 
հաշվառված մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի 
ակտիվի իրացման գնի և հաշվեկշռային արժեքի դրական տարբերություն. 

37) հարկային արտոնություն՝ Օրենսգրքով սահմանված հարկերի, Օրենսգրքով 
սահմանված վճարների, տույժերի և (կամ) տուգանքների հաշվարկման ու վճարման 



ընդհանուր կարգից և (կամ) ժամկետներից բացառություն, որի արդյունքում չի 
առաջանում հարկային պարտավորություն կամ նվազում, կամ վերանում է 
կատարման ենթակա հարկային պարտավորության գումարը, կամ հետաձգվում են 
դրա հաշվարկման և (կամ) կատարման ժամկետները. 

38) ապրանք՝ դրամական միջոցից, ֆինանսական ակտիվներից, ոչ նյութական 
ակտիվներից, գուդվիլից տարբերվող ցանկացած ակտիվ, եթե Օրենսգրքով այլ բան 
սահմանված չէ: Արտարժույթի փոխանակման կամ դիլերային վաճառքի 
գործունեության մեջ արտարժույթը ևս համարվում է ապրանք. 

39) նույն ապրանքներ՝ ապրանքներ, որոնք նույնական են բոլոր առումներով, 
ներառյալ՝ ֆիզիկական, քիմիական հատկանիշները, որակը, համբավը 
(ապրանքային նշանը), անշարժ գույքի դեպքում՝ նաև տեղակայման բնութագիրը: 
Ընդ որում, ապրանքային տեսքի շեղումները, որոնք սպառողների համար 
համեմատելի ապրանքներից մեկը մյուսից գերադասելու վճռորոշ պատճառ չեն 
կարող լինել, չեն հանդիսանում այդ ապրանքները նույնական չհամարելու բավարար 
պայման. 

40) համանման ապրանքներ՝ ապրանքներ, որոնք, նույնական չլինելով, ունեն 
նման հատկանիշներ և բաղադրանյութեր, որոնք հնարավորություն են տալիս դրանք 
կիրառելու նույն նշանակությամբ և լինել փոխարինելի: Ընդ որում, ապրանքների 
համանմանությունը որոշելու համար, ի թիվս այլ գործոնների, հաշվի են առնվում 
նաև դրանց որակը, համբավը (ապրանքային նշանը), անշարժ գույքի դեպքում՝ նաև 
տեղակայման բնութագիրը. 

41) ապրանքի մատակարարում՝ ապրանքի նկատմամբ սեփականության 
իրավունքի փոխանցում մեկ անձից մեկ այլ անձի՝ որևէ ձևով կատարվող 
հատուցմամբ (այդ թվում՝ մասնակի հատուցմամբ կամ դրամաշնորհների կամ 
սուբսիդիաների ձևով հատուցմամբ) կամ անհատույց: Սույն կետի կիրառության 
իմաստով՝ ապրանքի մատակարարում է համարվում նաև՝ 

ա. խողովակաշարերով և էլեկտրահաղորդման գծերով ապրանքի օտարումը, 
բ. համատեղ գործունեության մասնակցի կողմից, որպես համատեղ 

գործունեության մեջ կատարվող ներդրում, համատեղ գործունեության հաշվետու 
մասնակցին ապրանքի տրամադրումը, եթե այդ ապրանքը տրամադրվում է մինչև 
հաշվետու մասնակցի կողմից Օրենսգրքի 32-րդ հոդվածով սահմանված 
հայտարարության ներկայացումը, 

գ. գրավատուի կողմից գրավառուին կամ գրավառուի նշած անձին ապրանքի 
(գրավի առարկայի) նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցումը. 

42) ապրանքի տեղափոխություն՝ հարկ վճարողի կողմից իր առաքման վայրերի և 
(կամ) առաքման կետերի միջև տեղափոխվող կամ պահատվության, 
հանձնարարության, պրինցիպալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող 
գործակալության պայմանագրերով կամ վերամշակման հանձնվող կամ 
վերադարձվող կամ վերամշակման ընդունված ապրանքանյութական արժեքների 
վերամշակման արդյունքում վերադարձվող կամ որևէ առաքման վայրից կամ 
առաքման կետից ձեռք բերված և տեղափոխվող (այդ թվում՝ փոխադրողի միջոցով) 
ապրանքի տեղաշարժ՝ առանց ապրանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի՝ 
մեկ անձից մեկ այլ անձին փոխանցման. 

43) աշխատանք՝ գործողություն, որի արդյունքն ունի նյութական բնույթ և կարող է 
օտարվել այլ անձի կարիքների և (կամ) պահանջմունքների բավարարման համար. 



44) ծառայություն՝ գործողություն, որի արդյունքը չունի նյութական բնույթ, և որը 
ստացողը սպառում է այդ գործողության ընթացքում. 

45) նույն աշխատանք՝ աշխատանքներ, որոնք նույնական են բոլոր առումներով, 
ներառյալ՝ աշխատանքը կատարողին ներկայացվող պահանջները, աշխատանքի 
որակը, աշխատանքը կատարողի համբավը (ապրանքային նշանը): Ընդ որում, 
աշխատանքների բնութագրիչների շեղումները, որոնք աշխատանքներն 
ընդունողների համար համեմատելի աշխատանքներից մեկը մյուսից գերադասելու 
վճռորոշ պատճառ չեն կարող լինել, չեն հանդիսանում այդ աշխատանքները 
նույնական չհամարելու բավարար պայման. 

46) նույն ծառայություն՝ ծառայություններ, որոնք նույնական են բոլոր առումներով, 
ներառյալ՝ ծառայությունը մատուցողին ներկայացվող պահանջները, ծառայության 
որակը, ծառայությունը մատուցողի համբավը (ապրանքային նշանը): Ընդ որում, 
ծառայությունների բնութագրիչների շեղումները, որոնք ծառայություններն 
ստացողների համար համեմատելի ծառայություններից մեկը մյուսից գերադասելու 
վճռորոշ պատճառ չեն կարող լինել, չեն հանդիսանում այդ ծառայությունները 
նույնական չհամարելու բավարար պայման. 

47) աշխատանքի կատարում՝ աշխատանքի կատարման արդյունքի 
սեփականության իրավունքի փոխանցում մեկ անձից մեկ այլ անձի` որևէ ձևով 
կատարվող հատուցմամբ (այդ թվում՝ մասնակի հատուցմամբ կամ դրամաշնորհների 
կամ սուբսիդիաների ձևով հատուցմամբ) կամ անհատույց: Սույն կետի կիրառության 
իմաստով՝ աշխատանքի կատարում է համարվում նաև համատեղ գործունեության 
մասնակցի կողմից, որպես համատեղ գործունեության մեջ կատարվող ներդրում, 
համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակցի համար աշխատանքի կատարումը, 
եթե այդ աշխատանքը կատարվում է մինչև հաշվետու մասնակցի կողմից 
Օրենսգրքի 32-րդ հոդվածով սահմանված հայտարարության ներկայացումը. 

48) ծառայության մատուցում՝ մեկ անձի կողմից մեկ այլ անձի օգտին 
գործողության իրականացում` որևէ ձևով կատարվող հատուցմամբ (այդ թվում՝ 
մասնակի հատուցմամբ կամ դրամաշնորհների կամ սուբսիդիաների ձևով 
հատուցմամբ) կամ անհատույց: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ ծառայության 
մատուցում է համարվում նաև համատեղ գործունեության մասնակցի կողմից, որպես 
համատեղ գործունեության մեջ կատարվող ներդրում, համատեղ գործունեության 
հաշվետու մասնակցին ծառայության մատուցումը, եթե այդ ծառայությունը 
մատուցվում է մինչև հաշվետու մասնակցի կողմից Օրենսգրքի 32-րդ հոդվածով 
սահմանված հայտարարության ներկայացումը. 

49) ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման և (կամ) ծառայության 
մատուցման գործարքների համեմատելի հանգամանքներ՝ գործոններ, որոնց 
ազդեցությամբ մատակարարվող ապրանքի, կատարվող աշխատանքի և (կամ) 
մատուցվող ծառայության գինը սովորաբար չի ենթարկվում փոփոխության: 
Մասնավորապես, համեմատելի հանգամանքները որոշելիս հաշվի են առնվում 
սեզոնայնությունը, մատակարարվող ապրանքի խմբաքանակը, կատարվող 
աշխատանքի և (կամ) մատուցվող ծառայության ծավալը, ապրանքի 
մատակարարման, աշխատանքի կատարման և (կամ) ծառայության մատուցման 
պայմանները (մասնավորապես՝ առաքմամբ, առանց առաքման, կանխավճարով, 
գնորդի կողմից մատակարարին տարաժամկետ վճարմամբ, առկա կամ ապագայում 
ստեղծվելիք, կատարման ապահովմամբ, առանց կատարման ապահովման) և 



հարակից ծառայությունները (մասնավորապես՝ տեղակայում, փորձարկում), 
հետվաճառքային երաշխիքային սպասարկումը. 

50) իրացման շրջանառություն՝ ապրանքների մատակարարումից, 
աշխատանքների կատարումից և (կամ) ծառայությունների մատուցումից ստացման 
ենթակա ձեռնարկատիրական եկամուտ՝ դրամական արտահայտությամբ, որը չի 
ներառում ավելացված արժեքի հարկի, ակցիզային հարկի և (կամ) 
բնապահպանական հարկի գումարները. 

51) ֆիզիկական անձի անձնական գույք՝ սեփականության իրավունքով 
ֆիզիկական անձին պատկանող, սպառողական նպատակներով օգտագործման 
ենթակա անձնական, ընտանեկան կամ տնային օգտագործման գույք. 

52) ֆիզիկական անձի՝ ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա 
հանդիսացող գույք՝ ֆիզիկական անձի անձնական գույք չհանդիսացող գույք, 
բացառությամբ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերի. 

53) իրացում՝ մեկ անձից մեկ այլ անձի ապրանքի և (կամ) աշխատանքի 
կատարման արդյունքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցում կամ 
ծառայության մատուցում` որևէ ձևով կատարվող հատուցմամբ (այդ թվում՝ 
մասնակի). 

54) օտարում՝ մեկ անձից մեկ այլ անձի ապրանքի և (կամ) աշխատանքի 
կատարման արդյունքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցում կամ 
ծառայության մատուցում` որևէ ձևով կատարվող հատուցմամբ (այդ թվում՝ 
մասնակի) կամ անհատույց. 

55) անապրանք փաստաթուղթ՝ Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածով սահմանված 
պահանջներին ձևականորեն համապատասխանող հաշվարկային փաստաթուղթ, 
որում նշված գործարքը (ապրանքի մատակարարում, աշխատանքի կատարում և 
(կամ) ծառայության մատուցում) այդ փաստաթուղթը կազմած կողմերի միջև 
փաստացի չի կատարվել կամ կատարվել է այդ փաստաթղթում նշված՝ Օրենսգրքի 
55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 7-րդ և (կամ) 8-րդ կետով սահմանված տվյալներից մեկի 
կամ մի քանիսի մեծությունից 20 և ավելի տոկոսով փոքր տվյալներով: 
Հաշվարկային փաստաթուղթը չի համարվում անապրանք փաստաթուղթ, եթե այն 
դուրս գրող հարկ վճարողը, ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների 
կատարման և (կամ) ծառայությունների մատուցման պայմանագրի համաձայն, կրում 
է գործարքը կատարելու պարտավորություն: Անապրանք փաստաթղթերը հարկ 
վճարողների կողմից հարկերի և (կամ) վճարների հաշվարկման և (կամ) վճարման 
համար հիմք չեն հանդիսանում. 

56) ուղեկցող փաստաթուղթ՝ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և կարգով 
ապրանքի մատակարարումը կամ տեղափոխությունը հավաստող՝ Օրենսգրքի 55-րդ 
հոդվածով սահմանված համապատասխան հաշվարկային փաստաթուղթ. 

57) առաքման վայր` հարկ վճարողին պատկանող կամ նրա կողմից 
օգտագործվող` հասցե ունեցող կամ չհասցեավորված անշարժ գույքի միավոր, 
առևտրի օբյեկտ, առևտրի իրականացման վայրի վաճառատեղ, անշարժ գույքի 
միավորներից որպես միասնություն կազմված անշարժ գույքի օբյեկտ, ընդերքի 
տեղամաս, ներբնակավայրային և բնակավայրերի սահմանագծերից դուրս 
աշխարհագրական օբյեկտ կամ ընդհանրական տարածք (նույն հասցեում գտնվող 
կամ չգտնվող, սակայն հարկ վճարողին տիրապետման կամ օգտագործման 
իրավունքով պատկանող մեկ ընդհանրական` այլ անձանց տիրապետման կամ 



օգտագործման իրավունքով պատկանող տարածքներով չսահմանազատված 
տարածք), որտեղից մատակարարվում կամ տեղափոխվում է ապրանքը. 

58) առաքման կետ` տրանսպորտային միջոց, որն օգտագործվում է հարկ 
վճարողի կողմից իր ապրանքները մատակարարելու կամ տեղափոխելու համար. 

59) էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշվարկների կամ այլ փաստաթղթերի 
ներկայացում` էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով՝ էլեկտրոնային 
տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ (էլեկտրոնային թվային ստորագրության, 
էլեկտրոնային ծածկագրի և գաղտնաբառի կիրառման միջոցով) հարկային 
հաշվարկների կամ այլ փաստաթղթերի ներկայացում հարկային մարմին. 

60) էլեկտրոնային թվային ստորագրություն` «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և 
էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված՝ ստորագրող անձին նույնականացնող, ինչպես նաև 
էլեկտրոնային փաստաթուղթը կեղծիքներից ու աղավաղումներից պաշտպանող 
միջոց. 

61) էլեկտրոնային ծածկագիր և գաղտնաբառ` էլեկտրոնային թվային 
պայմանանշանների եզակի հաջորդականությամբ ներկայացված մուտքի անվան, 
ինչպես նաև գաղտնաբառի համակցություն, որը հնարավորություն է տալիս մուտք 
գործելու հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգ, նույնականացնել 
էլեկտրոնային փաստաթուղթը ներկայացնողին, ինչպես նաև ապահովում է 
էլեկտրոնային համակարգ մուտք գործողին վերաբերող տեղեկությունների 
գաղտնիությունն ու պաշտպանվածությունն այլ անձանց կողմից կատարվող 
գործողություններից. 

62) հարկային վեճ՝ հարկերի ու վճարների հաշվարկման և վճարման, ինչպես նաև 
Օրենսգրքով և վճարների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով 
սահմանված այլ պահանջների կատարման նկատմամբ հարկային մարմնի կողմից 
հարկային հսկողության (այդ թվում՝ ստուգումների, ուսումնասիրությունների) 
իրականացման հետ կապված հարաբերությունների շրջանակներում հարկ վճարողի 
և հարկային մարմնի միջև առաջացող անհամաձայնություն. 

63) հարկային գաղտնիք՝ հարկ վճարողի, հարկ վճարողի գործունեության 
վերաբերյալ հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի ստացած ցանկացած 
տեղեկություն, բացառությամբ՝ 

ա. հարկ վճարողի կողմից կամ նրա համաձայնությամբ հրապարակված 
տեղեկությունների, 

բ. հարկ վճարողի հաշվառման համարի վերաբերյալ տեղեկության, 
գ. հարկ վճարողի կանոնադրության մեջ ներառվող տեղեկությունների, 
դ. հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի 

պահանջների խախտման և կիրառված պատասխանատվության միջոցների 
վերաբերյալ տեղեկությունների, 

ե. հարկ վճարողի կամ հարկ վճարողի գործունեության վերաբերյալ միջազգային 
կամ միջգերատեսչական պայմանագրերի (համաձայնագրերի) հիման վրա այլ 
պետությունների հարկային կամ մաքսային մարմիններին ներկայացվող 
տեղեկությունների՝ այդ մարմիններին ներկայացնելու դեպքերում: 

64) պարտադիր ծանուցման ենթակա փաստաթղթեր՝ հարկային մարմնի կողմից 
իրականացվող վարչարարության (բացառությամբ հարկային ստուգումների և 
ուսումնասիրությունների) շրջանակներում ինչպես թղթային եղանակով, այնպես էլ 
էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ընդունվող՝ Օրենսգրքով և օրենքով 



նախատեսված փաստաթղթեր (մասնավորապես արձանագրություններ, արգելանքի 
հանձնարարագրեր, որոշումներ, ծանուցագրեր). 

65) փաստաթղթերի էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ընդունում՝ 
կառավարման ավտոմատացված համակարգերի կիրառմամբ պարտադիր 
ծանուցման ենթակա փաստաթղթերի ընդունում և հաստատում էլեկտրոնային 
եղանակով, իսկ այդ հաստատված փաստաթղթերի բնօրինակի 
համապատասխանությունն արտաքին ձևի` էլեկտրոնային փաստաթղթի վրա 
վավերացվում է դրանք ընդունող համապատասխան պաշտոնատար անձի 
էլեկտրոնային ստորագրությամբ. 

66) հարկ վճարողներին էլեկտրոնային ծանուցում` պարտադիր ծանուցման 
ենթակա փաստաթղթերի՝ հարկ վճարողներին էլեկտրոնային եղանակով իրազեկում, 
որն իրականացվում է հարկ վճարողի կողմից հարկային մարմին ներկայացված 
էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ 
Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական 
ինտերնետային կայքում տեղադրելու միջոցով: Էլեկտրոնային ծանուցման միջոցով 
իրազեկված պարտադիր ծանուցման ենթակա փաստաթուղթն ուժի մեջ է մտնում 
այն էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու կամ Հայաստանի 
Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային 
կայքում տեղադրելու օրվան հաջորդող օրվանից,: 

67) դեբիտորական պարտք՝ հարկ վճարողին այլ անձանց (դեբիտորների) կողմից 
վճարման (այլ ձևով հատուցման) ենթակա պարտքի գումար, բացառությամբ 
պետական կամ համայնքների բյուջեների նկատմամբ հարկային 
պարտավորությունների, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների գծով հարկ 
վճարողին վճարման (վերադարձման) ենթակա պարտքի գումարների.. 

68) կրեդիտորական պարտք՝ հարկ վճարողի կողմից այլ անձանց (կրեդիտորնե-
րին) վճարման (այլ ձևով հատուցման) ենթակա պարտքի (այդ թվում` 
աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների, շահաբաժինների գծով) 
գումար, բացառությամբ պետականությամբ մար ներիկանությամբ մնկատմամբ 
հարկային պարտավորությունների, տուրքերի և պարտադիրանությամբ մնկատմամ 
հարկ վճարողի կողմից վճարման ենթակա պարտքիվգումարների: 

 
Հոդված 6. Հարկի տեսակները 

  
1. Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում են` 
1) պետական հարկեր, որոնց տեսակներն են` 
ա. ավելացված արժեքի հարկը (այսուհետ նաև՝ ԱԱՀ), 
բ. ակցիզային հարկը, 
գ. շահութահարկը, 
դ. եկամտային հարկը, 
ե. բնապահպանական հարկը, 
զ. ճանապարհային հարկը, 
է. շրջանառության հարկը, 
ը. արտոնագրային հարկը. 
2) տեղական հարկեր, որոնց տեսակներն են` 
ա. անշարժ գույքի հարկը, 
բ. փոխադրամիջոցների գույքահարկը: 



2. Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կարող սահմանվել այնպիսի հարկեր, 
որոնք նախատեսված չեն սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով: 

 
Հոդված 8. Հարկման համակարգերը 

  
1. Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են հարկման ընդհանուր և 

հատուկ համակարգեր: 
2. Հարկման ընդհանուր համակարգի շրջանակներում կազմակերպությունները, 

անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները հարկվում են, մասնավորապես, ԱԱՀ-ով և 
(կամ) շահութահարկով, իսկ արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող 
գործունեության տեսակների մասով՝ արտոնագրային հարկով: 

3. Հարկման հատուկ համակարգերից՝ 
1) շրջանառության հարկի համակարգի շրջանակներում կազմակերպությունները 

հարկվում են ԱԱՀ-ին և (կամ) շահութահարկին փոխարինող շրջանառության 
հարկով, իսկ անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները` շահութահարկով և ԱԱՀ-ին 
փոխարինող շրջանառության հարկով, բացառությամբ արտոնագրային հարկով 
հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության տեսակների. 

2) արտոնագրային հարկի համակարգի շրջանակներում՝ արտոնագրային 
հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության տեսակների մասով, 
կազմակերպությունները հարկվում են ԱԱՀ-ին և (կամ) շահութահարկին փոխարինող 
արտոնագրային հարկով, իսկ անհատ ձեռնարկատերերը` շահութահարկով և ԱԱՀ-
ին փոխարինող արտոնագրային հարկով. 

3) ընտանեկան ձեռնարկատիրության համակարգի շրջանակներում 
կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը Օրենսգրքի 56-րդ գլխով 
սահմանված դեպքերում ազատվում են, մասնավորապես, ԱԱՀ-ով և (կամ) 
շահութահարկով, ինչպես նաև շրջանառության հարկով հարկումից, բացառությամբ 
արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության տեսակների: 

3) միկրոձեռնարկատիրության համակարգի շրջանակներում կազմակերպություն-
ները և ֆիզիկական անձինք Օրենսգրքի 56-րդ գլխով սահմանված դեպքերում 
ազատվում են, մասնավորապես, ԱԱՀ-ով և (կամ) շահութահարկով, ինչպես նաև 
շրջանառության հարկով հարկումից: 

4. Հարկման հատուկ համակարգերում գործող կազմակերպությունների, անհատ 
ձեռնարկատերերի և նոտարների համար Օրենսգրքի՝ հարկման հատուկ 
համակարգերին վերաբերող բաժնով կարգավորվող հարաբերությունների մասով 
Օրենսգրքով սահմանված այլ հարկերը և վճարները (որոնց շրջանառության հարկը 
կամ արտոնագրային հարկը չեն փոխարինում, կամ որոնցից ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտները չեն ազատվում) (որոնց շրջանառության հարկը 
չի փոխարինում, կամ որոնցից միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտները չեն 
ազատվում) հաշվարկվում ու վճարվում են Օրենսգրքի՝ համապատասխան հարկին 
կամ վճարին վերաբերող բաժիններով սահմանված կարգով, եթե Օրենսգրքի՝ 
հարկման հատուկ համակարգերին վերաբերող համապատասխան գլուխներով այդ 
հարկերի և վճարների հաշվարկման ու վճարման մասով առանձնահատկություններ 
սահմանված չեն: 

 
Հոդված 13. Հաշվետու ժամանակաշրջանը 
  



1. Հաշվետու ժամանակաշրջանը ժամանակահատված է, որի համար 
հաշվարկվում և վճարվում են հարկեր և (կամ) բնօգտագործման վճար, 
ներկայացվում են հարկային հաշվարկներ (բացառությամբ ներմուծման հարկային 
հայտարարագրերի, ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման 
(կամ անուղղակի հարկերից ազատման, անուղղակի հարկերն այլ կարգով վճարելու) 
մասին հայտարարության և արտահանման հարկային հայտարարագրերի), 
կատարվում են Օրենսգրքով սահմանված այլ պարտավորություններ: 

2. Հաշվետու ժամանակաշրջանը վերաբերում է միայն հարկային հաշվարկներին, 
իսկ ժամանակահատվածը` ինչպես հարկային այլ փաստաթղթերին, այնպես էլ 
վճարման վերջնաժամկետներին: 

3. Հաշվետու ժամանակաշրջանը հաշվետու ամիսը կամ հաշվետու եռամսյակը 
կամ հաշվետու կիսամյակը կամ հաշվետու տարին է, բացառությամբ Օրենսգրքի 
281-րդ հոդվածով սահմանված արտոնագրային հարկի հաշվետու 
ժամանակաշրջանի: 

4. Հաշվետու ամիսը որևէ ամսվա 1-ից մինչև տվյալ ամսվա վերջին օրը ներառյալ 
ժամանակահատվածն է: Հաշվետու եռամսյակը որևէ տարվա հունվար, ապրիլ, 
հուլիս կամ հոկտեմբեր ամիսների 1-ից մինչև տվյալ տարվա 
համապատասխանաբար մարտ, հունիս, սեպտեմբեր կամ դեկտեմբեր ամիսների 
վերջին օրը ներառյալ ժամանակահատվածն է: Հաշվետու կիսամյակը որևէ տարվա 
հունվար կամ հուլիս ամիսների 1-ից մինչև տվյալ տարվա համապատասխանաբար 
հունիս կամ դեկտեմբեր ամիսների վերջին օրը ներառյալ ժամանակահատվածն է: 
Հաշվետու տարին կամ հարկային տարին որևէ տարվա հունվարի 1-ից մինչև տվյալ 
տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ժամանակահատվածն է: Սույն մասի 
դրույթների կիրառության իմաստով, հաշվի են առնվում սույն հոդվածի 5-րդ և 6-րդ 
մասերով սահմանված առանձնահատկությունները: 

5. Կազմակերպության պետական գրանցման (կազմակերպության 
առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների համար՝ պետական 
հաշվառման) կամ ֆիզիկական անձի՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր պետական 
հաշվառման կամ որպես նոտար նշանակման դեպքերում հաշվետու 
ժամանակաշրջանի սկիզբ է համարվում կազմակերպության պետական գրանցման 
(կազմակերպության առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների համար՝ 
պետական հաշվառման) կամ ֆիզիկական անձի՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր 
պետական հաշվառման կամ որպես նոտար նշանակման օրը: 

6. Կազմակերպության լուծարման (կազմակերպության առանձնացված 
ստորաբաժանումների և հիմնարկների համար՝ պետական հաշվառումից հանման) 
կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումից հանման կամ նոտարի 
պաշտոնից ազատման դեպքերում հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտ է 
համարվում կազմակերպության լուծարման (կազմակերպության առանձնացված 
ստորաբաժանումների և հիմնարկների համար՝ պետական հաշվառումից հանման) 
կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումից հանման կամ նոտարի 
պաշտոնից ազատման օրը: 

Հոդված 16. Արտարժույթով արտահայտված գործարքների ու 
գործառնությունների հաշվառման կանոնները 

  
1. Արտարժույթով արտահայտված գործարքների ու գործառնությունների 

շրջանակներում՝ 



1) ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման գործառնությունների մասով 
ձևավորվող հարկման բազաները և ապրանքների սկզբնական արժեքները որոշվում 
են՝ 

ա. ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետությունից ապրանքի ներմուծման կամ ԵՏՄ 
անդամ չհամարվող պետություն ապրանքի արտահանման գործառնությունների 
դեպքում՝ համապատասխանաբար ապրանքի ներմուծման կամ ապրանքի 
արտահանման մաքսային հայտարարագրի գրանցման ամսաթվի դրությամբ 
(անկախ հետագայում այդ գործառնությունների մասով ԵՏՄ միասնական մաքսային 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի ներմուծման ճշտված մաքսային 
հայտարարագիր կամ ապրանքի արտահանման ճշտված մաքսային 
հայտարարագիր ներկայացնելու հանգամանքից)՝ ելնելով այդ օրը Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի հրապարակած՝ արժութային շուկաներում 
ձևավորված միջին փոխարժեքից, 

բ. ԵՏՄ անդամ պետությունից ապրանքի ներմուծման կամ ԵՏՄ անդամ 
պետություն ապրանքի արտահանման գործառնությունների դեպքում՝ 
համապատասխանաբար ապրանքի ներմուծման կամ ապրանքի արտահանման 
հարկային հայտարարագրի ամսաթվի դրությամբ (անկախ հետագայում այդ 
գործառնությունների մասով ապրանքի ներմուծման ճշտված հարկային 
հայտարարագիր կամ ապրանքի արտահանման ճշտված հարկային 
հայտարարագիր ներկայացնելու հանգամանքից)՝ ելնելով այդ օրը Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի հրապարակած՝ արժութային շուկաներում 
ձևավորված միջին փոխարժեքից. 

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության 
ռեզիդենտ կազմակերպության կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի և Հայաստանի 
Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական 
անձի (բացառությամբ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ ոչ ռեզիդենտ 
ֆիզիկական անձի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված մշտական 
հաստատության) միջև կատարվող՝ ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի 
կատարման կամ ծառայության մատուցման գործարքների դեպքում, ինչպես նաև 
այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված մշտական 
հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ Հայաստանի 
Հանրապետությունում հաշվառված մշտական հաստատություն չունեցող ոչ 
ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից իրականացվող՝ ապրանքի մատակարարման, 
աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման գործարքի գծով 
ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման և վճարման պարտավորությունը, 
Օրենսգրքի 4-րդ բաժնի համաձայն, կրում է գործարքի կողմ համարվող՝ Հայաստանի 
Հանրապետության ռեզիդենտ կազմակերպությունը կամ Հայաստանի 
Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձը կամ ոչ ռեզիդենտ 
կազմակերպության կամ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի՝ Հայաստանի 
Հանրապետությունում հաշվառված մշտական հաստատությունը, ձևավորվող 
հարկման բազաները և սկզբնական արժեքները որոշվում են համապատասխան 
հաշվարկային փաստաթղթի դուրս գրման ամսաթվի դրությամբ (անկախ 
հետագայում այդ գործարքների ճշգրտման արդյունքում Օրենսգրքով սահմանված 
կարգով ճշգրտող հաշվարկային փաստաթուղթ դուրս գրելու հանգամանքից)՝ 
ելնելով այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 
հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքից. 



3) հարկային գործակալի կողմից վճարվող՝ հարկման ենթակա եկամուտներից 
հարկի գումարը հաշվարկվում է այդ եկամուտների վճարման ամսաթվի դրությամբ՝ 
ելնելով այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 
հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքից: 

4) սույն մասի 1-3-րդ կետերում չնշված դեպքերում ձևավորվող հարկման 
բազաները և ապրանքների սկզբնական արժեքները որոշվում են համապատասխան 
հաշվարկային փաստաթղթի դուրսգրման, իսկ հաշվարկային փաստաթղթի 
բացակայության դեպքում՝ գործարքին կամ գործառնությանը վերաբերող՝ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմված այլ փաստաթղթերի կազմման 
ամսաթվի դրությամբ՝ ելնելով այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 
փոխարժեքից: 

2. Սույն հոդվածի կիրառության իմաստով, որպես տվյալ օրը Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի հրապարակած՝ արժութային շուկաներում 
ձևավորված միջին փոխարժեք, հիմք է ընդունվում Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի կողմից մինչև տվյալ օրվա ժամը 16:00-ն հրապարակված 
միջին փոխարժեքը: 

 
Հոդված 18. Հարկի վճարման կարգը և ժամկետները 
  
1. Հարկի վճարումը կատարվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից 

հետո (իսկ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում՝ նաև կանխավճարների տեսքով` 
մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտը), բացառությամբ Օրենսգրքի 57-րդ 
գլխով սահմանված արտոնագրային հարկի, որի վճարումը կատարվում է մինչև 
հաշվետու ժամանակաշրջանը սկսելը: 

2. Հարկի (այդ թվում՝ կանխավճարի) վճարման ժամկետները սահմանվում են 
Օրենսգրքի հատուկ մասով` յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով առանձին: 

3. Հարկի (այդ թվում՝ կանխավճարի), տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը 
կատարվում է վճարահաշվարկային համակարգի միջոցով, հայկական դրամով: 

4. Հարկի (այդ թվում՝ կանխավճարի), տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը 
համարվում է կատարված վճարողին սպասարկող բանկի վճարման 
հանձնարարականի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 
բանկի կողմից միասնական գանձապետական հաշվին գումարի հաշվեգրման օրը: 

5. Միասնական հաշվի միջոցով մարվող հարկային պարտավորությունների 
մարման նպատակով՝ 

1) հարկ վճարողները հարկի վճարումը կատարում են միասնական հաշվին. 
2) հարկի վճարման հանձնարարականում վճարման նպատակի վերաբերյալ 

նշում չի կատարվում, իսկ նշում կատարվելու դեպքում այն հարկային մարմնի 
կողմից հաշվի չի առնվում: 

6. Հարկի վճարում կատարելու ժամանակ սխալի առկայության դեպքում 
կիրառվում են հետևյալ կանոնները. 

1) վճարումն ըստ հարկ վճարողի նույնականացնելու համար առաջնային է 
համարվում հարկ վճարողի հաշվառման համարը, այնուհետև՝ հանրային 
ծառայությունների համարանիշը, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ հանրային 
ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ լիազոր մարմնի 
տրամադրած տեղեկանքի պատճենը. 



2) եթե վճարողը սխալմամբ վճարման հանձնարարականում, որպես հարկ 
վճարող, նշել է այլ անձի, որի արդյունքում մարվել է այլ անձի հարկային 
պարտավորությունը, ապա կատարված է համարվում այլ անձի հարկային 
պարտավորությունը, իսկ գումարը վճարողին վերադարձման ենթակա չէ: Այս 
դեպքում վճարողը այլ անձի նկատմամբ ձեռք է բերում քաղաքացիաիրավական 
պահանջի իրավունք: 

 
Հոդված 32. Համատեղ գործունեության մասնակիցները և հաշվետու 

մասնակիցը 
  
1. Համատեղ գործունեության մասով հարկերի (բացառությամբ հարկային 

գործակալի կողմից պահվող եկամտային հարկի և շահութահարկի, արտոնագրային 
հարկի, բնապահպանական հարկի և տեղական հարկերի), վճարների 
(բացառությամբ բնօգտագործման վճարի, սոցիալական վճարի և տեղական 
վճարների), կանխավճարների հաշվարկման և վճարման պարտավորությունը 
կատարում է համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակիցը: 

2. Համատեղ գործունեության մասով Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և 
կարգով հարկերի մուտքագրումը կատարվում է հաշվետու մասնակցի միասնական 
հաշվին: 

3. Համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից է համարվում համատեղ 
գործունեության այն մասնակիցը, որը բնութագրվում է սույն մասում նշված 
հատկանիշներով՝ ըստ առաջնահերթության. 

1) համարվում է ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանք արտադրող և 
(կամ) ներմուծող ռեզիդենտ կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր: Եթե 
համատեղ գործունեության մասնակիցների մեջ կան ակցիզային հարկով հարկման 
ենթակա ապրանք արտադրող և (կամ) ներմուծող մեկից ավելի ռեզիդենտ 
կազմակերպություններ կամ անհատ ձեռնարկատերեր, ապա համատեղ 
գործունեության հաշվետու մասնակից է համարվում այն ռեզիդենտ 
կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը, որը համատեղ գործունեության 
պայմանագրի կնքման պահին համատեղ գործունեության մեջ ունի առավելագույն 
ներդրում. 

2) համարվում է դրոշմավորման ենթակա ապրանք արտադրող և (կամ) 
ներմուծող ռեզիդենտ կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր: Եթե 
համատեղ գործունեության մասնակիցների մեջ կան պարտադիր դրոշմավորման 
ենթակա ապրանք արտադրող և (կամ) ներմուծող մեկից ավելի ռեզիդենտ 
կազմակերպություններ կամ անհատ ձեռնարկատերեր, ապա համատեղ 
գործունեության հաշվետու մասնակից է համարվում այն ռեզիդենտ 
կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը, որը համատեղ գործունեության 
պայմանագրի կնքման պահին համատեղ գործունեության մեջ ունի առավելագույն 
ներդրում. 

3) համարվում է ռեզիդենտ կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր և 
ունի համատեղ գործունեության շրջանակներում իրականացվող գործունեության 
որևէ տեսակով զբաղվելու ծանուցում կամ թույլտվություն: Եթե համատեղ 
գործունեության մասնակիցների մեջ կան համատեղ գործունեության 
շրջանակներում իրականացվող գործունեության որևէ տեսակով զբաղվելու 
ծանուցում կամ թույլտվություն ունեցող մեկից ավելի ռեզիդենտ 



կազմակերպություններ կամ անհատ ձեռնարկատերեր, ապա համատեղ 
գործունեության հաշվետու մասնակից է համարվում այն ռեզիդենտ 
կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը, որը համատեղ գործունեության 
պայմանագրի կնքման պահին համատեղ գործունեության մեջ ունի առավելագույն 
ներդրում. 

4) համարվում է ավելացված արժեքի հարկ վճարող ռեզիդենտ 
կազմակերպություն: Եթե համատեղ գործունեության մասնակիցների մեջ կան 
ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվող մեկից ավելի ռեզիդենտ 
կազմակերպություններ, ապա համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից է 
համարվում ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվող այն ռեզիդենտ 
կազմակերպությունը, որը համատեղ գործունեության պայմանագրի կնքման պահին 
համատեղ գործունեության մեջ ունի առավելագույն ներդրում. 

5) համարվում է ավելացված արժեքի հարկ վճարող ռեզիդենտ անհատ 
ձեռնարկատեր: Եթե համատեղ գործունեության մասնակիցների մեջ կան 
ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվող մեկից ավելի ռեզիդենտ անհատ 
ձեռնարկատերեր, ապա համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից է 
համարվում ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվող այն ռեզիդենտ անհատ 
ձեռնարկատերը, որը համատեղ գործունեության պայմանագրի կնքման պահին 
համատեղ գործունեության մեջ ունի առավելագույն ներդրում. 

6) համարվում է ռեզիդենտ կազմակերպություն: Եթե համատեղ գործունեության 
մասնակիցների մեջ կան մեկից ավելի ռեզիդենտ կազմակերպություններ, ապա 
համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից է համարվում այն ռեզիդենտ 
կազմակերպությունը, որը համատեղ գործունեության պայմանագրի կնքման պահին 
համատեղ գործունեության մեջ ունի առավելագույն ներդրում. 

7) համարվում է ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատեր: Եթե համատեղ 
գործունեության մասնակիցների մեջ կան մեկից ավելի ռեզիդենտ անհատ 
ձեռնարկատերեր, ապա համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից է 
համարվում այն ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերը, որը համատեղ գործունեության 
պայմանագրի կնքման պահին համատեղ գործունեության մեջ ունի առավելագույն 
ներդրում: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-7-րդ կետերով սահմանված դեպքերում, եթե 
համատեղ գործունեության պայմանագրի կնքման պահին համատեղ գործունեության 
մասնակիցների մեջ կան համատեղ գործունեության մեջ առավելագույն ներդրում 
ունեցող մեկից ավելի մասնակիցներ (երկու մասնակցի դեպքում՝ հավասար 
ներդրում ունեցող երկու մասնակիցներ), ապա համատեղ գործունեության հաշվետու 
մասնակիցը որոշվում է մասնակիցների փոխադարձ համաձայնությամբ: 

5. Համատեղ գործունեության ընթացքում համատեղ գործունեության 
մասնակիցների կազմում փոփոխություն կատարվելու և (կամ) համատեղ 
գործունեության մասնակիցների ունեցած ներդրումներում փոփոխություններ 
կատարվելու դեպքում համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակիցը չի 
փոխվում, բացառությամբ սույն հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված դեպքերի: 

6. Կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը կարող է համատեղ 
գործունեության հաշվետու մասնակից լինել միայն մեկ համատեղ գործունեության 
պայմանագրով: 

7. Համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակիցը, մինչև համատեղ 
գործունեության շրջանակներում առաջին գործարքի իրականացումը, պարտավոր է 



հարկային մարմին ներկայացնել հարկային մարմնի սահմանած ձևով 
հայտարարություն՝ համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից լինելու մասին 
(համատեղ գործունեության մյուս մասնակիցների համաձայնության վերաբերյալ 
նշումներով)՝ դրան կցելով համատեղ գործունեության մասին պայմանագրի 
պատճենը: Հարկային մարմինը սույն մասում նշված հայտարարությունը ստանալուց 
հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ուսումնասիրում է այն 
ներկայացնողի՝ համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից լինելու համար 
սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված նախապայմանները բավարարելու 
կամ չբավարարելու հանգամանքները և համապատասխանաբար ընդունում է 
հայտարարությունը կամ այն հետ է վերադարձնում ներկայացնողին՝ գրավոր ձևով 
նշելով հայտարարության ընդունումը մերժելու հիմքը: Եթե հարկային մարմինն 
ընդունում է հայտարարությունը, հետագայում հայտարարության ընդունման հարցը 
չի կարող վերանայվել՝ անգամ եթե պարզվում է, որ սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ 
մասերով սահմանված նախապայմաններից որևէ մեկը բավարարված չի եղել: 
Հայտարարությունը հարկային մարմնի կողմից ստանալուց հետո՝ հինգ 
աշխատանքային օրվա ընթացքում, այն ներկայացնողին չվերադարձնելու դեպքում 
հայտարարությունը համարվում է ընդունված հարկային մարմնի կողմից այն 
ստանալու հաջորդ օրվանից: 

8. Եթե համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակիցը դադարում է համարվել 
համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմ, ապա սույն հոդվածի համաձայն, 
ընտրվում է համատեղ գործունեության նոր հաշվետու մասնակից, որի մասին 
ընտրվելուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, սույն հոդվածի 7-րդ 
մասի համաձայն, հարկային մարմին է ներկայացվում համապատասխան 
հայտարարություն՝ դրան կցելով համատեղ գործունեության մասին պայմանագրի 
պատճենը: Հարկային մարմինը սույն մասում նշված հայտարարությունը ստանալուց 
հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ուսումնասիրում է այն 
ներկայացնողի՝ համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից լինելու համար 
սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված նախապայմանները բավարարելու 
կամ չբավարարելու հանգամանքները և համապատասխանաբար ընդունում է 
հայտարարությունը կամ այն վերադարձնում է ներկայացնողին՝ գրավոր ձևով նշելով 
հայտարարության ընդունումը մերժելու հիմքը: Եթե հարկային մարմինն ընդունում է 
հայտարարությունը, հետագայում հայտարարության ընդունման հարցը չի կարող 
վերանայվել՝ անգամ եթե պարզվում է, որ սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով 
սահմանված նախապայմաններից որևէ մեկը բավարարված չի եղել: 
Հայտարարությունը հարկային մարմնի կողմից ստանալուց հետո՝ հինգ 
աշխատանքային օրվա ընթացքում, այն ներկայացնողին չվերադարձնելու դեպքում 
հայտարարությունը համարվում է ընդունված հարկային մարմնի կողմից այն 
ստանալու հաջորդ օրվանից: 

9. Համատեղ գործունեության պայմանագիրը օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով դադարելու դեպքում համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակիցը 
պարտավոր է հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հարկային մարմին 
ներկայացնել հարկային մարմնի սահմանած ձևով հայտարարություն: 

 
Հոդված 36. Հարկային մարմնի (հարկային հսկողություն իրականացնող 

պաշտոնատար անձի) լիազորությունները 
  



1. Հարկային մարմինը (հարկային հսկողություն իրականացնող պաշտոնատար 
անձը) լիազորված է` 

1) հարկ վճարողների (հարկային գործակալների) մոտ Օրենսգրքի 17-րդ բաժնով 
սահմանված կարգով իրականացնել հարկային հսկողություն՝ Օրենսգրքի նույն 
բաժնով սահմանված՝ հարկային մարմնին լիազորություններ վերապահող 
օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ. 

2) Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և կարգով ինքնուրույն հաշվարկել, 
վերահաշվարկել, ճշգրտել հարկ վճարողի (հարկային գործակալի) հարկային 
պարտավորությունները. 

3) օրենսդրությամբ հարկային մարմնին վերապահված լիազորությունների 
շրջանակներում Օրենսգրքով սահմանված կարգով հարկային հսկողություն 
իրականացնել օրենքով սահմանված՝ լիցենզավորման կամ ծանուցման կամ 
թույլտվության ենթակա գործունեությունն առանց լիցենզիայի կամ առանց 
ծանուցման կամ առանց թույլտվության իրականացնող (այդ թվում՝ ընդերքը կամ 
բնական պաշարներն օգտագործող) հարկ վճարողների մոտ. 

4) Օրենսգրքով սահմանված կարգով կատարել չափագրումներ, 
գույքագրումներ, հսկիչ գնումներ. 

4.1) իրականացնել հարկ վճարողի գործարքների մոնիտորինգ, գործունեության 
այլ ոլորտային վերլուծություններ և դրանց արդյունքներով գնահատված ռիսկերի 
նվազեցման վերաբերյալ ծանուցագրերի միջոցով իրազեկել հարկ վճարողներին. 

5) օրենքով սահմանված կարգով պահել ու հարկային ծառայողների միջոցով 
կրել, օգտագործել զենք և զինամթերք. 

6) օրենքով սահմանված կարգով իրականացնել օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառումներ` նախապատրաստվող, կատարվող կամ կատարված հարկային 
իրավախախտումների վերաբերյալ առկա տեղեկությունների, ինչպես նաև հարկային 
հանցագործության կատարման մասին վկայող այլ փաստերի ու հանգամանքների 
առկայության դեպքում. 

7) օպերատիվ անհրաժեշտությունից ելնելով` օգտագործել 
կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց փոխադրամիջոցներն ու կապի 
միջոցները` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցելով ծախսերը. 

8) կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց տրված լիցենզիաները կամ 
ծանուցումները կամ թույլտվությունները ուժը կորցրած ճանաչելու կամ դրանց 
գործողությունը կասեցնելու միջնորդագրեր ներկայացնել լիազորված մարմիններ. 

9) առաջարկություններ ներկայացնել ստուգում իրականացնող այլ պետական 
մարմիններ` վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն առաջացնող 
հարկային հսկողության շրջանակներում բացահայտված չարաշահումների և այլ 
խախտումների կապակցությամբ՝ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար. 

10) հայց ներկայացնել դատարան, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր 
կամ պատասխանող, դատարանում գործը վարելու համար տալ լիազորագրեր. 

11) հարկային պարտավորությունների գանձումն ապահովելու նպատակով 
Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և կարգով արգելանք դնել հարկ վճարողի 
(հարկային գործակալի) գույքի վրա. 

12) պարզաբանումներ տրամադրել հարկային հարաբերությունները 
կարգավորող իրավական ակտերի դրույթների կիրառության վերաբերյալ. 

13) հարկային հսկողության ընթացքում՝ 



ա. պահանջել բացառապես այնպիսի փաստաթղթեր, տվյալներ, 
բացատրություններ, տեղեկանքներ, հաշվարկներ և այլ տեղեկություններ, որոնք 
անմիջականորեն առնչվում են իրենց իրավասության շրջանակներում 
իրականացվող հարկային հսկողության նպատակներին ու հարցերին, 

բ. Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում Կառավարության սահմանած կարգով 
վերցնել փաստաթղթեր (այդ թվում՝ բնօրինակների, կրկնօրինակների կամ 
լուսապատճենների ձևով), իրեր (այդ թվում՝ համակարգչային ծրագրերի վերծանման 
նպատակով` համակարգչային տեխնիկա) (նյութական կրիչով տվյալ հարկային 
ստուգմանն առնչվող տեղեկատվություն պարունակող փաստաթղթերի կրկնօրինակ) 
կամ փորձանմուշներ, որոնք անմիջականորեն առնչվում են հարկային հսկողության 
նպատակներին ու հարցերին, և որոնք վերցնելը չի խոչընդոտում հարկ վճարողի 
բնականոն աշխատանքին: Պահանջը վերանալուն պես, բայց ոչ ուշ, քան 
փաստաթղթերը վերցնելուց երեք տարի հետո դրանք վերադարձվում են հարկ 
վճարողին, 

գ. հարկային հսկողության ենթարկվող հարկ վճարողի ներկայացուցչի 
մասնակցությամբ անարգել մուտք գործել հարկ վճարողի գրասենյակային, 
առևտրային, արտադրական, պահեստային, արխիվային, տարածքներ և հարկ 
վճարողի գործունեությունն իրականացնելու համար օգտագործվող այլ տարածքներ 
ու շինություններ, գույքագրման, չափագրման, ինչպես նաև Օրենսգրքով 
սահմանված այլ դեպքերում կապարակնքել այդ տարածքներն ու շինությունները, 
դրամարկղերը, բեռնաթափքերը, բեռնախցիկները, ցիստեռնները, իրականացնել 
սույն կետում նշված տարածքների ու շինությունների, ինչպես նաև 
փոխադրամիջոցների, փաստաթղթերի ու առարկաների զննում, 

դ. անհրաժեշտության դեպքում հարկային հսկողությանը ներգրավել հարկ 
վճարողի (հարկային գործակալի) մասնագետներին` հարկ վճարողի (հարկային 
գործակալի) կամ նրա պաշտոնատար անձի համաձայնությամբ, 

ե. բացառապես հարկային հսկողության նպատակների ու հարցերի 
շրջանակներում հարկ վճարողից (հարկային գործակալից) կամ նրա պաշտոնատար 
անձից պահանջել անցկացնել ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում, 
այդ թվում՝ ներգրավելով հարկ վճարողի (հարկային գործակալի) համապատասխան 
աշխատակիցների և մասնագետների, 

զ. Օրենսգրքով սահմանված կարգով ներգրավել մասնագետների, 
փորձագետների և թարգմանիչների, 

է. պահանջել վերացնել Օրենսգրքով սահմանված կարգով հայտնաբերված՝ 
հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների 
խախտումները: 

2. Հարկային մարմինը (հարկային հսկողություն իրականացնող պաշտոնատար 
անձը) ունի նաև Օրենսգրքով և վճարների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով սահմանված այլ լիազորություններ: 

 
Հոդված 53. Հարկային հաշվարկի ներկայացումը 
  
1. Հարկ վճարողը (Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում՝ հարկային գործակալը, 

հավատարմագրային կառավարիչը, համատեղ գործունեության հաշվետու 
մասնակիցը, կոմիսիոները, գործարքի իրականացման ժամանակ իր անունից 
հանդես եկող գործակալը, անչափահաս ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ նաև ծնողը 



կամ խնամակալը կամ հոգաբարձուն) հարկային հաշվարկները հարկային մարմին է 
ներկայացնում հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո՝ Օրենսգրքով և 
վճարների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված 
ժամկետներում, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված 
դեպքերի: 

2. Մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանը ավարտվելը տվյալ հաշվետու 
ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացված հարկային 
հաշվարկները համարվում են չներկայացված, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ և 
4-րդ մասերով սահմանված դեպքերի: 

3. Հարկային հաշվարկը կարող է ներկայացվել մինչև հաշվետու 
ժամանակաշրջանը ավարտվելը, եթե՝ 

1) կազմակերպությունը գտնվում է լուծարման գործընթացում 
(կազմակերպության առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը գտնվում է 
պետական հաշվառումից հանման գործընթացում). 

2) անհատ ձեռնարկատերը պետական հաշվառումից հանվում է. 
3) նոտարը պաշտոնից ազատվում է: 
4. Օրենսգրքի 57-րդ գլխի համաձայն՝ արտոնագրային հարկ վճարելու 

վերաբերյալ հայտարարությունը կարող է ներկայացվել մինչև հաշվետու 
ժամանակաշրջանին անմիջապես նախորդող հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին 
օրը, իսկ գործունեությունը նոր սկսելու դեպքում՝ մինչև գործունեություն 
իրականացնելու օրվան նախորդող օրը: 

5. Հարկային հաշվարկները հարկային մարմին են ներկայացվում էլեկտրոնային 
եղանակով, բացառությամբ՝ 

1) այն հարկային հաշվարկների, որոնցում պարունակվում է գաղտնիք 
համարվող և (կամ) սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն: 
Սույն կետում նշված հարկային հաշվարկները կարող են հարկային մարմին 
ներկայացվել նաև թղթային եղանակով. 

2) Օրենսգրքով սահմանված կամ Կառավարության սահմանած դեպքերի, երբ 
հարկային հաշվարկները կարող են հարկային մարմին ներկայացվել նաև թղթային 
եղանակով: 

6. Եթե հարկային հաշվարկի էլեկտրոնային տարբերակը մինչև 
համապատասխան հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրը տեղադրված չէ 
հարկային մարմնի կայքում, ապա հարկային հաշվարկն ուշ ներկայացնելու համար 
Օրենսգրքով սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառության 
առումով, համապատասխան հարկային հաշվարկի ներկայացման համար 
Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքներով սահմանված վերջնաժամկետը հետաձգվում է համապատասխան 
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվանից մինչև հարկային հաշվարկի 
էլեկտրոնային տարբերակը հարկային մարմնի կայքում տեղադրվելու օրը 
ներառված օրերի չափով: 

7. Հարկային հաշվարկը էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին 
ներկայացնելու օր է համարվում հարկային մարմնի՝ հարկային հաշվարկների 
ընդունման էլեկտրոնային համակարգի կողմից ինքնաշխատ եղանակով հարկ 
վճարողին ներկայացվող՝ հարկային հաշվարկի ստացումը և գրանցումը հավաստող 
համապատասխան էլեկտրոնային ծանուցագրում նշված օրը, իսկ հարկային 
հաշվարկը թղթային եղանակով հարկային մարմին ներկայացնելու օր է համարվում 



հարկային հաշվարկը փոստային բաժանմունքում ընդունվելու օրվա օրացուցային 
կնիքի արտատիպում նշված օրը: 

8. Եթե հարկ վճարողը (Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում՝ հարկային 
գործակալը, հավատարմագրային կառավարիչը, համատեղ գործունեության 
հաշվետու մասնակիցը, կոմիսիոները, գործարքի իրականացման ժամանակ իր 
անունից հանդես եկող գործակալը, անչափահաս ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ 
նաև ծնողը կամ խնամակալը կամ հոգաբարձուն) հարկային մարմին է ներկայացնում 
հարկային մարմնի հաստատած ձևով հայտարարություն՝ 

1) որևէ օրվանից սկսած՝ անորոշ ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու 
մասին, ապա հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը դադարեցնելու 
օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը դադարեցնելու մասին 
հայտարարության ներկայացման օրը) մինչև գործունեությունը վերսկսելու մասին 
հարկային մարմնի հաստատած ձևով ներկայացվող հայտարարության մեջ նշված` 
գործունեությունը վերսկսելու օրը (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը վերսկսելու 
մասին հայտարարության ներկայացման օրը) ընկած ժամանակահատվածում 
ներառվող` որևէ հարկատեսակի կամ վճարի համար Օրենսգրքով կամ վճարների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված 
ամբողջական հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հարկ վճարողը հարկային 
մարմին հարկային հաշվարկներ (այդ թվում` «զրոյական») չի ներկայացնում, 
բացառությամբ սույն հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված հարկային հաշվարկների. 

2) որևէ օրվանից սկսած՝ որոշակի ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու 
մասին, ապա հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը դադարեցնելու 
օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը դադարեցնելու մասին 
հայտարարության ներկայացման օրը) մինչև հայտարարության մեջ նշված` 
գործունեությունը վերսկսելու օրը ընկած ժամանակահատվածում ներառվող` որևէ 
հարկատեսակի կամ վճարի համար Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված ամբողջական հաշվետու 
ժամանակաշրջանների համար հարկ վճարողը հարկային մարմին հարկային 
հաշվարկներ (այդ թվում` «զրոյական») չի ներկայացնում, բացառությամբ սույն 
հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված հարկային հաշվարկների: 

Սույն մասի կիրառության իմաստով՝ 
1) որոշակի ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու դեպքում հարկ վճարողի 

գործունեությունը համարվում է վերսկսված հարկ վճարողի հայտարարության մեջ 
նշված` գործունեությունը վերսկսելու օրվանից, իսկ անորոշ ժամկետով 
գործունեությունը դադարեցնելու դեպքում հարկ վճարողի գործունեությունը 
համարվում է վերսկսված հարկ վճարողի՝ գործունեությունը վերսկսելու մասին 
հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը վերսկսելու օրվանից. 

2) գործունեության դադարեցման ժամանակահատվածում հարկ վճարողի 
կողմից գործունեությունը վերսկսելու և այդ մասին համապատասխան 
հայտարարություն չներկայացնելու դեպքում հարկ վճարողի գործունեությունը 
համարվում է վերսկսված` գործունեությունը փաստացի վերսկսելու օրվանից: 

9. Սույն հոդվածի 8-րդ մասի կիրառության իմաստով՝ գործունեության վերսկսում 
չի համարվում՝ 

1) հարկ վճարողի կողմից իր աշխատողների համար օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների, 
ինչպես նաև ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների 



հաշվարկումն ու վճարումը (այդ թվում՝ աշխատողի՝ հարկադիր պարապուրդում կամ 
մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու 
ժամանակահատվածի համար), որի դեպքում հարկ վճարողը, որպես հարկային 
գործակալ, հարկային մարմին է ներկայացնում եկամտային հարկի և սոցիալական 
վճարի ամսական ամփոփ հաշվարկ. 

2) վարչական ծախսերի կատարումը, այդ թվում՝ վարձակալական վճարների 
կամ տոկոսների վճարումը կամ բաժանորդագրային հիմունքներով ստացվող 
ծառայությունների (մասնավորապես, հանրային ծառայությունների կամ կոմունալ 
ծառայությունների կամ համակարգչային ծրագրերից, տվյալների բազաներից, 
արտոնագրերից, լիցենզիաներից, ծանուցումներից, թույլտվություններից, 
առևտրային նշաններից, ապրանքային նշաններից, հեղինակային իրավունքներից և 
համանման այլ իրավունքներից օգտվելու ծառայությունների) համար վճարումը, որի 
դեպքում հարկ վճարողը հարկային մարմին է ներկայացնում սույն կետում նշված 
ծախսերի հայտարարագրման համար անհրաժեշտ՝ Օրենսգրքով սահմանված 
հարկային հաշվարկները. 

3) ավանդադրված կամ հաշվարկային հաշվում առկա դրամական միջոցների 
նկատմամբ տոկոսների հաշվեգրումից եկամուտների ստացումը, որի դեպքում հարկ 
վճարողը հարկային մարմին է ներկայացնում սույն կետում նշված եկամուտների 
հայտարարագրման համար անհրաժեշտ՝ Օրենսգրքով սահմանված հարկային 
հաշվարկները. 

4) Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված՝ ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես 
ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարության կամ Օրենսգրքի 254-րդ 
հոդվածով սահմանված՝ շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ 
հայտարարության կամ Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածով սահմանված՝ ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարության և 
ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ 
լինելը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացումը միկրոձեռ-
նարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարության 
ներկայացումը. 

5) հարկերի, վճարների կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված այլ վճարների վճարումը. 

6) գործընկեր հարկ վճարողներին վճարումների կատարումը և (կամ) նրանցից 
վճարումների ընդունումը, գործընկեր հարկ վճարողների կողմից սույն մասի 2-րդ 
կետով սահմանված ծախսերի գծով դուրս գրվող, ինչպես նաև մինչև 
գործունեության դադարեցումն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջաններում 
կատարված բոլոր ծախսերի գծով դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի 
վավերացումը (հաստատումը). 

7) հարկային հաշվարկների կամ ճշտված հարկային հաշվարկների 
ներկայացումը. 

8) հարկ վճարողի մոտ աուդիտի (այդ թվում՝ ֆինանսական հաշվետվությունների 
աուդիտի) անցկացումը. 

9) շահութահարկի կանխավճարների կատարման այլընտրանքային եղանակի 
ընտրության վերաբերյալ հայտարարություն ներկայացնելը: 

10. Հարկային հաշվարկներ չեն կարող ներկայացվել այն դեպքերում, եթե 
հարկային հաշվարկը վերաբերում է՝ 



1) այն հաշվետու ժամանակաշրջանին, որը տվյալ հարկատեսակի գծով արդեն 
ստուգվել է հարկային մարմնի (իսկ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում՝ հարկային 
հաշվարկները այլ լիազոր մարմիններին ներկայացնելու դեպքում՝ այդ մարմնի) 
կողմից. 

2) այն հաշվետու ժամանակաշրջանին, որի ստուգումը՝ տվյալ հարկատեսակի 
մասով, սկսվել է, սակայն հաշվարկի ներկայացման օրը ստուգման ընթացքը 
կասեցված է. 

3) այն հաշվետու ժամանակաշրջանին, որի վերջին օրվանից անցել է երեք 
տարի, բացառությամբ Օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 5-րդ մասի երկրորդ 
պարբերությամբ նախատեսված դեպքի: 

11. Ավելացված արժեքի հարկի մասով հարկային հաշվարկներ չեն կարող 
ներկայացվել նաև այն դեպքերում (ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկ ներկայացվելու դեպքում՝ տվյալ հաշվարկը ԱԱՀ-ի մասով հաշվի չի 
առնվում), եթե հարկային հաշվարկը վերաբերում է՝ 

1) այն հաշվետու ժամանակաշրջանին, որը միասնական հաշվին մուտքագրման 
ենթակա գումարների հիմնավորվածության ուսումնասիրության նպատակով արդեն 
ուսումնասիրվել է հարկային մարմնի կողմից. 

2) այն հաշվետու ժամանակաշրջանին, որի ուսումնասիրությունը՝ միասնական 
հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարների հիմնավորվածության 
ուսումնասիրության նպատակով, սկսվել է, սակայն հաշվարկի ներկայացման օրը 
ուսումնասիրության ընթացքը կասեցված է: 

 
Հոդված 54. Հարկային հաշվարկի ճշտումը 
  
1. Հարկ վճարողի (Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում՝ հարկային գործակալի, 

հավատարմագրային կառավարչի, համատեղ գործունեության հաշվետու 
մասնակցի, կոմիսիոների, գործարքի իրականացման ժամանակ իր անունից հանդես 
եկող գործակալի, անչափահաս ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ նաև ծնողի կամ 
խնամակալի) կողմից հարկային մարմին ներկայացված հարկային հաշվարկում 
սխալների ինքնուրույն հայտնաբերման դեպքում դրանց ճշտման արդյունքներով, 
սույն հոդվածով սահմանված կարգով, կարող են ներկայացվել ճշտված հարկային 
հաշվարկներ, բացառությամբ Օրենսգրքի 278-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված 
դեպքերի: 

2. Օրենսգրքի կիրառության իմաստով՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից 
հետո ներկայացված մեկից ավելի հարկային հաշվարկներից առաջինը համարվում է 
հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ներկայացված հարկային հաշվարկ, իսկ 
մյուսները` ճշտված հարկային հաշվարկ: Արտահանման կամ ներմուծման տվյալ 
գործառնության մասով ներկայացված մեկից ավելի ներմուծման հարկային 
հայտարարագրերից կամ արտահանման հարկային հայտարարագրերից առաջինը 
համարվում է տվյալ գործառնության համար ներկայացված հայտարարագիր, իսկ 
մյուսները՝ ճշտված հայտարարագիր: 

3. Կազմակերպության լուծարման (կազմակերպության առանձնացված 
ստորաբաժանումների և հիմնարկների համար՝ պետական հաշվառումից հանման) 
կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումից հանման կամ նոտարի 
պաշտոնից ազատման դեպքերում՝ 



1) մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանները ավարտվելը հարկային մարմին 
ներկայացված հարկային հաշվարկները համարվում են հաշվետու 
ժամանակաշրջանների համար ներկայացված հարկային հաշվարկներ, եթե դրանց 
ներկայացումից հետո՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանները ավարտվելը, 
կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը կամ նոտարը որևէ գործարք կամ 
գործառնություն չի իրականացնում. 

2) սույն մասի 1-ին կետով սահմանված հարկային հաշվարկների ներկայացումից 
հետո՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանների ավարտը, կազմակերպության կամ 
անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի կողմից որևէ գործարք կամ գործառնություն 
իրականացնելու դեպքում հաշվետու ժամանակաշրջանների ավարտից հետո այդ 
հաշվետու ժամանակաշրջանների համար ներկայացված նոր հարկային 
հաշվարկները համարվում են ճշտված հարկային հաշվարկներ: 

4. Եթե ճշտված հարկային հաշվարկի ներկայացման արդյունքում առաջանում է 
հարկային պարտավորություն կամ ավելանում է նախկինում առաջացած հարկային 
պարտավորությունը, ապա հարկ վճարողն ազատվում է հարկի գումարը պակաս 
ցույց տալու համար Օրենսգրքով սահմանված տուգանքի կիրառումից: 

5. Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 10-11-րդ մասերով սահմանված՝ հարկային 
հաշվարկներ ներկայացնելու սահմանափակումները տարածվում են նաև ճշտված 
հարկային հաշվարկներ ներկայացնելու դեպքերի վրա, ինչպես նաև Օրենսգրքի 44-
րդ հոդվածի 5-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքի վրա: 

 
Հոդված 55. Հաշվարկային փաստաթուղթը և դրա կազմումը 
  
1. Հաշվարկային փաստաթուղթը սույն հոդվածով սահմանված պահանջները 

բավարարող՝ հարկ վճարողի կողմից դուրս գրվող փաստաթուղթ է, որով 
հիմնավորվում է՝ 

1) ապրանքի մատակարարումից, աշխատանքի կատարումից և (կամ) 
ծառայության մատուցումից եկամտի ստացման իրավունք ձեռք բերելը: Սույն կետի 
կիրառության իմաստով՝ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում եկամտի ստացման 
իրավունքը համարվում է ձեռք բերված՝ անկախ հաշվարկային փաստաթղթի դուրս 
գրման հանգամանքից. 

2) ապրանքի ձեռքբերման, աշխատանքի ընդունման և (կամ) ծառայության 
ստացման գծով ծախսի ճանաչումը. 

3) ապրանքի մատակարարումը օտարերկրյա քաղաքացուն կամ 
քաղաքացիություն չունեցող անձին. 

4) ապրանքի տեղափոխությունը: 
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված գործարքների և գործողությունների 

փաստաթղթավորման նպատակով կիրառվում են հետևյալ հաշվարկային 
փաստաթղթերը. 

1) հարկային հաշիվ. 
2) ճշգրտող հարկային հաշիվ. 
3) հաշիվ վավերագիր. 
4) ճշգրտող հաշիվ վավերագիր.  
5) հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոն. 
6) ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ. 
7) ապրանքի տեղափոխության բեռնագիր (այսուհետ՝ բեռնագիր): 



3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի՝ 
1) 1-4-րդ կետերով սահմանված հաշվարկային փաստաթղթերը կիրառվում են 

ապրանքի մատակարարումից, աշխատանքի կատարումից և (կամ) ծառայության 
մատուցումից եկամտի ստացման իրավունքի ձեռքբերումը, ապրանքի ձեռքբերման, 
աշխատանքի ընդունման և (կամ) ծառայության ստացման գծով ծախսի ճանաչումը, 
իսկ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում՝ նաև հարկի գումարի պակասեցումները, 
ինչպես նաև ձեռք բերված ապրանքի տեղափոխությունը փաստաթղթավորելու 
համար. 

2) 5-րդ կետով սահմանված հաշվարկային փաստաթուղթը կիրառվում է 
ապրանքի մատակարարումից, աշխատանքի կատարումից և (կամ) ծառայության 
մատուցումից եկամտի ստացման իրավունքի ձեռքբերումը, իսկ Օրենսգրքի 381-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված տեղեկատվությունը 
(տվյալները) պարունակելու դեպքում՝ նաև ապրանքի ձեռքբերման, աշխատանքի 
ընդունման և (կամ) ծառայության ստացման գծով ծախսի ճանաչումը, ինչպես նաև 
ձեռք բերված ապրանքի տեղափոխությունը փաստաթղթավորելու համար. 

3) 6-րդ կետով սահմանված հաշվարկային փաստաթուղթը կիրառվում է հարկի 
գումարը հետ ստանալու իրավունքի ձեռքբերումը փաստաթղթավորելու համար. 

4) 7-րդ կետով սահմանված հաշվարկային փաստաթուղթը կիրառվում է 
ապրանքի տեղափոխությունը փաստաթղթավորելու համար: 

4. Հարկային հաշվում կամ ճշգրտող հարկային հաշվում պարտադիր ներառվում 
են՝ 

1) հաշվարկային փաստաթղթի սերիան ու համարը. 
2) հաշվարկային փաստաթղթի դուրսգրման ամսաթիվը. 
3) ապրանքի մատակարարման ամսաթիվը, աշխատանքի կատարումն 

ավարտելու (այդ թվում՝ ըստ պայմանագրով նախատեսված փուլերի) ամսաթիվը և 
(կամ) ծառայության մատուցումն ավարտելու (այդ թվում՝ ըստ պայմանագրով 
նախատեսված փուլերի) ամսաթիվը. 

4) ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն ու գումարը՝ առանձին սյունակով 
կամ տողով. 

5) ակցիզային հարկի գումարը՝ առանձին սյունակով կամ տողով (ակցիզային 
հարկով հարկման ենթակա ապրանքների մատակարարման դեպքում). 

6) բնապահպանական հարկի գումարը՝ առանձին սյունակով կամ տողով (միայն 
Օրենսգրքի 8-րդ բաժնով սահմանված՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող 
ապրանքներ ներմուծող-իրացնողների և արտադրող-իրացնողների կողմից 
հաշվարկային փաստաթղթերի դուրս գրման դեպքում). 

7) գործարքի առարկա հանդիսացող ապրանքի անվանացանկն ու քանակը և 
(կամ) աշխատանքի, ծառայության տեսակն ու ծավալը. 

8) գործարքի առարկա հանդիսացող ապրանքի միավորի գինը, առևտրային 
զեղչը՝ առկայության դեպքում (այդ թվում՝ հրապարակային առևտրային զեղչը), 
ընդհանուր արժեքը և (կամ) աշխատանքի, ծառայության սակագինը, առևտրային 
զեղչը՝ առկայության դեպքում (այդ թվում՝ հրապարակային առևտրային զեղչը) ու 
ընդհանուր արժեքը. 

9) ապրանք մատակարարող, աշխատանք կատարող և (կամ) ծառայություն 
մատուցող՝ 



ա. հարկ վճարողի հաշվառման համարը, իսկ ավելացված արժեքի հարկ 
վճարողների դեպքում` նաև ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման 
համարը, 

բ. կազմակերպության լրիվ անվանումը, գտնվելու և գործունեությունը փաստացի 
իրականացնելու վայրի հասցեները, իսկ ապրանքների մատակարարման դեպքում՝ 
առաքման վայրի հասցեն կամ առաքման կետի տվյալները, պաշտոնատար անձի 
անունը, ազգանունը և ստորագրությունը, 

գ. ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրի հասցեն, 
անձնագրի (կամ անձը նույնականացնող այլ փաստաթղթի) սերիան և (կամ) համարը, 
իսկ անհատ ձեռնարկատեր լինելու դեպքում՝ նաև գործունեությունը փաստացի 
իրականացնելու վայրի հասցեն, «անհատ ձեռնարկատեր» կամ «ԱՁ» նշումը, 
առաքման վայրի հասցեն կամ առաքման կետի տվյալները, պաշտոնատար անձի 
անունը, ազգանունը և ստորագրությունը. 

10) ապրանք ձեռք բերող, աշխատանք ընդունող և (կամ) ծառայություն ստացող՝ 
ա. հարկ վճարողի հաշվառման համարը, իսկ ավելացված արժեքի հարկ 

վճարողների դեպքում` նաև ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման 
համարը, 

բ. կազմակերպության լրիվ անվանումը, գտնվելու և գործունեությունը փաստացի 
իրականացնելու վայրի հասցեները, իսկ ապրանքների մատակարարման դեպքում՝ 
ապրանքների նշանակման վայրի հասցեն, պաշտոնատար անձի անունը, 
ազգանունը և ստորագրությունը, 

գ. ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրի հասցեն, 
անձնագրի (կամ անձը նույնականացնող այլ փաստաթղթի) սերիան և (կամ) համարը, 
իսկ անհատ ձեռնարկատեր լինելու դեպքում՝ նաև գործունեությունը փաստացի 
իրականացնելու վայրի հասցեն, «անհատ ձեռնարկատեր» կամ «ԱՁ» նշումը, 
ապրանքների նշանակման վայրի հասցեն (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
ապրանքը գնորդին է հանձնվում առաքման վայրում), պաշտոնատար անձի անունը, 
ազգանունը և ստորագրությունը: 

5. Հաշիվ վավերագրում կամ ճշգրտող հաշիվ վավերագրում պարտադիր 
ներառվում են սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված՝ հարկային հաշվում կամ ճշգրտող 
հարկային հաշվում պարտադիր ներառման ենթակա տվյալները, բացառությամբ 
սույն հոդվածի 4-րդ մասի 4-րդ կետով սահմանված տվյալների: 

6. ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվում պարտադիր ներառվող տվյալների 
շրջանակը սահմանում է Կառավարությունը: 

7. Բեռնագրում պարտադիր ներառվում են սույն հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին և 2-րդ 
կետերում նշված՝ հարկային հաշվում կամ ճշգրտող հարկային հաշվում պարտադիր 
ներառման ենթակա տվյալները, իսկ սույն հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ, 7-րդ և 9-րդ 
կետերով սահմանված տվյալների փոխարեն ներառվում են 
համապատասխանաբար՝ 

1) ապրանքի տեղափոխության ամսաթիվը. 
2) տեղափոխվող ապրանքի անվանացանկն ու քանակը. 
3) ապրանք տեղափոխող՝ 
ա. հարկ վճարողի հաշվառման համարը, իսկ ավելացված արժեքի հարկ 

վճարողների դեպքում` նաև ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման 
համարը, 



բ. կազմակերպության լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրի հասցեն, առաքման 
վայրի հասցեն կամ առաքման կետի տվյալները, տեղափոխվող ապրանքի 
նշանակման վայրի հասցեն, պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը և 
ստորագրությունը, 

գ. անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, բնակության վայրի հասցեն, 
անձնագրի (կամ անձը նույնականացնող այլ փաստաթղթի) սերիան և (կամ) համարը, 
գործունեությունը փաստացի իրականացնելու վայրի հասցեն, «անհատ 
ձեռնարկատեր» կամ «ԱՁ» նշումը, տեղափոխվող ապրանքի նշանակման վայրի 
հասցեն, պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը: 

8. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված հաշվարկային փաստաթղթերում, բացի 
սույն հոդվածի 4-7-րդ մասերում նշված տվյալներից, այդ հաշվարկային 
փաստաթղթերը դուրս գրող և (կամ) ստացող հարկ վճարողների հայեցողությամբ 
կարող են ներառվել նաև այլ տվյալներ: 

9. Օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված դեպքերում Հայաստանի 
Հանրապետության ռեզիդենտ կազմակերպության, Հայաստանի Հանրապետության 
ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կամ մշտական հաստատության կողմից դուրս գրվող 
հարկային հաշվում, իսկ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում՝ նաև ճշգրտող 
հարկային հաշվում, որպես ապրանք մատակարարող, աշխատանք կատարող և 
(կամ) ծառայություն մատուցող հարկ վճարողի հաշվառման համար և ավելացված 
արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համար նշվում են Հայաստանի 
Հանրապետության ռեզիդենտ կազմակերպության, Հայաստանի Հանրապետության 
ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կամ մշտական հաստատության հարկ վճարողի 
հաշվառման համարը և ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը: 

10. Եթե ապրանքը ձեռք է բերվում, աշխատանքը ընդունվում է, և (կամ) 
ծառայությունը ստացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական 
հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ մշտական 
հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից, ապա այդ 
գործարքների մասով դուրս գրվող՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 4-րդ կետերում 
նշված հաշվարկային փաստաթղթերում սույն հոդվածի 4-7-րդ մասերում նշված որոշ 
տվյալների բացակայության դեպքում հաշվարկային փաստաթղթերը համարվում են 
սույն հոդվածով սահմանված պահանջները բավարարող, եթե՝ 

1) առկա է գործարքն իրականացնող կողմերի միջև Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքված գրավոր 
պայմանագիր, որտեղ նշված են հաշվարկային փաստաթղթում բացակայող բոլոր 
տվյալները և հաշվարկային փաստաթղթում հղում է կատարված այդ պայմանագրին, 
կամ 

2) գործարքն իրականացվում է գործարքն իրականացնող կողմի տված գրավոր 
լիազորագրի հիման վրա, որտեղ նշված են հաշվարկային փաստաթղթում 
բացակայող բոլոր տվյալները: 

11. Էլեկտրոնային առևտրի շրջանակներում կատարվող՝ սույն հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված գործարքները կարող են 
փաստաթղթավորվել վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից 
տրամադրվող փաստաթղթերով կամ այդ կազմակերպությունների կողմից կիրառվող 
վճարային գործիքների (սարքավորումների) կողմից տպագրվող փաստաթղթերով: 

11. Էլեկտրոնային առևտրի շրջանակներում կատարվող՝ սույն հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված գործարքները կարող են 



փաստաթղթավորվել վճարահաշվային ծառայություններ մատուցող 
կազմակերպությունների կողմից տրմադրվող փաստաթղթերով կամ այդ 
կազմակերպությունների կողմից կիրառվող՝ վճարային գործիքներ սպասարկող սար-
քավորումների միջոցով տպագրվող փաստաթղթերով: 

12. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով չսահմանված գործարքների ու 
գործառնությունների (այդ թվում՝ աշխատողներին աշխատավարձ հաշվարկելու, 
պետական և տեղական հարկեր, տուրքեր, վճարներ կամ Օրենսգրքով չսահմանված 
այլ վճարներ վճարելու), ինչպես նաև վճարահաշվարկային համակարգի կամ 
վարկային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների գծով 
ծախսերը կարող են փաստաթղթավորվել հաշվարկային փաստաթուղթ չհամարվող 
այլ փաստաթղթերով: 

13. Անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց հետ 
կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում ընդունվող 
աշխատանքների և (կամ) ստացվող ծառայությունների, գյուղատնտեսական 
արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ անհատ ձեռնարկատեր և նոտար 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ձեռք բերվող գյուղատնտեսական 
արտադրանքի, անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական 
անձանցից ձեռք բերվող կամ վարձակալությամբ օգտագործվող գույքի, Հայաստանի 
Հանրապետությունում հաշվառված մշտական հաստատություն չունեցող ոչ 
ռեզիդենտ կազմակերպությունից կամ Հայաստանի Հանրապետությունում 
հաշվառված մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձից 
ձեռք բերվող ապրանքների, ընդունվող աշխատանքների և (կամ) ստացվող 
ծառայությունների, ինչպես նաև կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալ 
ներդրվող գույքի գծով առաջացող ծախսերը կարող են փաստաթղթավորվել 
հաշվարկային փաստաթուղթ չհամարվող՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
կազմված այլ փաստաթղթերով, եթե դրանցում առկա են սույն հոդվածի 4-րդ մասի 2-
րդ, 3-րդ և 7-10-րդ կետերում (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատեր և նոտար 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց համար 9-րդ կետի «ա» ենթակետի և 10-րդ 
կետի «ա» ենթակետի) նշված՝ հարկային հաշվում կամ ճշգրտող հարկային հաշվում 
պարտադիր ներառման ենթակա տվյալները: 

Կառավարությունը կարող է սահմանել սույն մասով սահմանված ծախսերի 
փաստաթղթավորման այլ կարգ: 

 
Հոդված 59. Ավելացված արժեքի հարկ վճարողները 
  
1. Եթե սույն հոդվածի 2-րդ, 2.1-ին և 3-րդ մասերով այլ բան սահմանված չէ, ապա 

ԱԱՀ վճարողներ են համարվում սույն հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետին 
համապատասխան հարկային մարմնում որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառված 
կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները՝ հետևյալ 
դեպքերում և ժամկետներում. 

1) տվյալ հարկային տարվա հունվարի 1-ից մինչև տվյալ հարկային տարվա 
ավարտը, եթե հարկ վճարողը տվյալ հարկային տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ, 
Օրենսգրքի 13-րդ բաժնի համաձայն, չի կարող համարվել շրջանառության հարկ 
վճարող կամ Օրենսգրքի 13-րդ բաժնով սահմանված ժամկետում հարկային մարմին 
չի ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով շրջանառության հարկ 
վճարող համարվելու և հարկային մարմնի հաստատած ձևով ընտանեկան 



ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու 
վերաբերյալ հայտարարություն. 

2) հարկային տարվա ընթացքում պետական գրանցում ստացած (օրենքով 
սահմանված դեպքերում՝ հաշվառված) կազմակերպությունը կամ որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառված կամ որպես նոտար նշանակված ֆիզիկական անձը՝ 
համապատասխանաբար, պետական գրանցման (օրենքով սահմանված դեպքերում՝ 
հաշվառման) կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառման կամ որպես նոտար 
նշանակման օրվանից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը, եթե հարկ 
վճարողը համապատասխանաբար պետական գրանցման (օրենքով սահմանված 
դեպքերում՝ հաշվառման) կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառման կամ 
որպես նոտար նշանակման օրվա դրությամբ, Օրենսգրքի 13-րդ բաժնի համաձայն, 
չի կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարող կամ Օրենսգրքի 13-րդ բաժնով 
սահմանված ժամկետում հարկային մարմին չի ներկայացրել հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով շրջանառության հարկ վճարող համարվելու և հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկա-
տիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն. 

3) հարկային տարվա ընթացքում որպես ընտանեկան ձեռնարկատիրության 
սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարած 
կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը` որպես ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց 
դադարելու օրվանից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը, եթե հարկ վճարողը 
որպես ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության 
սուբյեկտ համարվելուց դադարելու օրվա դրությամբ, Օրենսգրքի 13-րդ բաժնի 
համաձայն, չի կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարող կամ Օրենսգրքի 13-
րդ բաժնով սահմանված ժամկետում հարկային մարմին չի ներկայացրել հարկային 
մարմնի հաստատած ձևով շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ 
հայտարարություն: Սույն կետով սահմանված դեպքերում որպես ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց 
դադարելու օրվանից մինչև այդ օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկ 
վճարողը հարկային մարմին է ներկայացնում հարկային մարմնի հաստատած ձևով՝ 
ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ 
հայտարարություն (այսուհետ սույն բաժնում՝ հայտարարություն)` նշելով որպես 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ 
համարվելուց դադարելու համապատասխան հիմքը և օրը. 

4) հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց հայտարարությունը 
ներկայացնելու օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) մինչև 
հայտարարությունում նշված հարկային տարվա ավարտը, եթե հարկ վճարողը 
հարկային մարմին է ներկայացրել հայտարարություն՝ նշում կատարելով ԱԱՀ 
վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու մասին: Եթե հարկ 
վճարողը, Օրենսգրքի 13-րդ բաժնի համաձայն, դադարում է համարվել 
շրջանառության հարկ վճարող մինչև հայտարարությունում նշված օրը, ապա 
շրջանառության հարկ վճարողը ԱԱՀ վճարող է համարվում սույն մասի 5-րդ կետով 
սահմանված կարգով (հայտարարությունը հաշվի չի առնվում): Եթե հարկ վճարողը, 
Օրենսգրքի 13-րդ բաժնի համաձայն, դադարել է համարվել ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ մինչև 
հայտարարությունում նշված օրը, և եթե հարկ վճարողը, որպես ընտանեկան 



ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց 
դադարելու օրվա դրությամբ, Օրենսգրքի 13-րդ բաժնի համաձայն, չի կարող 
համարվել շրջանառության հարկ վճարող կամ Օրենսգրքի 13-րդ բաժնով 
սահմանված ժամկետում հարկային մարմին չի ներկայացրել հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ 
հայտարարություն, ապա ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտն միկրոձեռ-
նարկատիրության սուբյեկտն ԱԱՀ վճարող է համարվում սույն մասի 3-րդ կետով 
սահմանված կարգով (հայտարարությունը հաշվի չի առնվում). 

5) հարկային տարվա այն պահից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը, որ 
պահից հարկ վճարողը Օրենսգրքի 13-րդ բաժնի համաձայն, տվյալ հարկային 
տարում դադարում է համարվել շրջանառության հարկ վճարող: Ընդ որում, 
հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառության 58.35 միլիոն 115 միլիոն դրամի շեմը (այսուհետ նաև՝ ԱԱՀ-ի շեմ) 
գերազանցելու հիմքով ԱԱՀ վճարող համարվելու դեպքում ԱԱՀ-ն հաշվարկվում և 
վճարվում է ԱԱՀ-ի շեմը գերազանցող մասով: Շրջանառության հարկ վճարող 
համարվելուց դադարելու հիմքերից որևէ մեկը տեղի ունենալու օրվանից մինչև այդ 
օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկ վճարողը հարկային մարմին է 
ներկայացնում հայտարարություն` նշելով շրջանառության հարկ վճարող 
համարվելուց դադարելու համապատասխան հիմքը և օրը: 

2. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետին համապատասխան հարկային մարմնում 
որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառված ոչ առևտրային կազմակերպությունները 
և գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրող կազմակերպություններն ու անհատ 
ձեռնարկատերերը ԱԱՀ վճարողներ են համարվում հետևյալ դեպքերում և 
ժամկետներում. 

1) տվյալ հարկային տարվա հունվարի 1-ից մինչև տվյալ հարկային տարվա 
ավարտը, եթե կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ՝ Օրենսգրքի 254-
րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով հաշվարկվող՝ նախորդ հարկային 
տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառությունը գերազանցել է 58.35 միլիոն 115 միլիոն դրամը. 

2) հարկային տարվա այն պահից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը, որ 
պահին կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ՝ Օրենսգրքի 254-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով հաշվարկվող՝ գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը գերազանցում է 58.35 միլիոն 115 
միլիոն դրամը: Ընդ որում, հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառության 58.35 միլիոն 115 միլիոն դրամի շեմը 
գերազանցելու հիմքով ԱԱՀ վճարող համարվելու դեպքում ԱԱՀ-ն հաշվարկվում և 
վճարվում է ԱԱՀ-ի շեմը գերազանցող մասով: Գործունեության բոլոր տեսակների 
մասով իրացման շրջանառության 58.35 միլիոն 115 միլիոն դրամը գերազանցելու 
օրվանից մինչև այդ օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ սույն մասում նշված հարկ 
վճարողը հարկային մարմին է ներկայացնում հայտարարություն` նշելով ԱԱՀ-ի շեմը 
գերազանցելու օրը. 

3) հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց հայտարարությունը 
ներկայացնելու օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) մինչև 
հայտարարությունում նշված հարկային տարվա ավարտը, եթե կազմակերպությունը 
կամ անհատ ձեռնարկատերը հարկային մարմին է ներկայացրել հայտարարություն՝ 
նշում կատարելով ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու 



մասին: Եթե սույն մասում նշված հարկ վճարողի՝ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված կարգով հաշվարկվող՝ գործունեության բոլոր տեսակների 
մասով իրացման շրջանառության 58.35 միլիոն 115 միլիոն դրամը գերազանցում է 
մինչև հայտարարությունում նշված օրը, ապա սույն մասում նշված հարկ վճարողը 
ԱԱՀ վճարող է համարվում սույն մասի 2-րդ կետով սահմանված կարգով 
(հայտարարությունը հաշվի չի առնվում): 

Եթե կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը գյուղատնտեսական 
արտադրանքի արտադրության հետ միաժամանակ իրականացնում է նաև այլ 
գործունեություն, ապա ԱԱՀ վճարող է համարվում սույն հոդվածի 1-ին մասով 
սահմանված դեպքերում և ժամկետներով: 

2.1 Սույն հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետին համապատասխան՝ հարկային 
մարմնում որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառված՝ հանրային սննդի ոլորտում 
գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններն ու անհատ 
ձեռնարկատերերն ԱԱՀ վճարողներ են համարվում հետևյալ դեպքերում և 
ժամկետներում. 

1) տվյալ հարկային տարվա հունվարի 1-ից մինչև տվյալ հարկային տարվա 
ավարտը, եթե Օրենսգրքի 13-րդ բաժնով սահմանված ժամկետում հարկային 
մարմին չի ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով շրջանառության հարկ 
վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն. 

2) հարկային տարվա ընթացքում պետական գրանցում ստացած (օրենքով 
սահմանված դեպքերում՝ հաշվառված) կազմակերպությունը կամ որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձը՝ համապատասխանաբար, 
պետական գրանցման (օրենքով սահմանված դեպքերում՝ հաշվառման) կամ որպես 
անհատ ձեռնարկատեր հաշվառման օրվանից մինչև տվյալ հարկային տարվա 
ավարտը, եթե հարկ վճարողն Օրենսգրքի 13-րդ բաժնով սահմանված ժամկետում 
հարկային մարմին չի ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով 
շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն. 

3) հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց հայտարարությունը 
ներկայացնելու օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) մինչև 
հայտարարությունում նշված հարկային տարվա ավարտը, եթե հարկ վճարողը 
հարկային մարմին է ներկայացրել հայտարարություն՝ նշում կատարելով ԱԱՀ 
վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու մասին: 

3. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետին համապատասխան հարկային 
մարմնում որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառված կազմակերպությունները ԱԱՀ 
վճարողներ են համարվում հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց 
հայտարարությունը ներկայացնելու օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) 
մինչև հայտարարությունում նշված հարկային տարվա ավարտը: 

4. Օրենսգրքի 14-րդ բաժնով սահմանված կարգով հարկային մարմնում որպես 
ԱԱՀ վճարողներ հաշվառվում են՝ 

1) կազմակերպությունները (բացառությամբ սույն մասի 2-րդ կետով սահմանված 
կազմակերպությունների), անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները. 

2) կամավորության սկզբունքով հայտարարություն ներկայացնելու դեպքում՝ 
ա. Հայաստանի Հանրապետությունը` ի դեմս պետական մարմինների, 
բ. Հայաստանի Հանրապետության համայնքները` ի դեմս համայնքային 

կառավարչական հիմնարկների, 
գ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը: 



5. Հարկային մարմնում որպես ԱԱՀ վճարող չհաշվառված 
կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները չեն համարվում 
ԱԱՀ վճարողներ, սակայն Օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված՝ հարկման 
օբյեկտ համարվող գործարքներ և (կամ) գործառնություններ իրականացնելու 
դեպքում պարտավոր են Օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և 
ժամկետներում հաշվարկել և պետական բյուջե վճարել այդ գործարքներից և (կամ) 
գործառնություններից առաջացող ԱԱՀ-ի գումարները, բացառությամբ սույն մասի 
երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքերի: 

Ոչ առևտրային կազմակերպությունները և գյուղատնտեսական արտադրանք 
արտադրող կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը մինչև 
Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով հաշվարկվող՝ 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառության 58.35 միլիոն 
115 միլիոն դրամը գերազանցելը Օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով  Օրենսգրքի 60-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված՝ հարկման օբյեկտ 
համարվող գործարքներ իրականացնելու դեպքում (բացառությամբ 
գյուղատնտեսական արտադրանք չհամարվող ապրանքների մատակարարման 
գործարքների), այդ գործարքներից Օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և 
ժամկետներում ԱԱՀ հաշվարկելու և պետական բյուջե վճարելու պարտավորություն 
չեն կրում: 

6. Անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք չեն 
համարվում ԱԱՀ վճարողներ, սակայն եթե նրանք Հայաստանի Հանրապետության 
տարածք են ներմուծում ապրանքներ (այդ թվում՝ ԵՏՄ անդամ պետություններից), 
որոնց ներմուծումը, «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի համաձայն, համարվում է ձեռնարկատիրական 
գործունեության նպատակով իրականացվող ներմուծում, կամ եթե մշտական 
հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք իրականացնում են 
ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող` ապրանքների ներմուծման 
գործառնություններ, ապա պարտավոր են Օրենսգրքով սահմանված կարգով, 
չափով և ժամկետներում հաշվարկել և պետական բյուջե վճարել այդ 
գործառնություններից առաջացող ԱԱՀ-ի գումարները: 

 
Հոդված 62. Ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի որոշման 

առանձնահատկությունները 
  
1. Ապրանքի մատակարարման գործարքի՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազան որոշելիս 

Օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հարկման բազային 
գումարվում են նաև՝ 

1) Օրենսգրքի 5-րդ բաժնի համաձայն՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա 
ապրանքի մատակարարման դեպքում՝ Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը. 

2) Օրենսգրքի 8-րդ բաժնի համաձայն՝ բնապահպանական հարկով հարկման 
ենթակա ապրանքի մատակարարման դեպքում՝ Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարը: 

2. Տարայավորված ապրանքի մատակարարման դեպքում տարայի արժեքը 
ներառվում է ԱԱՀ-ով հարկման բազայի մեջ: 



3. Ծխախոտի արտադրանքի ներմուծման և (կամ) մատակարարման 
գործարքների դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում ծխախոտի 
արտադրանքի տուփի վրա Կառավարության սահմանած կարգով մակնշված՝ 
ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը` առանց ԱԱՀ-ի: 

4. ԵՏՄ միասնական մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ 
1) վերամշակման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 

«Վերամշակում՝ մաքսային տարածքից դուրս» մաքսային ընթացակարգով 
արտահանված կամ վերամշակման նպատակով ԵՏՄ անդամ պետություններ 
արտահանված հումքից ստացված ապրանքի ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ով 
հարկման բազա է համարվում հումքի վերամշակման աշխատանքների և (կամ) 
ծառայությունների արժեքը, իսկ հումքի վերամշակման արդյունքում Օրենսգրքի 5-րդ 
բաժնի համաձայն՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա նոր ապրանքի ստացման 
դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազայում ներառվում է նաև այդ նոր ապրանքի համար 
Օրենսգրքի 5-րդ բաժնով սահմանված կարգով հաշվարկված ակցիզային հարկի 
գումարը. 

2) նորոգման (վերանորոգման) նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքից «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքից դուրս» մաքսային 
ընթացակարգով արտահանված կամ նորոգման (վերանորոգման) նպատակով ԵՏՄ 
անդամ պետություններ արտահանված գույքի ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ով 
հարկման բազա է համարվում այդ գույքի նորոգման (վերանորոգման) համար 
օգտագործված պահեստամասերի, դետալների, հանգույցների, այլ լրակազմող 
տարրերի արժեքը: 

Սույն մասով սահմանված դեպքերում՝ գործարքի կողմերի միջև կազմված 
փաստաթղթերի (այդ թվում՝ պայմանագրերի, հաշվարկային փաստաթղթերի) 
բացակայության, կամ այդ փաստաթղթերում հումքի վերամշակման 
աշխատանքների և (կամ) ծառայությունների, գույքի նորոգման (վերանորոգման) 
համար օգտագործված պահեստամասերի, դետալների, հանգույցների, այլ 
լրակազմող տարրերի արժեք նախատեսված չլինելու պարագայում ԱԱՀ-ով 
հարկման բազա է համարվում՝ 

ա. վերամշակման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 
«Վերամշակում՝ մաքսային տարածքից դուրս» մաքսային ընթացակարգով 
արտահանված հումքից ստացված ապրանքի ներմուծման դեպքում՝ վերամշակման 
արդյունք հանդիսացող ներմուծվող ապրանքի մաքսային արժեքի և արտահանված 
հումքի մաքսային արժեքի դրական տարբերությունը, իսկ հումքի վերամշակման 
արդյունքում Օրենսգրքի 5-րդ բաժնի համաձայն՝ ակցիզային հարկով հարկման 
ենթակա նոր ապրանքի ստացման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազայում ներառվում 
է նաև այդ նոր ապրանքի համար Օրենսգրքի 5-րդ բաժնով սահմանված կարգով 
հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը, 

բ. վերամշակման նպատակով ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված 
հումքից ստացված ապրանքի ներմուծման դեպքում՝ վերամշակման արդյունք 
հանդիսացող ներմուծվող ապրանքի հաշվեկշռային արժեքի և արտահանված 
հումքի հաշվեկշռային արժեքի դրական տարբերությունը, իսկ հումքի վերամշակման 
արդյունքում Օրենսգրքի 5-րդ բաժնի համաձայն՝ ակցիզային հարկով հարկման 
ենթակա նոր ապրանքի ստացման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազայում ներառվում 
է նաև այդ նոր ապրանքի համար Օրենսգրքի 5-րդ բաժնով սահմանված կարգով 
հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը, եթե այդ գումարը չի ներառվել 



վերամշակման արդյունք հանդիսացող ներմուծվող ապրանքի հաշվեկշռային 
արժեքում, 

գ. նորոգման (վերանորոգման) նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքից «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքից դուրս» մաքսային 
ընթացակարգով արտահանված գույքի ներմուծման դեպքում՝ նորոգված 
(վերանորոգված) ներմուծվող գույքի մաքսային արժեքի և արտահանված գույքի 
մաքսային արժեքի դրական տարբերությունը, 

դ. նորոգման (վերանորոգման) նպատակով ԵՏՄ անդամ պետություններ 
արտահանված գույքի ներմուծման դեպքում՝ նորոգված (վերանորոգված) 
ներմուծվող գույքի հաշվեկշռային արժեքի և արտահանված գույքի հաշվեկշռային 
արժեքի դրական տարբերությունը: 

5. ԵՏՄ միասնական մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ 
1) վերամշակման նպատակով «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» 

մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված կամ 
վերամշակման նպատակով ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի 
Հանրապետություն ներմուծված հումքից ստացված ապրանքի արտահանման 
դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում հումքի վերամշակման 
աշխատանքների և (կամ) ծառայությունների արժեքը, իսկ հումքի վերամշակման 
արդյունքում Օրենսգրքի 5-րդ բաժնի համաձայն՝ ակցիզային հարկով հարկման 
ենթակա նոր ապրանքի ստացման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազայում ներառվում 
է նաև այդ նոր ապրանքի համար Օրենսգրքի 5-րդ բաժնով սահմանված կարգով 
հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը. 

2) նորոգման (վերանորոգման) նպատակով «Վերամշակում՝ մաքսային 
տարածքում» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետություն 
ներմուծված կամ նորոգման (վերանորոգման) նպատակով ԵՏՄ անդամ 
պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված գույքի 
արտահանման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում այդ գույքի 
նորոգման (վերանորոգման) համար օգտագործված պահեստամասերի, դետալների, 
հանգույցների, այլ լրակազմող տարրերի արժեքը: 

Սույն մասով սահմանված դեպքերում գործարքի կողմերի միջև կազմված 
փաստաթղթերի (այդ թվում՝ պայմանագրերի, հաշվարկային փաստաթղթերի) 
բացակայության, կամ այդ փաստաթղթերում հումքի վերամշակման 
աշխատանքների և (կամ) ծառայությունների, գույքի նորոգման (վերանորոգման) 
համար օգտագործված պահեստամասերի, դետալների, հանգույցների, այլ 
լրակազմող տարրերի արժեք նախատեսված չլինելու պարագայում՝ 

ա. վերամշակման նպատակով «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» 
մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված հումքից 
ստացված ապրանքի արտահանման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է 
համարվում վերամշակման արդյունք հանդիսացող արտահանվող ապրանքի 
մաքսային արժեքի և ներմուծված հումքի մաքսային արժեքի դրական 
տարբերությունը, 

բ. վերամշակման նպատակով ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի 
Հանրապետություն ներմուծված հումքից ստացված ապրանքի արտահանման 
դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազան համարվում է 0, 

գ. նորոգման (վերանորոգման) նպատակով «Վերամշակում՝ մաքսային 
տարածքում» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետություն 



ներմուծված գույքի արտահանման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում 
նորոգված (վերանորոգված) արտահանվող գույքի մաքսային արժեքի և ներմուծված 
գույքի մաքսային արժեքի դրական տարբերությունը, 

դ. նորոգման (վերանորոգման) նպատակով ԵՏՄ անդամ պետություններից 
Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված գույքի արտահանման դեպքում ԱԱՀ-
ով հարկման բազան համարվում է 0: 

6. Ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության 
մատուցման անհատույց կամ իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով 
հատուցմամբ գործարքների դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում այդ 
գործարքների իրական արժեքի 80 տոկոսը, բացառությամբ սույն հոդվածի 7-րդ 
մասով սահմանված դեպքերի: Սույն մասի կիրառության իմաստով` 

1) համարվում է, որ ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքն 
իրականացվել է իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով, եթե դրա 
հատուցման արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի) 20 և ավելի տոկոսով ցածր է նույն, իսկ դրա 
բացակայության դեպքում՝ համանման ապրանքի մատակարարման, համանման 
աշխատանքի կատարման կամ համանման ծառայության մատուցման գործարքների 
իրական արժեքից (առանց ԱԱՀ-ի), բացառությամբ՝ 

ա. օրենքով սահմանված դեպքերում հրապարակային սակարկության միջոցով 
իրականացվող գործարքների, 

բ. ապրանքի մատակարարման կամ աշխատանքի կատարման կամ 
ծառայության մատուցման այն գործարքների, որոնք իրականացվում են հարկ 
վճարողի կողմից նախապես ընդունված գրավոր ակտում նշված կամ նախապես 
ընդունված այլ իրավական ակտում նշված առևտրային զեղչի չափով պակաս 
արժեքով, և այդ առևտրային զեղչը սույն ենթակետում նշված ակտերով սահմանված 
ժամանակահատվածում արտացոլվում է հարկ վճարողի կողմից դուրս գրվող 
հաշվարկային փաստաթղթերում. 

2) գործարքի իրական արժեքի որոշման համար սույն կետում նշված 
առաջնահերթությամբ հիմք է ընդունվում՝ 

ա. համեմատելի հանգամանքներում տվյալ հարկ վճարողի կողմից նույն 
ապրանքի մատակարարման, նույն աշխատանքի կատարման կամ նույն 
ծառայության մատուցման դեպքում Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
հաշվարկված՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազան, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ 
գործարար շրջանակներում համեմատելի հանգամանքներում նույն ապրանքի 
մատակարարման, նույն աշխատանքի կատարման կամ նույն ծառայության 
մատուցման դեպքում որպես ԱԱՀ-ով հարկման բազա հիմք ընդունվող մեծությունը 
կամ 

բ. համեմատելի հանգամանքներում տվյալ հարկ վճարողի կողմից համանման 
ապրանքի մատակարարման, համանման աշխատանքի կատարման կամ 
համանման ծառայության մատուցման դեպքում Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
հաշվարկված՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազան, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ 
գործարար շրջանակներում համեմատելի հանգամանքներում համանման ապրանքի 
մատակարարման, համանման աշխատանքի կատարման կամ համանման 
ծառայության մատուցման դեպքերում որպես ԱԱՀ-ով հարկման բազա հիմք 
ընդունվող մեծությունը: 

Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ նույն կամ համանման ապրանքի 
մատակարարման, նույն կամ համանման աշխատանքի կատարման կամ նույն կամ 



համանման ծառայության մատուցման գործարքների համեմատելի հանգամանքները 
որոշվում են համապատասխան գործարքի կատարման օրվան նախորդող 365 
օրվա ընթացքում նույն կամ համանման ապրանքի մատակարարման, նույն կամ 
համանման աշխատանքի կատարման կամ նույն կամ համանման ծառայության 
մատուցման գործարքների հիման վրա: 

7. Կառավարության որոշումների հիման վրա ԱԱՀ վճարողների կողմից 
ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության 
մատուցման անհատույց գործարքների դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազան 
համարվում է 0 դրամ, իսկ իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ 
գործարքների դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում ստացման ենթակա 
հատուցման գումարը` առանց ԱԱՀ-ի: 

8. Շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ 
այլ տարածքների, հողամասերի օտարման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազան 
որոշվում է Օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով և սույն հոդվածով սահմանված կարգով, 
բայց ոչ պակաս, քան դրանց համար Օրենսգրքի 228-րդ հոդվածով սահմանված 
կարգով որոշվող՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայի չափով, բացառությամբ 
սույն մասով սահմանված դեպքի: Սույն պարբերության դրույթները չեն կիրառվում, 
եթե սույն պարբերությամբ սահմանված գույքային միավորների օտարման գործարքի 
կողմ է համարվում պետությունը կամ համայնքը (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
գործարքը կատարվում է այլ կազմակերպության միջոցով): 

Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով օտարվող (օտարված) 
սեփականության դիմաց սեփականատիրոջը` կառուցված բազմաբնակարան (այդ 
թվում` բազմաֆունկցիոնալ) կամ ստորաբաժանված շենքի բնակարաններով կամ 
այլ տարածքներով, իսկ բնակելի թաղամասերում կամ համալիրներում` բնակելի 
տներով հատուցելու դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում «Հանրության 
գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասով որոշվող 
արժեքը: 

9. Շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ 
այլ տարածքների, հողամասերի վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման 
իրավունքով տրամադրման գործարքների դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազան 
որոշվում է Օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով և սույն հոդվածով սահմանված կարգով, 
բայց ոչ պակաս, քան դրանց համար Օրենսգրքի 228-րդ հոդվածով սահմանված 
կարգով որոշվող՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայի, իսկ դրա 
բացակայության դեպքում` անշարժ գույքի հարկով հարկման տվյալ օբյեկտի 
ընդհանուր մակերեսում վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման 
հանձնված տարածքի մակերեսի տեսակարար կշռին համապատասխանող 
հարկման բազայի 2.5 տոկոսի չափով` հաշվարկված տարեկան կտրվածքով: Այդ 
մեծությունը, ըստ ԱԱՀ-ի ամբողջական հաշվետու ժամանակաշրջանների, բաշխվում 
է հավասարաչափ: 

ԱԱՀ-ի հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում սույն մասով սահմանված 
գույքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով 
տրամադրվելու և (կամ) այդ գույքի վարձակալության կամ անհատույց 
օգտագործման իրավունքը դադարեցվելու դեպքում այդ հաշվետու 
ժամանակաշրջանում նշված գործարքների մասով ԱԱՀ-ով հարկման բազան 
որոշվում է որպես սույն մասի առաջին պարբերությամբ որոշված հարկման բազայի 



և հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում գույքը վարձակալության կամ 
անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվելու օրերի՝ ԱԱՀ-ի հաշվետու 
ժամանակաշրջանում ներառվող օրերի մեջ ունեցած տեսակարար կշռի 
արտադրյալ: 

Սույն մասի դրույթները չեն կիրառվում, եթե սույն մասով սահմանված գույքային 
միավորների վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու 
գործարքի կողմ է համարվում պետությունը կամ համայնքը (բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ գործարքը կատարվում է այլ կազմակերպության միջոցով): 

10. Հանձնարարության պայմանագրի հիման վրա հանձնակատարի կողմից 
ծառայությունների մատուցման դեպքում հանձնակատարի համար ԱԱՀ-ով հարկման 
բազա է համարվում հանձնակատարին հասանելիք գումարը (վարձատրության և 
հանձնակատարի կողմից իր անունով կատարած ծախսերի դիմաց, որպես 
փոխհատուցում, վճարվող գումարը)` առանց ԱԱՀ-ի, իսկ հանձնարարողի համար 
ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում հանձնարարության պայմանագրի հիման վրա 
հանձնակատարի միջոցով ապրանքի մատակարարման կամ աշխատանքի 
կատարման կամ ծառայության մատուցման ընդհանուր արժեքը` առանց ԱԱՀ-ի: 

11. Կոմիսիայի պայմանագրի հիման վրա կոմիսիոների կողմից ապրանքի 
մատակարարման կամ աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման 
դեպքում (բացառությամբ սույն մասով սահմանված դեպքի) կոմիսիոների համար 
ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում կոմիսիայի պայմանագրի հիման վրա իր 
կողմից մատակարարված ապրանքի կամ կատարված աշխատանքի կամ 
մատուցված ծառայության ընդհանուր արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի), իսկ կոմիտենտի 
համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում կոմիսիայի պայմանագրի հիման վրա 
կոմիսիոների միջոցով մատակարարված ապրանքի կամ կատարված աշխատանքի 
կամ մատուցված ծառայության արժեքի (առանց ԱԱՀ-ի) և կոմիսիոներին հասանելիք 
գումարի (առանց ԱԱՀ-ի) տարբերությունը: Կոմիսիոների համար ԱԱՀ-ով հարկման 
բազան որոշվում է իր կողմից մատակարարված ապրանքի կամ կատարված 
աշխատանքի կամ մատուցված ծառայության ընդհանուր արժեքով նաև այն 
դեպքերում, երբ կոմիսիայի պայմանագրի հիման վրա կոմիսիոների կողմից այլ 
անձից ձեռք բերված ապրանքը կամ ընդունված աշխատանքի արդյունքը կամ 
ստացված ծառայությունը հանձնվում է կոմիտենտին: 

Եթե կոմիսիայի պայմանագրի հիման վրա ապրանքի մատակարարման կամ 
աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման գործարքը, Օրենսգրքի 
համաձայն, ենթակա չէ ԱԱՀ-ով հարկման կամ ենթակա է ԱԱՀ-ի 0 տոկոս 
դրույքաչափով հարկման, ապա կոմիսիոների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է 
համարվում իրեն հասանելիք գումարը (վարձատրության և կոմիսիոների կողմից իր 
անունով կատարած ծախսերի դիմաց որպես փոխհատուցում վճարվող գումարը)` 
առանց ԱԱՀ-ի: 

12. Գործակալության պայմանագրի հիման վրա գործակալի կողմից ապրանքի 
մատակարարման կամ աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման 
դեպքում՝ 

1) եթե գործակալը գործում է պրինցիպալի անունից և պրինցիպալի հաշվին, 
ապա գործակալի և պրինցիպալի համար ԱԱՀ-ով հարկման բազան որոշվում է սույն 
հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված՝ համապատասխանաբար հանձնակատարի և 
հանձնարարողի համար ԱԱՀ-ով հարկման բազայի որոշման կանոններով. 



2) եթե գործակալը գործում է իր անունից և պրինցիպալի հաշվին, ապա 
գործակալի և պրինցիպալի համար ԱԱՀ-ով հարկման բազան որոշվում է սույն 
հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված՝ համապատասխանաբար կոմիսիոների և 
կոմիտենտի համար ԱԱՀ-ով հարկման բազայի որոշման կանոններով: 

13. Պատվիրատուի տված հումքից և նյութերից ապրանքների արտադրության, 
շշալցման կամ որևէ այլ կերպ տարայավորման դեպքում, երբ հումքի, նյութերի և 
արտադրված, շշալցված կամ որևէ այլ կերպ տարայավորված ապրանքի 
նկատմամբ սեփականության իրավունքը պատկանում է պատվիրատուին, 
արտադրողի, շշալցնողի կամ որևէ այլ կերպ տարայավորողի համար ԱԱՀ-ով 
հարկման բազա է համարվում այդ հումքից և նյութերից ապրանքների 
արտադրության, շշալցման կամ որևէ այլ կերպ տարայավորման աշխատանքների և 
(կամ) ծառայությունների արժեքը` առանց ԱԱՀ-ի: 

14. Աճուրդի միջոցով ապրանքի մատակարարման դեպքում աճուրդի 
կազմակերպչի համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում մատակարարվող 
ապրանքի սեփականատիրոջ և (կամ) այլ անձի կողմից աճուրդի կազմակերպչին 
տրվող միջնորդավճարի (պարգևավճարի, տոկոսի և այլն) գումարը` առանց ԱԱՀ-ի: 

15. Զբոսաշրջության գործունեության մասով ԱԱՀ-ով հարկման բազան որոշվում 
է Օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով և սույն հոդվածով սահմանված կարգով՝ առանց 
միջազգային ուղևորափոխադրման համար զբոսաշրջային օպերատորի կամ 
զբոսաշրջային գործակալի կողմից վճարվող գումարի: 

16. Պետության կամ լիազոր մարմնի սահմանած սակագներով ապրանքների 
մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների 
մատուցման գործարքների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում 
համապատասխան սակագնի (առանց ԱԱՀ-ի) և դրա կիրառության հետ կապված՝ 
պետական բյուջեից տրամադրվող սուբսիդիայի (առանց ԱԱՀ-ի) հանրագումարը: 

17. Եթե Կառավարության սահմանած ապրանքատեսակների մատակարարման 
գործարքների մասով ապրանքի մատակարարման դիմաց հատուցման ենթակա 
գումարը, կնքված պայմանագրի համաձայն, ենթակա է ճշտման` ճշգրտվող 
տվյալների (ապրանքի վերջնական քանակի, որակական հատկանիշների) հիման 
վրա՝ ապրանքն ստանալուց կամ դրա վերամշակումն ավարտելուց հետո, ապա այդ 
ապրանքի մատակարարման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազան որոշվում է 
օտարերկրյա բորսայի կամ հանդեսի կողմից հրապարակվող տվյալներով որոշվող` 
ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի և տվյալ ապրանքի մատակարարման 
պայմանագրով նախատեսվող ճշգրտվող տվյալների (մասնավորապես` ապրանքի 
վերջնական քանակի, որակական հատկանիշների) հիման վրա (անկախ 
վերջնահաշվարկի արդյունքում վճարման ենթակա հատուցման գումարից): Սույն 
մասի կիրառության իմաստով՝ 

1) հարկման բազայի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, դրանց 
ճշգրտման առավելագույն սահմանները, ինչպես նաև ապրանքի միավորի 
հաշվարկային գնի որոշման կարգը (ներառյալ՝ հաշվարկային գնի որոշման 
պարբերականությունը) սահմանում է Կառավարությունը. 

2) ապրանքի մատակարարման գործարքների դեպքում ապրանքի 
մատակարարման դիմաց հատուցման ենթակա գումարի (առանց ԱԱՀ-ի) 
ավելացումը կամ պակասեցումը ներառվում է ապրանքի մատակարարման դիմաց 
հատուցման ենթակա վերջնական գումարը հայտնի դառնալու օրն ընդգրկող 
հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և 



ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկում՝ որպես ԱԱՀ-ով հարկման բազայի 
ավելացում կամ պակասեցում: 

18. Գույքի հավատարմագրային կառավարման արդյունքում իրականացված` 
ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների մասով հավատարմագրային 
կառավարչի համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում իր և կառավարման 
հիմնադրի կողմից իրականացված գործարքների համար Օրենսգրքով սահմանված 
կարգով որոշվող հարկման բազաների ընդհանուր արժեքը: 

19. Ֆինանսական հետևյալ գործարքների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազան 
որոշվում է հետևյալ ձևով. 

1) արտարժույթի առուվաճառքի գործարքների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է 
համարվում արտարժույթի վաճառքի և ձեռքբերման արժեքների դրական 
տարբերությունը. 

2) ցպահանջ, ժամկետային, խնայողական և նման այլ ավանդների ընդունման, 
բանկային և այլ հաշիվների բացման, վարման և սպասարկման, ինչպես նաև 
վճարահաշվարկային ծառայությունների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է 
համարվում այդ ծառայությունների մատուցման համար գանձվող վճարը` առանց 
ԱԱՀ-ի. 

3) վարկերի (փոխառությունների) տրամադրման ծառայությունների համար ԱԱՀ-
ով հարկման բազա է համարվում դրանց դիմաց ստացվող տոկոսային եկամուտը` 
դրամական արտահայտությամբ , ինչպես նաև վարկերի (փոխառությունների) 
տրամադրման պահին միանվագ գանձվող՝ վարկի (փոխառության) տրամադրման 
վճարը, վարկի սպասարկման (այդ թվում՝ մոնիտորինգի) համար որոշակի պար-
բերականությամբ գանձվող վճարները, վարկային հայտի ուսումնասիրության համար 
գանձվող վճարը, վարկային հաշիվների բացման, վարման և սպասարկման համար 
գանձվող վճարները. 

4) ֆակտորինգային ծառայությունների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է 
համարվում ծառայություն մատուցողին զիջվող դրամական պահանջի և 
ծառայությունից օգտվողին փոխանցվող դրամական միջոցների տարբերությունը. 

5) երաշխավորությունների, բանկային երաշխիքների տրամադրման, 
ակրեդիտիվների բացման ծառայությունների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է 
համարվում այդ ծառայությունների մատուցման դիմաց գանձվող վճարը` առանց 
ԱԱՀ-ի. 

6) արժեթղթերի, այդ թվում՝ մուրհակների, չեկերի, վճարագրերի, վճարային այլ 
արժեթղթերի, վճարային փաստաթղթերի թողարկման և (կամ) օտարման 
գործարքների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում արժեթղթերի 
օտարման գինը` առանց ԱԱՀ-ի. 

7) արժեթղթերի ի պահ ընդունման կամ հաշվառման ծառայությունների համար 
ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում այդ ծառայությունների մատուցման դիմաց 
գանձվող վճարը` առանց ԱԱՀ-ի. 

8) մուրհակների, չեկերի, վճարագրերի, վճարային այլ արժեթղթերի, վճարային 
փաստաթղթերի զեղչման, փոխանցման, զիջման գործարքների կամ սպասարկման 
ծառայությունների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում զեղչը՝ առանց 
ԱԱՀ-ի կամ սպասարկման ծառայության մատուցման դիմաց գանձվող վճարը՝ 
առանց ԱԱՀ-ի. 

9) վճարային քարտերի և այլ գործիքների թողարկման, զեղչման, փոխանցման, 
զիջման գործարքների կամ սպասարկման ծառայությունների համար ԱԱՀ-ով 



հարկման բազա է համարվում վճարային քարտերի և այլ գործիքների տրամադրման 
վճարը` առանց ԱԱՀ-ի կամ սպասարկման ծառայության մատուցման դիմաց 
գանձվող վճարը՝ առանց ԱԱՀ-ի. 

10) կանխիկի տրամադրման ծառայությունների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա 
է համարվում այդ ծառայությունների համար գանձվող կանխիկացման վճարը` 
առանց ԱԱՀ-ի. 

11) արժեթղթերի հավատարմագրային կառավարման ծառայությունների համար 
ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում հավատարմագրային կառավարչի 
մատուցած հավատարմագրային կառավարման ծառայությունների համար գանձվող 
վճարը (վարձատրությունը)` առանց ԱԱՀ-ի. 

12) բանկային ոսկու օտարման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում 
բանկային ոսկու արժեքը` առանց ԱԱՀ-ի. 

13) բանկային ոսկով արտահայտված հաշիվների բացման և վարման, դրանցով 
այլ գործառնությունների կատարման ծառայությունների համար ԱԱՀ-ով հարկման 
բազա է համարվում սպասարկման վճարը` առանց ԱԱՀ-ի. 

14) օրենքով սահմանված կարգով բանկի կամ վարկային կազմակերպության 
սեփականությունը դարձած` անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական 
անձանց մինչ այդ պատկանող գրավի առարկայի օտարման դեպքում ԱԱՀ-ով 
հարկման բազա է համարվում գրավի առարկայի օտարման արժեքը` առանց ԱԱՀ-ի. 

15) գումարների (հասույթների, կոմունալ և այլ վճարների) ընդունման, ինչպես 
նաև աշխատավարձերի, թոշակների, նպաստների, ապահովագրական և այլ 
վճարների կատարման ծառայությունների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է 
համարվում այդ ծառայությունների համար գանձվող վճարը` առանց ԱԱՀ-ի. 

16) եթե ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով 
նախատեսվում է, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտին լիզինգի 
առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է անցնել վարձակալին, 
ապա ԱԱՀ-ով հարկման բազան որոշվում է Օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով և սույն 
հոդվածով սահմանված կարգով, իսկ եթե ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) 
պայմանագրով չի նախատեսվում, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի 
ավարտին լիզինգի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է 
անցնել վարձակալին, ապա ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում ֆինանսական 
վարձակալությունից ստացման ենթակա տոկոսագումարը: 

20. Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված՝ ակցիզային 
հարկով հարկման ենթակա ապրանքների օտարման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման 
բազան որոշվում է Օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով և սույն հոդվածով սահմանված 
կարգով, բայց ոչ պակաս, քան դրանց համար Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-
րդ մասով սահմանված իրացման նվազագույն գների (ներառյալ ակցիզային հարկը) 
չափով՝ առանց ԱԱՀ-ի: 

 
Հոդված 64. Ավելացված արժեքի հարկից ազատված գործարքներն ու 

գործառնությունները 
  
1. ԱԱՀ-ից ազատելը Օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված՝ ԱԱՀ-ով 

հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների ու գործառնությունների հարկման 
բազայի նկատմամբ ԱԱՀ չհաշվարկելն է: 



2. ԱԱՀ-ից ազատվում են Օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված հետևյալ 
գործարքներն ու գործառնությունները. 

1) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների, մանկապատանեկան 
ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոնների, երաժշտական, նկարչական, 
արվեստի և գեղարվեստի ուսումնական հաստատությունների, մարզադպրոցների, 
արհեստագործական ուսումնարանների, որակավորման և վերաորակավորման, 
միջնակարգ մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
կողմից ուսուցման ծառայությունների մատուցումը: Սույն կետում նշված 
հասկացությունները կիրառվում են «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին» 
և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներում նույն հասկացությունների կիրառության իմաստով 
ու նշանակությամբ. 

2) դպրոցական գրերի և նոտայի տետրերի, նկարչական ալբոմների, մանկական 
և դպրոցական գրականության, դպրոցական ուսումնական հրատարակությունների, 
բուհերի, մասնագիտացված գիտական կազմակերպությունների, Հայաստանի 
Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հրատարակած 
գիտական և ուսումնական հրատարակությունների օտարումը: Սույն կետով 
սահմանված արտոնությունների կիրառության շրջանակը սահմանում է 
Կառավարությունը. 

3) Կառավարության սահմանած չափանիշներին համապատասխանող 
գիտահետազոտական աշխատանքների կատարումը. 

4) հանրակրթական հիմնական ծրագրերի շրջանակներում աշխատանքների 
կատարումը: Սույն կետով սահմանված արտոնության կիրառության շրջանակը 
սահմանում է Կառավարությունը. 

5) հանրակրթության ոլորտում իրականացվող` կրթության և գիտության 
բնագավառում Կառավարության լիազոր մարմնի ճանաչած, երաշխավորած և 
Կառավարության սահմանած չափորոշիչներին համապատասխանող կրթական 
բնույթի առարկայական մրցույթներին, մրցաշարերին, օլիմպիադաներին 
մասնակցության իրավունքի տրամադրումը. 

6) նախադպրոցական հիմնարկներում երեխաներին պահելու, տուն-
ինտերնատներում, մանկատներում, արատներ ունեցող երեխաներ կամ 
հաշմանդամներ խնամող հաստատություններում, ծերանոցներում գտնվող անձանց 
խնամքի հետ կապված ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաև խնամվողների 
կողմից այնտեղ պատրաստված ապրանքների օտարումը, աշխատանքների 
կատարումը, ծառայությունների մատուցումը: Սույն կետով սահմանված 
արտոնությունների կիրառության շրջանակը սահմանում է Կառավարությունը. 

7) հասարակական, բարեգործական և կրոնական կազմակերպությունների 
կողմից ապրանքների անհատույց մատակարարումը, աշխատանքների անհատույց 
կատարումը և (կամ) ծառայությունների անհատույց մատուցումը. 

8) թաղման բյուրոների, գերեզմանատների, ինչպես նաև մահվան և 
հուղարկավորության հետ կապված ծիսական բնույթի այլ աշխատանքների 
կատարումը, ծառայությունների մատուցումը և համապատասխան պարագաների 
օտարումը. 

9) կրոնական ծիսակատարությունների կազմակերպման ծառայությունների 
մատուցումը, կրոնական կազմակերպություններին կրոնական պարագաների 



օտարումը, ինչպես նաև կրոնական կազմակերպությունների կողմից այդ 
պարագաների օտարումը. 

10) օտարերկրյա պետությունների, միջազգային միջկառավարական 
(միջպետական) կազմակերպությունների, միջազգային, օտարերկրյա և Հայաստանի 
Հանրապետության հասարակական, բարեգործական, կրոնական 
կազմակերպությունների, առանձին բարերարների կողմից ապրանքների 
ներմուծումը, ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը և 
ծառայությունների մատուցումը՝ մարդասիրական օգնության և բարեգործական 
ծրագրերի (գործունեության) շրջանակներում, ինչպես նաև նման ծրագրերի 
իրականացման հետ անմիջականորեն կապված և դրանց համար զգալի 
նշանակություն ունեցող ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների 
կատարումը և ծառայությունների մատուցումը: Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ (այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերով) ուղղակիորեն նշված չլինելու դեպքում ծրագրի (գործունեության) 
տարբերակումն ըստ մարդասիրական օգնության և բարեգործական բնույթի, ինչպես 
նաև սույն կետի համաձայն, ԱԱՀ-ից ազատվող ապրանքների, աշխատանքների և 
ծառայությունների շրջանակները որոշում է Կառավարության լիազոր մարմինը. 

11) բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների, մասնավորապես 
հիվանդությունների կանխարգելման, ախտորոշման, բժշկական խորհրդատվության, 
բուժական, վերականգնողական, բժշկական փորձաքննության անցկացման 
ծառայությունների մատուցումը. 

12) դոնորային արյան և դրա բաղադրամասերի, մայրական կաթի, 
պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների, բժշկական տեխնիկայի և բժշկական 
նշանակության ապրանքների օտարումը, բժշկական կազմակերպություններում 
բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում պացիենտների 
պատրաստած ապրանքների օտարումը, աշխատանքների կատարումը, 
ծառայությունների մատուցումը: Սույն կետով սահմանված արտոնությունների 
կիրառության շրջանակը սահմանում է Կառավարությունը. 

13) պետության կամ համայնքի կողմից կազմակերպության կանոնադրական կամ 
բաժնեհավաք կապիտալում գույքի ներդրումը. 

14) բռնագրավման կամ նվիրատվության ձևով ապրանքի մատակարարումը 
պետությանը: Սույն կետը չի տարածվում բռնագանձման ձևով պետությանը 
ապրանքի մատակարարման գործարքների վրա, որոնց դեպքում ապրանքի 
մատակարարման գործարքը ենթակա է ԱԱՀ-ով հարկման Օրենսգրքով սահմանված 
կարգով. 

15) հողամասից կամովին հրաժարվելու դեպքում սեփականության իրավունքով 
պատկանող հողամասի օտարումը համայնքին կամ պետությանը. 

16) հողամասի կամ այլ անշարժ գույքի փոխանակությունը, եթե այդ գործարքի 
կողմ են հանդիսանում պետությունը և (կամ) համայնքը. 

17) սուբսիդիաների, սուբվենցիաների և դրամաշնորհային ծրագրերի 
շրջանակներում իրականացվող` ապրանքի մատակարարումը, աշխատանքի 
կատարումը և (կամ) ծառայության մատուցումը, եթե նշված ծրագրերն արժանացել 
են Կառավարության ձևավորած մասնագիտական հանձնաժողովի դրական 
եզրակացությանը: Սույն կետում նշված մասնագիտական հանձնաժողովի 
գործունեության կարգը և կազմը, ինչպես նաև հանձնաժողովի կողմից 
սուբսիդիաների, սուբվենցիաների և դրամաշնորհային ծրագրերի` որպես արտոնյալ 



որակավորման, փոփոխման կամ կասեցման կարգերը սահմանում է 
Կառավարությունը. 

18) պետական կառավարման մարմինների և (կամ) տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից այն ծառայությունների մատուցումը, 
որոնց համար օրենքով սահմանված է պետական տուրքի և (կամ) տեղական տուրքի 
վճարում, ինչպես նաև պետական կառավարչական և (կամ) համայնքային 
կառավարչական հիմնարկների կողմից ապրանքի մատակարարումը, աշխատանքի 
կատարումը և (կամ) ծառայության մատուցումն այն մասով, որից հասույթը 
հաշվեգրվել է պետական կամ համայնքների բյուջեների օգտին: Սույն կետի 
կիրառության իմաստով՝ հասույթի կամ դրա մի մասի հաշվեգրումը պետական կամ 
համայնքների բյուջեների օգտին պետք է հիմնավորվի դրանց համապատասխան 
գանձապետական հաշվին փոխանցմամբ. 

19) կոնցեսիոների (օպերատորի) կողմից Կառավարության սահմանած 
չափանիշների համաձայն Կառավարության լիազոր մարմնի կողմից որպես 
կոնցեսիայի պայմանագիր որակված գործարքի պայմանների շրջանակներում 
կոնցեդենտին (շնորհատուին) պատկանող ենթակառուցվածքային ակտիվների, 
դրանց առանձին տարրերի վրա կատարված բարելավման արդյունքի կամ գնված 
կամ կառուցված կամ փոխարինված ենթակառուցվածքային ակտիվների 
(նյութական կամ ոչ նյութական), դրանց կազմում առանձին տարրերի՝ կոնցեսիայի 
պայմանագրի գործողության ընթացքում կամ ավարտին կոնցեդենտին 
(շնորհատուին) օտարումը, ինչպես նաև կոնցեդենտին (շնորհատուին) կոնցեսիոն 
ծառայությունների մատուցումը: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ 

ա. կոնցեդենտ (շնորհատու) է համարվում պետական կամ համայնքային 
մարմինը, որը որոշակի ժամանակահատվածով կոնցեսիոներին (օպերատորին) է 
տրամադրում հանրային ծառայությունների ենթակառուցվածքներ` դրանք 
շահագործելու և (կամ) սպասարկելու նպատակով, 

բ. կոնցեսիոներ (օպերատոր) է համարվում ռեզիդենտ կազմակերպությունը, 
որին կոնցեդենտի (շնորհատուի) կողմից տրամադրվում են հանրային 
ծառայությունների ենթակառուցվածքներ` հանրային ծառայություն մատուցելու և 
(կամ) այն բարելավելու նպատակով, և որը շահագործում և (կամ) սպասարկում է 
այդ ենթակառուցվածքները սահմանված ժամանակաշրջանի ընթացքում. 

20) ԱՏԳԱԱ 8432, 8433, 8434, 8436, 8701 ծածկագրերին դասվող տեխնիկայի և 
մասերի, 31 ապրանքախմբի ծածկագրերին դասվող պարարտանյութերի, 3808 91, 
3808 92, 3808 93, 3808 94, 3808 99 ապրանքախմբի ծածկագրերին դասվող 
թունաքիմիկատների, 0106 41 000, 0106 90 00 90, 5305 00 000 0, 9406 00 310 0 
ծածկագրերին դասվող ապրանքների, ինչպես նաև գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների սերմերի և տնկանյութի օտարումը. 

21) անմիջական արտադրողի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում 
արտադրված՝ ԱՏԳԱԱ 570110, 570210 ծածկագրերին դասվող ձեռագործ գորգերի 
օտարումը. 

22) ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից ոռոգման ջրի օտարումը. 
23) ազատ տնտեսական գոտու կազմակերպչին և ազատ տնտեսական գոտու 

շահագործողին ծառայությունների մատուցումը, ազատ տնտեսական գոտու 
կազմակերպչի և ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի համար աշխա-
տանքների կատարումը, ազատ տնտեսական գոտու տարածքում ապրանքների 
մատակարարումը. 



24) թերթերի և ամսագրերի օտարումը. 
25) Կառավարության սահմանած ցանկում նշված թանկարժեք և 

կիսաթանկարժեք քարերի օտարումը. 
26) թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք մետաղներից պատրաստված՝ 

ԱՏԳԱԱ 7106, 7108, 7109, 7110, 7113, 7115 ծածկագրերին դասվող՝ ոսկերչական 
նշանակության կիսապատրաստուկների օտարումը. 

27) ծխախոտի արտադրանք արտադրող չհանդիսացող և ծխախոտի 
արտադրանք ներմուծող չհանդիսացող հարկ վճարողների կողմից ծխախոտի 
արտադրանքի օտարումը. 

28) Շրջանառելի` բազմակի օգտագործման տարայով տարայավորված ապրանք 
արտադրողի կողմից Կառավարության սահմանած չափանիշները բավարարող 
շրջանառելի` բազմակի օգտագործման տարայի օտարումը. 

29) խաղատների գործունեության կազմակերպումը. 
30) շահումով խաղերի (այդ թվում՝ ինտերնետ շահումով խաղերի), տոտա-

լիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպումը. 
31) ապրանքի մատակարարման հրապարակային պայմանագրով սահմանված 

երաշխիքային ժամանակահատվածում տվյալ ապրանքի հետ կապված 
սպասարկման ծառայությունների անհատույց մատուցումը, այդ ծառայությունների 
շրջանակներում սահմանված որակին չհամապատասխանող ապրանքների, դրանց 
լրակազմող տարրերի փոխարինման նպատակով ապրանքի անհատույց 
մատակարարումը, այն ապրանքների մատակարարումն ու ծառայությունների 
մատուցումը, որոնց արժեքը ներառված է հրապարակային պայմանագրերի 
համաձայն մատակարարվող ապրանքների արժեքում: Սույն կետը կարող է 
կիրառվել այն դեպքում, երբ կնքված պայմանագրի պայմանները 
համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
օրենսգրքի 442-րդ հոդվածով սահմանված` հրապարակային պայմանագրերին 
ներկայացվող պահանջներին: Այն դեպքերում, երբ ապրանքի մատակարարման 
հրապարակային պայմանագրով նախատեսվում է այլ ապրանքների 
մատակարարում և (կամ) ծառայությունների մատուցում, ապա հրապարակային 
պայմանագրով մատակարարվող ապրանքի արժեքում այլ ապրանքների և (կամ) 
ծառայությունների արժեքը ներառելու փաստը պետք է հիմնավորվի 
հաշվապահական հաշվառման մեջ կիրառվող սկզբնական հաշվառման 
փաստաթղթերով և ԱԱՀ վճարողի կողմից հաստատված փաստաթղթերով (հրաման, 
հաստատված ինքնարժեքի հաշվարկ և այլն). 

32) կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում 
բաժնեմասի կամ փայի նկատմամբ սեփականության իրավունքի օտարումը. 

33) օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող՝ կազմակերպության 
վերակազմակերպման շրջանակներում ապրանքի մատակարարումը և (կամ) 
ծառայության մատուցումը. 

34) սեփականաշնորհման կամ ապապետականացման գործարքների 
շրջանակներում ապրանքի մատակարարումը. 

35) Հայաստանի Հանրապետության տարածք մշակութային արժեքների 
ներմուծումը. 

36) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից «Արտահանում» մաքսային 
ընթացակարգից տարբերվող մաքսային ընթացակարգով (բացառությամբ 
«Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգով ներմուծված 



ապրանքների նկատմամբ «Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգի 
կիրառման դեպքերի) արտահանված ապրանքների մատակարարումը. 

37) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազորված տնտեսական 
օպերատորի կարգավիճակ ունեցող հարկ վճարողի կամ Կառավարության 
հավանությանն արժանացած ծրագիր իրականացնող ռեզիդենտ շահութահարկ 
վճարողների խմբի կողմից ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից Հայաստանի 
Հանրապետության տարածք ապրանքների ներմուծումը, եթե այդ ապրանքները կամ 
դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված ապրանքները ներմուծման օրվանը 
հաջորդող 180 օրվա ընթացքում արտահանվում են (այդ թվում՝ ԵՏՄ անդամ 
պետություններ). 

38) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից «Արտահանում» մաքսային 
ընթացակարգով ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություն արտահանված կամ 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություն 
արտահանված սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի մատակարարումը. 

39) անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի կողմից իրենց անձնական գույքի 
օտարման գործարքները. 

40) անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նոտարին պատկանող՝ ժառանգության 
զանգվածում ներառվող գույքի` ժառանգին օտարումը. 

41) Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող ֆիզիկական անձանց կողմից 
«Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված՝ իրենց անձնական օգտագործման գույքի ներմուծումը. 

42) Հայաստանի Հանրապետություն մշտական բնակության ժամանող 
ֆիզիկական անձանց կողմից «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ իրենց անձնական օգտագործման գույքի 
ներմուծումը. 

43) օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության 
դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետների և 
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայությանը կից գործող 
ռազմական, առևտրական և այլ կցորդների, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցու այլ երկրների թեմերում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կողմից հոգևոր 
ծառայության նշանակված քաղաքացիների կողմից ծառայության ավարտից հետո 
«Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված՝ իրենց անձնական օգտագործման գույքի ներմուծումը. 

44) ապահովագրական և վերաապահովագրական ծառայությունների, ներառյալ՝ 
դրանց հետ կապված՝ ապահովագրական միջնորդների և գործակալների կողմից 
ծառայությունների մատուցումը. 

45) կենսաթոշակային ապահովման ծառայությունների, ներառյալ՝ դրանց հետ 
կապված՝ միջնորդների և գործակալների կողմից ծառայությունների մատուցումը. 

46) «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով նախաձեռնողի կողմից 
ակտիվների օտարումն արժեթղթավորման հիմնադրամին կամ վաճառողին, 
վաճառողի կողմից ակտիվների օտարումն արժեթղթավորման հիմնադրամին, 
«Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում նախաձեռնողի 
կողմից արժեթղթավորման հիմնադրամից ակտիվների հետգնումը կամ 
արժեթղթավորման հիմնադրամի հետ ակտիվների փոխանակումը, ինչպես նաև 



ակտիվների օտարումը «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի համաձայն ստեղծված արժեթղթավորման ֆոնդին, 
արժեթղթավորման ֆոնդին ակտիվն օտարած անձի կողմից արժեթղթավորման 
ֆոնդից ակտիվների հետգնումը կամ արժեթղթավորման ֆոնդի հետ ակտիվների 
փոխանակումը. 

47) բանկերի, արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված մասնակիցների, 
վճարահաշվարկային կազմակերպությունների, վարկային կազմակերպությունների, 
ինչպես նաև սույն կետով սահմանված դեպքերում՝ այլ հարկ վճարողների կողմից 
հետևյալ ֆինանսական գործարքների ու գործառնությունների կատարումը. 

ա. ցպահանջ, ժամկետային, խնայողական և նման այլ ավանդների ընդունման, 
բանկային և այլ հաշիվների բացման, վարման ու սպասարկման ծառայությունների, 
այդ թվում՝ վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցումը, 

բ. բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ հարկ վճարողների կողմից 
վարկերի կամ փոխառությունների տրամադրման, այդ թվում` պարտքերի կամ 
առևտրային գործարքների ֆինանսավորման ու ֆակտորինգային այլ 
ծառայությունների մատուցումը, 

գ. երաշխավորությունների, բանկային երաշխիքների տրամադրման, 
ակրեդիտիվների բացման ծառայությունների մատուցումը, 

դ. բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ հարկ վճարողների կողմից 
արժեթղթերի օտարումը, արժեթղթերի ի պահ ընդունման և հաշվառման 
ծառայությունների մատուցումը, 

ե. մուրհակների, չեկերի, վճարագրերի, վճարային այլ արժեթղթերի, վճարային 
փաստաթղթերի, քարտերի և այլ գործիքների թողարկման, զեղչման, փոխանցման, 
զիջման կամ սպասարկման ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաև այլ հարկ 
վճարողների կողմից մուրհակների, չեկերի, վճարագրերի, վճարային այլ 
արժեթղթերի, վճարային փաստաթղթերի օտարումը, 

զ. բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ հարկ վճարողների կողմից 
արտարժույթի (թղթադրամի և մետաղադրամի, բացառությամբ դրամագիտական 
նշանակություն ունեցող և այդ նպատակով օգտագործվող մետաղադրամների և 
բանկային տոմսերի) օտարումը և (կամ) փոխանակումը հայկական դրամի հետ, 
բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ հարկ վճարողների կողմից 
կնքվող ածանցյալ ֆինանսական գործիքների օտարումը, փոխանցումը, 
փոխանակումը կամ այլ կերպ օտարումը և այդ գործարքներով նախատեսված բոլոր 
վճարումների կատարումը, բացառությամբ այն վճարումների, որոնք իրականացվում 
են այնպիսի գույքի փաստացի մատակարարման դիմաց, որի օտարումը Օրենսգրքի 
համաձայն ենթակա է ԱԱՀ-ով հարկման, 

է. կանխիկի տրամադրման ծառայությունների մատուցումը, 
ը. բանկերի, արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված մասնակիցների և այլ հարկ 

վճարողների կողմից ներդրումային ֆոնդի կառավարման, ներառյալ` իր կողմից 
կառավարվող (այդ թվում` պատվիրակման արդյունքում) ներդրումային ֆոնդի 
թողարկած արժեթղթերի տեղաբաշխման և (կամ) հետգնման (մարման) 
ծառայությունների մատուցումը, 

թ. ներդրումային ֆոնդի պահառության ծառայության մատուցումը, 
ժ. արժեթղթերի հավատարմագրային կառավարման ծառայության մատուցումը, 
ժա. բանկային ոսկու օտարումը, բանկային ոսկով արտահայտված հաշիվների 

բացման ու վարման, դրանցով այլ գործառնությունների կատարման 



ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաև բանկերին և վարկային 
կազմակերպություններին բանկային ձուլակտորների օտարումը, 

ժբ. օրենքով սահմանված կարգով բանկի կամ վարկային կազմակերպության 
սեփականությունը դարձած` անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհամարվող 
ֆիզիկական անձանց մինչ այդ պատկանող գրավի առարկայի օտարումը: Սույն 
ենթակետի կիրառության իմաստով՝ գրավի առարկան մինչև բանկի կամ վարկային 
կազմակերպության սեփականությունը դառնալը համարվում է անհատ 
ձեռնարկատեր և նոտար չհամարվող ֆիզիկական անձանց պատկանող, եթե գրավի 
առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայականում նշված չէ, որ այն 
պատկանում է տվյալ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նոտարին, 

ժգ. գումարների (հասույթների, պարտադիր, կոմունալ և այլ վճարների) 
ընդունման, ինչպես նաև աշխատավարձի, թոշակների, նպաստների, 
ապահովագրական և այլ վճարների կատարման ծառայությունների մատուցումը, 

ժդ. լիզինգային պայմանագրի շրջանակներում բանկերի և վարկային 
կազմակերպությունների կողմից ներմուծված այն ապրանքների ֆինանսական 
վարձակալությամբ (լիզինգով) օտարումը, որոնց ներմուծման ժամանակ ԱԱՀ-ն 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չի հաշվարկվել և չի վճարվել, 

ժե. բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսական 
վարձակալության (լիզինգի) ծառայության մատուցումը, եթե ֆինանսական 
վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով չի նախատեսվում, որ պայմանագրի 
գործողության ժամկետի ավարտին լիզինգի առարկայի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքը կարող է անցնել վարձակալին: 

ԱԱՀ-ից չեն ազատվում սույն կետով սահմանված ծառայությունների հետ 
կապված քաղվածքների և այլ տեղեկությունների ձևակերպման և տրամադրման, 
արժեթղթերի, չեկերի, վճարագրերի, վճարային փաստաթղթերի, քարտերի, 
թղթադրամի, մետաղադրամի, բանկային ոսկու պատրաստման, ֆաքսիմիլային 
ծառայությունների մատուցումը. 

48) օտարերկրյա զբոսաշրջիկին մատուցվող զբոսաշրջության ոլորտի 
ծառայությունները, ինչպես նաև զբոսաշրջիկային գործակալությունների կողմից 
մատուցվող գործակալական ծառայությունները, եթե այդ ծառայությունների 
շրջանակներում ուղևորությունները, ճանապարհորդությունները, էքսկուրսիաներն 
իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում. 

49) ներդրումային ֆոնդի կողմից անշարժ գույքի օտարումը տվյալ ներդրումային 
ֆոնդում մասնակցություն ունեցող անձին, եթե անշարժ գույքը նախկինում 
ներդրումային ֆոնդի կողմից, որպես ներդրումային ֆոնդում փայի կամ բաժնետոմսի 
դիմաց ներդրում, ձեռք է բերվել տվյալ անձից. 

50) «Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը եզրափակելու 
նպատակով անմաքս առևտրի խանութի կազմակերպչի կողմից այն օտարերկրյա 
ապրանքների՝ «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային 
ընթացակարգով ներմուծումը, որոնք իրացվել են «Եվրասիական տնտեսական 
միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի 
1-ին հավելվածով հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային 
օրենսգրքի 243-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված անձանց. 

51) ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 
անմաքս առևտրի խանութներ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի 
ներմուծումը. 



52) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19.7-րդ 
հոդվածի համաձայն՝ հարկային մարմնից միջմարզային, ներմարզային և 
ներքաղաքային երթուղու շահագործման կամ թեթև մարդատար մեքենայով 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման արտոնագիր ստացած անձանց կողմից 
ուղևորափոխադրումների ծառայությունների մատուցումը:: 
 

Հոդված 70. Պետական բյուջե վճարման ենթակա ավելացված արժեքի հարկի 
գումարի հաշվարկման կարգը 

  
1. ԱԱՀ վճարողները հաշվետու ժամանակաշրջանի համար պետական բյուջե են 

վճարում այդ ժամանակաշրջանում իրականացված՝ Օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված՝ հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների 
հարկման բազայի նկատմամբ հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարների և Օրենսգրքի 71-րդ 
հոդվածով սահմանված կարգով հաշվանցվող (պակասեցվող) ԱԱՀ-ի գումարների 
(եթե Օրենսգրքի 72-րդ հոդվածով այլ բան սահմանված չէ) դրական 
տարբերությունը: 

2. Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ 
ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում 
իրականացված՝ ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման և (կամ) 
ծառայության մատուցման, ինչպես նաև այդ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությանը կամ 
Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ 
ռեզիդենտ ֆիզիկական անձին սեփականության իրավունքով պատկանող 
ապրանքները Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծելու (այդ թվում՝ ԵՏՄ անդամ 
պետություններից)՝ ԱԱՀ-ով հարկման ենթակա գործարքների ու գործառնությունների 
գծով Օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում ԱԱՀ-ի հաշվարկման և 
վճարման պարտավորությունը այդ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ ոչ 
ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի փոխարեն՝ որպես հարկային գործակալ, կրում են 
պայմանագրային հարաբերությունների կողմ հանդիսացող ԱԱՀ վճարողները: 

Սույն մասով սահմանված դեպքերում՝ 
1) ԱԱՀ-ով հարկման ենթակա գործարքների ու գործառնությունների հարկման 

բազան որոշվում է Օրենսգրքի 61-րդ և 62-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով. 
2) ԱԱՀ-ով հարկման ենթակա գործարքները համարվում են Հայաստանի 

Հանրապետությունում իրականացված, եթե ապրանքի մատակարարման վայրը 
Օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի համաձայն, իսկ աշխատանքի կատարման կամ 
ծառայության մատուցման վայրը, Օրենսգրքի 39-րդ հոդվածի համաձայն, 
համարվում է Հայաստանի Հանրապետությունը. 

3) ԱԱՀ-ով հարկման ենթակա գործարքների մասով ԱԱՀ-ի հաշվարկման 
ժամանակ ԱԱՀ-ի շեմը հաշվի չի առնվում. 

4) պայմանագրային հարաբերությունների կողմ հանդիսացող ԱԱՀ վճարողն 
ազատվում է ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճարման պարտավորությունից, եթե ապրանքի 
ներմուծման փաստաթղթերով (այդ թվում՝ ներմուծման հարկային հայտարարագրով 
կամ ներմուծման մաքսային հայտարարագրով) հիմնավորվում է, որ ներմուծումը 
կատարվել է ԱԱՀ վճարողի անունով՝ անկախ ապրանքի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
փոխանցվելու հանգամանքից. 



5) Օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում ԱԱՀ-ի հաշվարկման և 
վճարման պարտավորությունը կրում է Հայաստանի Հանրապետությունում 
մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը կամ 
մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձը, եթե 
պայմանագրային հարաբերությունների կողմը համարվում է ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ կամ 
շրջանառության հարկ վճարող կամ արտոնագրային հարկ վճարող՝ արտոնագրային 
հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության տեսակների մասով: 

 
Հոդված 71. Ավելացված արժեքի հարկի հաշվանցումների (պակասեցումների) 

իրականացման կարգը 
  
1. ԱԱՀ-ի հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարներ են համարվում՝ 
1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հաշվետու ժամանակաշրջանում 

ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված աշխատանքների և (կամ) ստացված 
ծառայությունների գծով մատակարարների կողմից դուրս գրված հարկային 
հաշիվներում (այդ թվում` այն դեպքում, երբ հարկային հաշվի դուրսգրման 
ամսաթիվը ներառված է հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող կամ հաջորդող 
որևէ հաշվետու ժամանակաշրջանում, սակայն հարկային հաշվում նշված գործարքը 
կատարվել է (այսինքն՝ հարկային հաշվում նշված՝ ապրանքի մատակարարման, 
աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման ամսաթիվը ներառված է) 
այդ հաշվետու ժամանակաշրջանում) առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները: Սույն 
կետով սահմանված ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցվում (պակասեցվում) են՝ 

ա. ապրանքների ձեռքբերման, աշխատանքների ընդունման և (կամ) 
ծառայությունների ստացման օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 
հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկով, եթե համապատասխան գործարքին վերաբերող՝ մատակարարների 
կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվը ապրանքը ձեռք բերողի, աշխատանքն 
ընդունողի և (կամ) ծառայությունը ստացողի կողմից Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 1-ին 
մասով սահմանված կարգով վավերացվել է մինչև ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի 
միասնական հաշվարկի ներկայացման համար Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին 
մասով սահմանված վերջնաժամկետի օրը ներառյալ, 

բ. համապատասխան գործարքին վերաբերող՝ մատակարարների կողմից դուրս 
գրված հարկային հաշիվը ապրանքը ձեռք բերողի, աշխատանքն ընդունողի և (կամ) 
ծառայությունը ստացողի կողմից Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
սահմանված կարգով վավերացվելու օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի 
համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկով, եթե հարկային հաշիվը չի վավերացվել մինչև ԱԱՀ-ի և ակցիզային 
հարկի միասնական հաշվարկի ներկայացման համար Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-
ին մասով սահմանված վերջնաժամկետի օրը ներառյալ. 

2) «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով 
Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված ապրանքների համար 
Օրենսգրքով սահմանված կարգով և չափով հաշվարկված և վճարված ԱԱՀ-ի 
գումարները: Սույն կետով սահմանված ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցվում 
(պակասեցվում) են՝ 



ա. ապրանքների ներմուծման մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրն 
ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող 
ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով, բացառությամբ սույն կետի 
«գ» ենթակետով սահմանված դեպքերի, 

բ. ԵՏՄ միասնական մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
ապրանքների ներմուծման ճշտված մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելու 
դեպքում՝ ներմուծման ճշտված մաքսային հայտարարագրի գրանցման և ԱԱՀ-ի 
լրացուցիչ գումարների վճարման օրերն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի, 
իսկ այդ օրերը տարբեր հաշվետու ժամանակաշրջաններում ներառված լինելու 
դեպքում՝ դրանցից վերջինը ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 
հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկով՝ հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարի 
մասով, 

գ. Օրենսգրքի 79-րդ հոդվածով սահմանված՝ ապրանքների ներմուծման մասով 
մաքսային մարմնին վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարի վճարման ժամկետի 
հետաձգման դեպքում՝ ԱԱՀ-ի համապատասխան գումարի վճարման (այդ թվում՝ 
մասնակի) օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին 
ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով՝ վճարված ԱԱՀ-
ի գումարի չափով, 

դ. ապրանքների ներմուծման գծով մաքսային մարմնի կողմից իրականացվող 
հետբացթողումային ստուգման արդյունքում ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ 
պարտավորություն առաջադրելու դեպքում՝ այդ պարտավորության կատարման 
(այդ թվում՝ մասնակի) օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 
հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկով՝ վճարված ԱԱՀ-ի գումարի չափով. 

3) ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածք 
ներմուծված՝ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների համար 
Օրենսգրքով սահմանված կարգով և չափով հաշվարկված և վճարված ԱԱՀ-ի 
գումարները: Սույն կետով սահմանված ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցվում 
(պակասեցվում) են՝ 

ա. ապրանքները Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու 
(Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող 
հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և 
ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով, եթե ապրանքների ներմուծման 
հարկային հայտարարագիրը հարկային մարմին է ներկայացվել և ներմուծման 
մասով ԱԱՀ-ի գումարները (մասնակի վճարման դեպքում՝ մասնակի վճարված ԱԱՀ-
ի գումարները) վճարվել են մինչև ապրանքները Հայաստանի Հանրապետության 
տարածք ներմուծելու (Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը 
հատելու) օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ԱԱՀ-ի և ակցիզային 
հարկի միասնական հաշվարկի ներկայացման համար Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-
ին մասով սահմանված վերջնաժամկետի օրը ներառյալ, 

բ. ապրանքների ներմուծման հարկային հայտարարագրի՝ հարկային մարմին 
ներկայացման և ԱԱՀ-ի գումարների վճարման օրերը ընդգրկող հաշվետու 
ժամանակաշրջանի, իսկ այդ օրերը տարբեր հաշվետու ժամանակաշրջաններում 
ներառված լինելու դեպքում՝ դրանցից վերջինը ընդգրկող հաշվետու 
ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային 



հարկի միասնական հաշվարկով, այդ թվում՝ սույն կետի «դ» ենթակետով 
սահմանված դեպքերում, եթե ապրանքների ներմուծման հարկային 
հայտարարագիրը հարկային մարմին չի ներկայացվել, և (կամ) ներմուծման մասով 
ԱԱՀ-ի գումարները չեն վճարվել մինչև ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկի ներկայացման համար Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
սահմանված վերջնաժամկետի օրը ներառյալ, 

գ. ԵՏՄ միասնական մաքսային օրենսդրությամբ կամ Օրենսգրքով սահմանված 
կարգով ապրանքների ներմուծման ճշտված հարկային հայտարարագիր 
ներկայացնելու դեպքում՝ ներմուծման ճշտված հարկային հայտարարագրի 
ներկայացման և ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարների վճարման օրերն ընդգրկող հաշվետու 
ժամանակաշրջանի, իսկ այդ օրերը տարբեր հաշվետու ժամանակաշրջաններում 
ներառված լինելու դեպքում՝ դրանցից վերջինը ընդգրկող հաշվետու 
ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային 
հարկի միասնական հաշվարկով՝ հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի 
լրացուցիչ գումարի մասով, 

գ. ԵՏՄ միասնական մաքսային օրենսդրությամբ կամ Օրենսգրքով սահմանված 
կարգով ապրանքների ներմուծման ճշտված հարկային հայտարարագիր 
ներկայացնելու դեպքում՝ ներմուծման ճշտված հարկային հայտարարագրի 
ներկայացման և ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարների վճարման օրերն ընդգրկող հաշվետու 
ժամանակաշրջանի, իսկ այդ օրերը տարբեր հաշվետու ժամանակաշրջաններում 
ներառված լինելու դեպքում՝ դրանցից վերջինը ընդգրկող հաշվետու 
ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային 
հարկի միասնական հաշվարկով՝ հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի 
լրացուցիչ գումարի մասով, եթե սույն ենթակետով այլ բան սահմանված չէ: ԵՏՄ 
միասնական մաքսային օրենսդրությամբ կամ Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
ապրանքների ներմուծման ճշտված հարկային հայտարարագիրը մինչև հաշվետու 
ժամանակաշրջանի համար ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի 
ներկայացման համար Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
վերջնաժամկետի օրը ներառյալ ներկայացնելու և մինչև այդ օրը ԱԱՀ-ի լրացուցիչ 
գումարները վճարված լինելու դեպքում ներմուծման ճշտված հարկային 
հայտարարագրով արտացոլված ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարները հաշվանցվում են 
տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-
ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով. 

դ. Օրենսգրքի 79-րդ հոդվածով սահմանված՝ ապրանքների ներմուծման մասով 
հարկային մարմնին վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարի վճարման ժամկետի 
հետաձգման դեպքում՝ ԱԱՀ-ի համապատասխան գումարի վճարման (այդ թվում՝ 
մասնակի) օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին 
ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով՝ վճարված ԱԱՀ-
ի գումարի չափով, 

ե. հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգման արդյունքում 
ապրանքների ներմուծման մասով ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ պարտավորություն 
առաջադրելու դեպքում՝ այդ պարտավորության կատարման (այդ թվում՝ մասնակի) 
օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին 
ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով՝ վճարված ԱԱՀ-
ի լրացուցիչ գումարի չափով. 



4) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հաշվետու ժամանակաշրջանում 
Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ 
ռեզիդենտ կազմակերպությունից ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված 
աշխատանքների և (կամ) ստացված ծառայությունների գծով Օրենսգրքի 56-րդ 
հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված կարգով ԱԱՀ վճարողների կողմից դուրս գրվող 
հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները: Սույն կետով 
սահմանված ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցվում (պակասեցվում) են՝ 

ա. ապրանքների ձեռքբերման, աշխատանքների ընդունման և (կամ) 
ծառայությունների ստացման օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 
հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկով, եթե համապատասխան գործարքին վերաբերող հարկային հաշիվը 
դուրս է գրվել մինչև ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի 
ներկայացման համար Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
վերջնաժամկետի օրը ներառյալ, 

բ. համապատասխան գործարքին վերաբերող հարկային հաշվի դուրսգրման օրն 
ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող 
ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով, եթե հարկային հաշիվը դուրս է 
գրվել ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի ներկայացման համար 
Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված վերջնաժամկետից հետո. 

5) կոմիսիայի կամ գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող 
գործակալության պայմանագրերի հիման վրա կոմիտենտի և կոմիսիոների կամ 
պրինցիպալի և գործակալի միջև իրականացված գործարքների մասով կոմիտենտի 
կամ պրինցիպալի կողմից համապատասխանաբար կոմիսիոների կամ գործակալի 
անունով դուրս գրված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները՝ 
սույն մասի 1-ին կետի «ա» և «բ» ենթակետերով սահմանված կանոններով. 

6) կոմիսիայի կամ գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող 
գործակալության պայմանագրերի հիման վրա կոմիսիոների և կոմիտենտի կամ 
գործակալի և պրինցիպալի միջև իրականացված գործարքների մասով կոմիսիոների 
կամ գործակալի կողմից համապատասխանաբար կոմիտենտի կամ պրինցիպալի 
անունով դուրս գրված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները՝ 
սույն մասի 1-ին կետի «ա» և «բ» ենթակետերով սահմանված կանոններով. 

7) կոմիսիայի կամ գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող 
գործակալության պայմանագրերի հիման վրա կոմիսիոների և երրորդ կողմի կամ 
գործակալի և երրորդ կողմի միջև իրականացված գործարքների մասով 
համապատասխանաբար կոմիսիոների կամ գործակալի կողմից երրորդ կողմի 
անունով դուրս գրված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները՝ 
սույն մասի 1-ին կետի «ա» և «բ» ենթակետերով սահմանված կանոններով. 

8) կոմիսիայի կամ գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող 
գործակալության պայմանագրերի հիման վրա երրորդ կողմի և կոմիսիոների կամ 
երրորդ կողմի և գործակալի միջև իրականացված գործարքների մասով երրորդ 
կողմի կողմից համապատասխանաբար կոմիսիոների կամ գործակալի անունով 
դուրս գրված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները՝ սույն 
մասի 1-ին կետի «ա» և «բ» ենթակետերով սահմանված կանոններով. 

9) հավատարմագրային կառավարման հանձնված գույքի կազմում ներառվող` 
այդ գործարքների իրականացման նպատակով կատարված ձեռքբերումների գծով 



հարկային հաշիվներում, ներմուծման մաքսային և հարկային հայտարարագրերում 
առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները՝ սույն հոդվածով սահմանված կանոններով: 

 
Հոդված 73. Պարտավորությունների ու հաշվանցումների (պակասեցումների) 

վերաձևակերպման կարգը 
  
1. Եթե ապրանքի ձեռքբերումը կամ ներմուծումը (այդ թվում՝ հիմնական միջոցի 

կառուցումը), աշխատանքի ընդունումը կամ ծառայության ստացումը (այսուհետ 
սույն բաժնում՝ ձեռքբերումներ) ուղղակիորեն վերագրվում են ԱԱՀ-ի 20 կամ 0 
տոկոս դրույքաչափով հարկման ենթակա գործարքներին (այսուհետ սույն բաժնում՝ 
ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներ) կամ հնարավոր չէ ուղղակիորեն վերագրել ԱԱՀ-ով 
հարկվող կամ Օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-4-րդ կետերով սահմանված 
գործարքներին (այսուհետ սույն բաժնում՝ ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներ), ապա 
այդ ձեռքբերումների գծով ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցումը (պակասեցումը) 
Օրենսգրքով սահմանված կարգով կատարվում է ձեռքբերումների կատարման 
հաշվետու ժամանակաշրջանում: 

2. Եթե ձեռքբերումները, որոնց մասով նախորդ հաշվետու 
ժամանակաշրջաններում Օրենսգրքով սահմանված կարգով կատարվել է ԱԱՀ-ի 
գումարների հաշվանցում (պակասեցում), հետագա հաշվետու 
ժամանակաշրջաններում ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն վերագրվում են ԱԱՀ-
ով չհարկվող գործարքներին, ապա` 

1) ապրանքի (բացառությամբ հիմնական միջոցի), աշխատանքի կամ 
ծառայության մասով՝ 

ա. հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 
վերաձևակերպման` հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներից նվազեցման` տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում ԱԱՀ-ով 
չհարկվող գործարքներին ուղղակիորեն վերագրված մասին համապատասխանող 
արժեքի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 20 տոկոս դրույքաչափով հաշվարկված գումարի 
չափով, 

բ. հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 
վերաձևակերպման` հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներից նվազեցման` հաշվետու ժամանակաշրջանում 
իրականացված բոլոր գործարքների ընդհանուր հարկման բազայի մեջ ԱԱՀ-ով 
չհարկվող գործարքների հարկման բազայի տեսակարար կշռին 
համապատասխանող գործակցով որոշվող հարկի գումարի չափով, եթե հաշվետու 
ժամանակաշրջանում տվյալ ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը 
վերագրվում է ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին, և եթե տվյալ 
ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը հնարավոր չէ ուղղակիորեն վերագրել 
ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին, 

գ. հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 
վերաձևակերպման` հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներից նվազեցման՝ տվյալ ապրանքի, աշխատանքի կամ 
ծառայության՝ ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներին չվերագրված մասին 
համապատասխանող հարկման բազայի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 20 տոկոս 
դրույքաչափով հաշվարկված գումարի չափով, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում 



ապրանքի մատակարարումը, աշխատանքի կատարումը կամ ծառայության 
մատուցումն ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարք է. 

2) հիմնական միջոցի կամ ոչ նյութական ակտիվի մասով՝ 
ա. հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 

վերաձևակերպման` հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներից նվազեցման` տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 
Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածով սահմանված չափերով այդ հիմնական միջոցի կամ ոչ 
նյութական ակտիվի համար հաշվարկվող ամորտիզացիոն մասհանման գումարի 
նկատմամբ ԱԱՀ-ի 20 տոկոս դրույքաչափով հաշվարկված գումարի չափով, եթե 
տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում այդ հիմնական միջոցի կամ ոչ նյութական 
ակտիվի օգտագործումը վերագրվել է բացառապես ԱԱՀ-ով չհարկվող 
գործարքներին, 

բ. հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 
վերաձևակերպման` հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներից նվազեցման` տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 
Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածով սահմանված չափերով այդ հիմնական միջոցի կամ ոչ 
նյութական ակտիվի համար հաշվարկվող ամորտիզացիոն մասհանման գումարի 
նկատմամբ ԱԱՀ-ի 20 տոկոս դրույքաչափով հաշվարկված գումարի և հաշվետու 
ժամանակաշրջանում իրականացված բոլոր գործարքների ընդհանուր հարկման 
բազայի մեջ ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքների հարկման բազայի տեսակարար կշռին 
համապատասխանող գործակցի արտադրյալի չափով, եթե հաշվետու 
ժամանակաշրջանում տվյալ հիմնական միջոցը կամ ոչ նյութական ակտիվը 
միաժամանակ վերագրվում է ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին, 

գ. հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 
վերաձևակերպման` հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներից նվազեցման՝ տվյալ հիմնական միջոցի կամ ոչ նյութական 
ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 20 տոկոս դրույքաչափով 
հաշվարկված գումարի չափով, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ 
հիմնական միջոցի կամ ոչ նյութական ակտիվի օտարումն ԱԱՀ-ով չհարկվող 
գործարք է: 

3. Եթե ձեռքբերումներն ուղղակիորեն վերագրվում են ԱԱՀ-ով չհարկվող 
գործարքներին, ապա այդ ձեռքբերումների գծով ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցման 
(պակասեցման) ենթակա չեն ձեռքբերումների կատարման հաշվետու 
ժամանակաշրջանում: 

4. Եթե ձեռքբերումները, որոնց մասով նախորդ հաշվետու 
ժամանակաշրջաններում Օրենսգրքով սահմանված կարգով կատարվել է ԱԱՀ-ի 
հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարների նվազեցում (ԱԱՀ-ի գումարները 
Օրենսգրքի 6-րդ բաժնով սահմանված կարգով միացվել են ձեռքբերումների 
արժեքին), հետագա հաշվետու ժամանակաշրջաններում ամբողջությամբ կամ 
մասնակիորեն վերագրվում են ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներին, ապա` 

1) ապրանքի (բացառությամբ հիմնական միջոցի), աշխատանքի կամ 
ծառայության մասով՝ 

ա. չհաշվանցված (չպակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 
վերաձևակերպման` հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներին ավելացման` տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում ԱԱՀ-ով 
հարկվող գործարքներին ուղղակիորեն վերագրված մասին համապատասխանող 



արժեքի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 16.67 տոկոս հաշվարկային դրույքաչափով 
հաշվարկված գումարի չափով, 

բ. չհաշվանցված (չպակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 
վերաձևակերպման` հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներին ավելացման` հաշվետու ժամանակաշրջանում 
իրականացված բոլոր գործարքների ընդհանուր հարկման բազայի մեջ ԱԱՀ-ով 
հարկվող գործարքների հարկման բազայի տեսակարար կշռին համապատասխանող 
գործակցով որոշվող հարկի գումարի չափով, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում 
տվյալ ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը վերագրվում է ԱԱՀ-ով հարկվող 
և ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին, և եթե տվյալ ապրանքը, աշխատանքը կամ 
ծառայությունը հնարավոր չէ ուղղակիորեն վերագրել ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ով 
չհարկվող գործարքներին, 

գ. չհաշվանցված (չպակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 
վերաձևակերպման` հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներին ավելացման՝ տվյալ ապրանքի, աշխատանքի կամ 
ծառայության՝ ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին չվերագրված մասին 
համապատասխանող հարկման բազայի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 16.67 տոկոս 
հաշվարկային դրույքաչափով հաշվարկված գումարի չափով, եթե հաշվետու 
ժամանակաշրջանում ապրանքի մատակարարումը, աշխատանքի կատարումը կամ 
ծառայության մատուցումն ԱԱՀ-ով հարկվող գործարք է. 

2) հիմնական միջոցի կամ ոչ նյութական ակտիվի մասով՝ 
ա. չհաշվանցված (չպակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 

վերաձևակերպման՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներին ավելացման՝ տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 
Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածով սահմանված չափերով այդ հիմնական միջոցի կամ ոչ 
նյութական ակտիվի համար հաշվարկվող ամորտիզացիոն մասհանման գումարի 
նկատմամբ ԱԱՀ-ի 16.67 տոկոս հաշվարկային դրույքաչափով հաշվարկված 
գումարի չափով, եթե տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում այդ հիմնական միջոցի 
կամ ոչ նյութական ակտիվի օգտագործումը վերագրվել է բացառապես ԱԱՀ-ով 
հարկվող գործարքներին, 

բ. չհաշվանցված (չպակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 
վերաձևակերպման՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներին ավելացման՝ տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 
Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածով սահմանված չափերով այդ հիմնական միջոցի կամ ոչ 
նյութական ակտիվի համար հաշվարկվող ամորտիզացիոն մասհանման գումարի 
նկատմամբ ԱԱՀ-ի 16.67 տոկոս հաշվարկային դրույքաչափով հաշվարկված 
գումարի և հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված բոլոր գործարքների 
ընդհանուր հարկման բազայի մեջ ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքների հարկման բազայի 
տեսակարար կշռին համապատասխանող գործակցի արտադրյալի չափով, եթե 
հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տվյալ հիմնական միջոցը կամ ոչ 
նյութական ակտիվը միաժամանակ վերագրվում է ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ով 
չհարկվող գործարքներին, 

գ. չհաշվանցված (չպակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 
վերաձևակերպման` հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա գումարներին ավելացման՝ տվյալ հիմնական միջոցի կամ ոչ նյութական 
ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 16.67 տոկոս հաշվարկային 



դրույքաչափով հաշվարկված գումարի չափով, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում 
տվյալ հիմնական միջոցի կամ ոչ նյութական ակտիվի օտարումն ԱԱՀ-ով հարկվող 
գործարք է: 

5. Եթե սույն հոդվածով սահմանված կարգով որոշվող՝ հաշվանցման 
(պակասեցման) ենթակա գումարի հաշվանցումը (պակասեցումը) հետաձգվում է 
Օրենսգրքի 71-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերով, ապա այդ գումարների 
հաշվանցումը (պակասեցումը) կատարվում է դրա իրավունքի առաջացման 
հաշվետու ժամանակաշրջաններում՝ հիմք ընդունելով համապատասխան 
ձեռքբերումների կատարման հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված` 
ԱԱՀ-ով հարկվող կամ ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքների հարկման բազաների 
տեսակարար կշիռները՝ առանց հաշվի առնելու հաշվանցման (պակասեցման) 
իրավունքի առաջացման հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված` ԱԱՀ-ով 
հարկվող կամ ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքների հարկման բազաների տեսակարար 
կշիռները: 

6. ԱԱՀ վճարողների կատարած ձեռքբերումների կորստի դեպքում այդ 
ձեռքբերումներին վերաբերող ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա չեն հաշվանցման 
(պակասեցման), եթե այդ կորուստները Օրենսգրքի 6-րդ բաժնի համաձայն, 
հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցման ենթակա չեն: Օրենսգրքի 
6-րդ բաժնի համաձայն` կորուստների մեծությունը տարեկան կտրվածքով 
սահմանված լինելու դեպքում ԱԱՀ-ի յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում 
կորստի տարեկան նորմայի համեմատությամբ ավել կամ պակաս հաշվարկված 
ԱԱՀ-ի հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարը տարեկան արդյունքներով 
վերահաշվարկվում է տվյալ տարվա ԱԱՀ-ի վերջին հաշվետու 
ժամանակաշրջանում` տարբերությունը դիտարկելով որպես վերջին հաշվետու 
ժամանակաշրջանում ԱԱՀ-ի հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարի ավելացում 
կամ պակասեցում: 

7. ԱԱՀ վճարողների կողմից հիմնական միջոցի լուծարման դեպքում, որի մասով 
նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններում Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
կատարվել է ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցում (պակասեցում), հաշվանցված 
(պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են վերաձևակերպման` հաշվետու 
ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա գումարներից 
նվազեցման՝ տվյալ հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 20 
տոկոս դրույքաչափով հաշվարկված գումարի չափով: 

Սույն մասում նշված հիմնական միջոցը հետագայում որպես նույն նպատակային 
նշանակության հիմնական միջոց օտարելու դեպքում սույն մասով սահմանված 
կարգով հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա գումարներից նվազեցված ԱԱՀ-ի 
գումարները կրկին ենթակա են վերաձևակերպման` օտարման օրն ընդգրկող 
հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա 
գումարներին ավելացման, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հիմնական 
միջոցի օտարումն ԱԱՀ-ով հարկվող գործարք է: 

8. Եթե ոչ իրացման նպատակով ձեռք բերված կամ ներմուծված թեթև 
մարդատար ավտոմեքենաների մասով ԱԱՀ-ի գումարները, Օրենսգրքի 72-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի համաձայն, նվազեցվել են հաշվանցման 
(պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներից, ապա տվյալ ավտոմեքենայի 
հետագա օտարման դեպքում նախկինում չհաշվանցված (չպակասեցված) ԱԱՀ-ի 
գումարներն ավելացվում են ավտոմեքենայի օտարման օրն ընդգրկող հաշվետու 



ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային 
հարկի միասնական հաշվարկով հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա 
գումարներին՝ տվյալ ավտոմեքենայի հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 
16.67 տոկոս հաշվարկային դրույքաչափով հաշվարկված գումարի չափով, եթե 
հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ ավտոմեքենայի օտարումն ԱԱՀ-ով 
հարկվող գործարք է: 

Սույն մասով սահմանված դեպքում ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկով հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա գումարներին ԱԱՀ-ի 
գումարների ավելացումը կատարվում է, եթե ավտոմեքենայի օտարման պահին 
օտարողը, Օրենսգրքի համաձայն, համարվում է ԱԱՀ վճարող՝ անկախ 
ավտոմեքենայի ձեռքբերման և (կամ) ներմուծման պահին ԱԱՀ վճարող համարվելու 
հանգամանքից: 

9. Եթե ԵՏՄ միասնական մաքսային օրենսդրությամբ կամ Օրենսգրքով 
սահմանված կարգով ներկայացվող՝ ապրանքների ներմուծման (այդ թվում՝ ԵՏՄ 
անդամ պետություններից ներմուծման) ճշտված մաքսային կամ հարկային 
հայտարարագրով նախկինում ներկայացված՝ ներմուծման մաքսային կամ հարկային 
հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները նվազում են, ապա 
ներմուծման մաքսային կամ հարկային հայտարարագրում և ներմուծման ճշտված 
մաքսային կամ հարկային հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների 
տարբերությունը նվազեցվում է ներմուծման ճշտված մաքսային կամ հարկային 
հայտարարագրի գրանցման կամ հարկային մարմին ներկայացման օրը ներառող 
հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և 
ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա 
ԱԱՀ-ի գումարներից: 

10. Եթե ապրանքների ներմուծման գծով մաքսային մարմնի կողմից 
իրականացվող հետբացթողումային ստուգման արդյունքում ներմուծման մաքսային 
հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները նվազում են, ապա 
ներմուծման մաքսային հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների 
նվազած մասը նվազեցվում է հետբացթողումային ստուգման ակտի կազմման օրն 
ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող 
ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներից: 

11. Անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառումից դուրս գալու և կամ նոտարի 
պաշտոնից ազատվելու դեպքում համապատասխանաբար հաշվառումից դուրս 
գալու կամ նոտարի պաշտոնից ազատվելու օրվա դրությամբ առկա ակտիվների 
(բացառությամբ հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների) գծով 
նախկինում հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները, իսկ հիմնական 
միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մասով՝ նախկինում հաշվանցված ԱԱՀ-ի 
գումարների այն մասը, որը համապատասխանում է անհատ ձեռնարկատիրոջ 
հաշվառումից դուրս գալու կամ նոտարի պաշտոնից ազատվելու օրվա դրությամբ 
հիմնական միջոցի կամ ոչ նյութական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքին, 
հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներից նվազեցվում են մինչև 
հաշվառումից դուրս գալը կամ մինչև նոտարի պաշտոնից ազատվելը վերջին 
անգամ որպես ԱԱՀ վճարող հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային 
հարկի միասնական հաշվարկով: Սույն մասը կիրառվում է նաև այն դեպքում, եթե 
հաշվառումից դուրս գալու կամ նոտարի պաշտոնից ազատվելու պահին անհատ 



ձեռնարկատերը կամ նոտարը համարվում է շրջանառության հարկ վճարող կամ 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ: 

12. Օրենսգրքի համաձայն` ԱԱՀ վճարողների մոտ հարկման ընդհանուր 
համակարգից հարկման հատուկ համակարգեր տեղափոխվելու օրվա դրությամբ 
առկա կամ հարկման հատուկ համակարգում գտնվելու ընթացքում առաջացած 
ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարը հետագայում կրկին հարկման ընդհանուր 
համակարգ տեղափոխվելու դեպքում կարող է մարվել ԱԱՀ-ի 
պարտավորությունների հաշվին: Սույն մասի կիրառության իմաստով` հարկման 
հատուկ համակարգում գտնվելու ընթացքում առաջացած ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող 
գումարը հաշվարկելիս հաշվի են առնվում հարկման ընդհանուր համակարգից 
հարկման հատուկ համակարգեր տեղափոխվելու օրվա դրությամբ հարկ վճարողի 
մոտ առկա ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարը, այդ ժամանակաշրջանում Օրենսգրքով 
սահմանված դեպքերում ներկայացված ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկներով պետական բյուջե վճարման կամ հաշվանցման (պակասեցման) 
ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները: 

13. Հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարների մասով սույն հոդվածով 
սահմանված դեպքերում և կարգով վերաձևակերպումներ (նվազեցումներ) 
չկատարելը, եթե այն հանգեցրել է հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական 
բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
հաշվարկվող չափից պակաս ցույց տալու, Օրենսգրքի 403-րդ հոդվածի 
կիրառության իմաստով` համարվում է որպես հարկային հաշվարկում հարկի 
գումարը պակաս ցույց տալ: 

14. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով վերաձևակերպումներ չեն 
կատարվում, եթե վերաձևակերպում կատարելու՝ սույն հոդվածով սահմանված 
հաշվետու ժամանակաշրջանում հարկ վճարողը չի համարվում ԱԱՀ վճարող: 

 
Հոդված 74. Պետական բյուջեից փոխհատուցման ենթակա ավելացված 

արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման կարգը 
  
1. ԱԱՀ վճարողներին հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեության 

արդյունքներով պետական բյուջեից փոխհատուցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը 
հաշվարկվում է որպես այդ ժամանակաշրջանում իրականացված՝ Օրենսգրքի 60-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված՝ հարկման օբյեկտ 
համարվող գործարքների հարկման բազայի նկատմամբ հաշվարկված ԱԱՀ-ի 
գումարի և Օրենսգրքի 71-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվանցվող 
(պակասեցվող) ԱԱՀ-ի գումարների (եթե Օրենսգրքի 72-րդ հոդվածով այլ բան 
սահմանված չէ) բացասական տարբերություն (այսուհետ՝ ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող 
գումար): 

2. Հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեության արդյունքներով առաջացող 
ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարն ուղղվում է հաշվետու ժամանակաշրջանների 
գործունեության արդյունքներով ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկներով առաջացող՝ պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի 
գումարների, ինչպես նաև Օրենսգրքի 17-րդ բաժնով սահմանված կարգով 
հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգման կամ ուսումնասիրության 
արդյունքում արձանագրվող՝ ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարների մարմանը, 
բացառությամբ սույն մասով և սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերի: 



Եթե յուրաքանչյուր հաշվետու կիսամյակին եռամսյակին հաջորդող ամսվա 21-ի 
դրությամբ ԱԱՀ վճարողն ունի ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումար, ապա այդ գումարը 
ԱԱՀ վճարողի գրավոր դիմումի հիման վրա Օրենսգրքի 17-րդ բաժնով սահմանված 
կարգով իրականացվող ստուգման կամ ուսումնասիրության արդյունքներով 
հիմնավորվելու դեպքում մուտքագրվում է միասնական հաշվին: 

3. ԱԱՀ-ի 0 տոկոս դրույքաչափով հարկման ենթակա գործարքների ու 
գործառնությունների իրականացման դեպքում ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարները 
ԱԱՀ վճարողի գրավոր դիմումի հիման վրա Օրենսգրքի 17-րդ բաժնով սահմանված 
կարգով իրականացվող ստուգման կամ ուսումնասիրության արդյունքներով 
հիմնավորվելու դեպքում մուտքագրվում են միասնական հաշվին, եթե հարկ 
վճարողն ունի ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումար: Այս դեպքում հարկ վճարողի 
միասնական հաշվին մուտքագրվում է ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի այն մասը, 
որը չի գերազանցում հաշվետու ժամանակաշրջանում ԱԱՀ-ի 0 տոկոս 
դրույքաչափով հարկվող գործարքների հարկման բազայի 20 տոկոսը, իսկ ԱԱՀ-ի 
փոխհատուցվող գումարի այդ չափը գերազանցող մասը շարունակվում է 
հաշվառվել որպես փոխհատուցվող գումար և հետագայում ԱԱՀ-ի գումարի գծով 
հարկային պարտավորությունների մարմանն ուղղվում է կամ միասնական հաշվին 
մուտքագրվում է սույն հոդվածով սահմանված կարգով: 

 
Հոդված 85. Ակցիզային հարկով հարկման բազան 
  
1. Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքի մատակարարման 

գործարքի դեպքում, եթե Օրենսգրքի 86-րդ հոդվածով այլ բան սահմանված չէ, 
ակցիզային հարկով հարկման բազա են համարվում՝ 

1) ապրանքի քանակը (ծավալը)` արտահայտված Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով 
սահմանված՝ չափման բնաիրային միավորներով՝ ակցիզային հարկով հարկման 
ենթակա այն ապրանքների համար, որոնց մասով Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով 
սահմանված են ակցիզային հարկի հատուկ (հաստատագրված) դրույքաչափեր. 

2) ապրանքի արժեքը՝ դրամական արտահայտությամբ՝ առանց ԱԱՀ-ի և 
ակցիզային հարկի՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա այն ապրանքների 
համար, որոնց մասով Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով սահմանված են ակցիզային 
հարկի հաշվարկային (տոկոսային) դրույքաչափեր, բացառությամբ ծխախոտի 
արտադրանքի, որի մասով ակցիզային հարկով հարկման բազա է համարվում 
ծխախոտի արտադրանքի տուփի վրա Կառավարության սահմանած կարգով 
մակնշված՝ ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը` առանց 
ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի: 

2. «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով 
ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքի ներմուծման դեպքում ակցիզային 
հարկով հարկման բազա են համարվում՝ 

1) ապրանքի քանակը (ծավալը)` արտահայտված Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով 
սահմանված՝ չափման բնաիրային միավորներով՝ ակցիզային հարկով հարկման 
ենթակա այն ապրանքների համար, որոնց մասով Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով 
սահմանված են ակցիզային հարկի հատուկ (հաստատագրված) դրույքաչափեր. 

2) ԵՏՄ միասնական մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշվող՝ 
ապրանքի մաքսային արժեքը՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա այն 
ապրանքների համար, որոնց մասով Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով սահմանված են 



ակցիզային հարկի հաշվարկային (տոկոսային) դրույքաչափեր, բացառությամբ 
ծխախոտի արտադրանքի, որի մասով ակցիզային հարկով հարկման բազա է 
համարվում ծխախոտի արտադրանքի տուփի վրա Կառավարության սահմանած 
կարգով մակնշված՝ ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը` 
առանց ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի: 

3. ԵՏՄ անդամ պետություններից ակցիզային հարկով հարկման ենթակա՝ ԵՏՄ 
ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի ներմուծման դեպքում ակցիզային 
հարկով հարկման բազա են համարվում՝ 

1) ապրանքի քանակը (ծավալը)` արտահայտված Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով 
սահմանված՝ չափման բնաիրային միավորներով՝ ակցիզային հարկով հարկման 
ենթակա այն ապրանքների համար, որոնց մասով Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով 
սահմանված են ակցիզային հարկի հատուկ (հաստատագրված) դրույքաչափեր. 

2) ապրանքի ձեռքբերման արժեքը՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա այն 
ապրանքների համար, որոնց մասով Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով սահմանված են 
ակցիզային հարկի հաշվարկային (տոկոսային) դրույքաչափեր, բացառությամբ 
ծխախոտի արտադրանքի, որի մասով ակցիզային հարկով հարկման բազա է 
համարվում ծխախոտի արտադրանքի տուփի վրա Կառավարության սահմանած 
կարգով մակնշված՝ ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը` 
առանց ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի: 

4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից «Արտահանում» մաքսային 
ընթացակարգով արտահանված, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություն արտահանված՝ ակցիզային հարկով հարկման 
ենթակա՝ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի մատակարարման 
գործարքի դեպքում ակցիզային հարկով հարկման բազա են համարվում՝ 

1) ապրանքի քանակը (ծավալը)` արտահայտված Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով 
սահմանված՝ չափման բնաիրային միավորներով՝ ակցիզային հարկով հարկման 
ենթակա այն ապրանքների համար, որոնց մասով Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով 
սահմանված են ակցիզային հարկի հատուկ (հաստատագրված) դրույքաչափեր. 

2) «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով հաշվարկվող մաքսային արժեքը` ակցիզային հարկով 
հարկման ենթակա այն ապրանքների համար, որոնց մասով Օրենսգրքի 88-րդ 
հոդվածով սահմանված են ակցիզային հարկի հաշվարկային (տոկոսային) 
դրույքաչափեր: 

Հոդված 85. Ակցիզային հարկով հարկման բազան 
1. Օրենսգրքի 84-րդ հոդվածով սահմանված՝ ակցիզային հարկով հարկման 

օբյեկտ համարվող գործարքների և (կամ) գործառնությունների դեպքում ակցիզային 
հարկով հարկման բազա է համարվում ապրանքի քանակը (ծավալը)` 
արտահայտված Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով սահմանված՝ չափման բնաիրային 
միավորներով: 

 
Հոդված 86. Ակցիզային հարկով հարկման բազայի որոշման 

առանձնահատկությունները 
  
1. Ապրանքի մատակարարման անհատույց կամ իրական արժեքից էականորեն 

ցածր արժեքով հատուցմամբ գործարքների դեպքում, եթե տվյալ ապրանքի մասով 
կիրառվում են Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածով սահմանված ակցիզային հարկի 



հաշվարկային (տոկոսային) դրույքաչափեր, ապա ակցիզային հարկով հարկման 
բազա է համարվում այդ գործարքների իրական արժեքի 80 տոկոսը: Սույն մասի 
կիրառության իմաստով` 

1) համարվում է, որ ակցիզային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքն 
իրականացվել է իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով, եթե դրա 
հատուցման արժեքը (առանց ակցիզային հարկի և ԱԱՀ-ի) 20 և ավելի տոկոսով 
ցածր է նույն, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ համանման ապրանքի 
մատակարարման գործարքի իրական արժեքից (առանց ակցիզային հարկի և ԱԱՀ-
ի), բացառությամբ` 

ա. օրենքով սահմանված դեպքերում հրապարակային սակարկության միջոցով 
իրականացվող գործարքների, 

բ. ապրանքի մատակարարման այն գործարքների, որոնք իրականացվում են 
հարկ վճարողի կողմից նախապես ընդունված գրավոր ակտում նշված կամ 
նախապես ընդունված այլ իրավական ակտում նշված առևտրային զեղչի չափով 
պակաս արժեքով, և այդ առևտրային զեղչը սույն ենթակետով նշված ակտերով 
սահմանված ժամանակահատվածում արտացոլվում է հարկ վճարողի կողմից դուրս 
գրվող հաշվարկային փաստաթղթերում. 

2) գործարքի իրական արժեքի որոշման համար սույն կետում նշված 
առաջնահերթությամբ հիմք է ընդունվում՝ 

ա. համեմատելի հանգամանքներում տվյալ հարկ վճարողի կողմից նույն 
ապրանքի մատակարարման դեպքում Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
հաշվարկված՝ ակցիզային հարկով հարկման բազան, իսկ դրա բացակայության 
դեպքում՝ գործարար շրջանակներում համեմատելի հանգամանքներում նույն 
ապրանքի մատակարարման մատուցման դեպքում որպես ակցիզային հարկով 
հարկման բազա հիմք ընդունվող մեծությունը, կամ 

բ. համեմատելի հանգամանքներում տվյալ հարկ վճարողի կողմից համանման 
ապրանքի մատակարարման դեպքում Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
հաշվարկված՝ ակցիզային հարկով հարկման բազան, իսկ դրա բացակայության 
դեպքում՝ գործարար շրջանակներում համեմատելի հանգամանքներում համանման 
ապրանքի մատակարարման դեպքերում որպես ակցիզային հարկով հարկման 
բազա հիմք ընդունվող մեծությունը: 

Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ նույն կամ համանման ապրանքի 
մատակարարման գործարքների համեմատելի հանգամանքները որոշվում են 
համապատասխան գործարքի կատարման օրն ընդգրկող հարկային տարվան 
նախորդող հարկային տարվա սկզբից մինչև համապատասխան գործարքի 
կատարումը նույն կամ համանման ապրանքի մատակարարման գործարքների 
հիման վրա: 

 
 
Հոդված 88. Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը 
  
1. Օրենսգրքի 84-րդ հոդվածով սահմանված՝ ակցիզային հարկով հարկման 

օբյեկտ համարվող գործարքների ու գործառնությունների հարկման բազայի 
նկատմամբ ակցիզային հարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով. 

  
Ապրանքի Ապրանքախմբի Հարկման բազայի Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը 



ծածկագիրը՝ 
ըստ ԱՏԳԱԱ-ի 

անվանումը չափման 
միավորը 

2018 
թվականի 
հունվարի

1-ից 

2019 
թվականի 
հունվարի 

1-ից 

2020 
թվականի 
հունվարի 

1-ից 

2021 
թվականի 
հունվարի

1-ից 
2207 էթիլային 

սպիրտ 
արժեք՝ առանց 

ԱԱՀ-ի և 
ակցիզային 
հարկի կամ 

մաքսային արժեք 
կամ ձեռքբերման 

արժեք կամ 1 
լիտր (100 

տոկոսանոց 
սպիրտի 

վերահաշվարկով) 

50 տոկոս,  
բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի համար 

900 դրամ 

2208 
(բացառությամբ 
2208 90 330 0 
2208 90 380 0 
2208 90 480 0 

2208 20 
2208 30 
2208 40) 

սպիրտային 
խմիչքներ 

արժեք՝ առանց 
ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային 
հարկի կամ 

մաքսային արժեք 
կամ ձեռքբերման 

արժեք կամ 1 
լիտր 

73 
տոկոս, 
բայց ոչ 
պակաս, 
քան 1 
լիտրի 

համար՝ 
725 դրամ 

84 
տոկոս, 
բայց ոչ 
պակաս, 
քան 1 
լիտրի 

համար՝ 
835 դրամ 

96 
տոկոս, 
բայց ոչ 
պակաս, 
քան 1 
լիտրի 

համար՝ 
960 դրամ 

110 
տոկոս, 
բայց ոչ 
պակաս, 
քան 1 
լիտրի 

համար՝ 
1100 
դրամ 

2208 90 330 0 
2208 90 380 0 
2208 90 480 0 

պտուղներից և 
(կամ) 

հատապտուղներից 
պատրաստված 

օղի 

1 լիտր 1 լիտրի համար՝ 800 դրամ 

2208 20 կոնյակ, բրենդի և 
այլ սպիրտային 

թրմեր 

1 լիտր (100-
տոկոսանոց 

սպիրտի 
վերահաշվարկով) 

ա. 1-ից մինչև 3 տարի, ներառյալ՝ 
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 
համար` 3000 դրամ 
բ. 4-ից մինչև 5 տարի, ներառյալ՝ 
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 
համար` 3500 դրամ 
գ. 6-ից մինչև 10 տարի, ներառյալ՝ 
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 
համար` 6000 դրամ 
դ. 11-ից մինչև 15 տարի, ներառյալ՝ 
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 
համար` 8500 դրամ 
ե. 16-ից մինչև 19 տարի, ներառյալ՝ 
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 
համար` 14000 դրամ 
զ. 20 և ավելի տարի հնացման ժամկետ 
ունեցող խմիչքի համար` 22000 դրամ 



2208 30 
2208 40 

վիսկի, ռոմ և այլ 
սպիրտային թրմեր 

արժեք՝ առանց 
ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային 
հարկի կամ 

մաքսային արժեք 
կամ ձեռքբերման 

արժեք կամ 1 
լիտր 

66 
տոկոս, 
բայց ոչ 
պակաս, 
քան 1 
լիտրի 

համար՝ 
3970 
դրամ 

76 
տոկոս, 
բայց ոչ 
պակաս, 
քան 1 
լիտրի 

համար՝ 
4560 
դրամ 

87 
տոկոս, 
բայց ոչ 
պակաս, 
քան 1 
լիտրի 

համար՝ 
5250 
դրամ 

100 
տոկոս,  
բայց ոչ 
պակաս, 
քան 1 
լիտրի 

համար՝ 
6035 
դրամ 

2203 գարեջուր արժեք՝ առանց 
ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային 
հարկի կամ 

մաքսային արժեք 
կամ ձեռքբերման 

արժեք կամ 1 
լիտր 

30 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 
լիտրի համար՝ 105 դրամ 

2204 խաղողի գինի արժեք՝ առանց 
ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային 
հարկի կամ 

մաքսային արժեք 
կամ ձեռքբերման 

արժեք կամ 1 
լիտր 

10 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 
լիտրի համար՝ 100 դրամ 

2205 վերմուտ և խաղողի 
այլ գինիներ 

արժեք՝ առանց 
ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային 
հարկի կամ 

մաքսային արժեք 
կամ ձեռքբերման 

արժեք կամ 1 
լիտր 

50 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 
լիտրի համար՝ 750 դրամ 

2206 
(բացառությամբ 

2206 00 390 
2206 00 590 
2206 00 890) 

խմորման 
ենթարկված այլ 

ըմպելիքներ 
(խնձորի սիդր, 

պերրու (տանձի 
սիդր), 

մեղրաըմպելիք), 
բացառությամբ 

պտղային, 
հատապտղային, 

մրգային գինիների 
և գինենյութի 

արժեք՝ առանց 
ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային 
հարկի կամ 

մաքսային արժեք 
կամ ձեռքբերման 

արժեք կամ 1 
լիտր 

25 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 
լիտրի համար՝ 270 դրամ 

2206 00 390 պտղային, արժեք՝ առանց 10 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 



2206 00 590 
2206 00 890 

հատապտղային, 
մրգային և այլ 

գինիներ 

ԱԱՀ-ի և 
ակցիզային 
հարկի կամ 

մաքսային արժեք 
կամ ձեռքբերման 

արժեք կամ 1 
լիտր 

լիտրի համար՝ 100 դրամ 

2402 
(բացառությամբ 
2402 10 00011 
2402 90 00011 
2402 10 00012 
2402 90 00012) 

ծխախոտի 
արտադրանք 

Կառավարության 
սահմանած 

կարգով 
մակնշված՝ 
ծխախոտի 

արտադրանքի 
առավելագույն 

մանրածախ գին՝ 
առանց ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային 
հարկի կամ  
1000 հատ 

15 
տոկոս, 
բայց ոչ 
պակաս, 

քան 1000 
հատի 

համար՝ 
7275 
դրամ 

15 
տոկոս, 
բայց ոչ 
պակաս, 

քան 1000 
հատի 

համար՝ 
8370 
դրամ 

15 
տոկոս, 
բայց ոչ 
պակաս, 

քան 1000 
հատի 

համար՝ 
9625 
դրամ 

15 
տոկոս, 
բայց ոչ 
պակաս, 

քան 1000 
հատի 

համար՝ 
11070 
դրամ 

2402 10 00011 
2402 90 00011 

սիգար 1000 հատ 605000 դրամ 

2402 10 00012 
2402 90 00012 

սիգարելա 1000 հատ 16500 դրամ 

2403 ծխախոտի 
արդյունաբերական 

փոխարինիչներ 

1 կգ 1500 դրամ 

2710 19 710 – 
2710 19 980 

3403 19 100 0, 
3403 19 900 0, 
3403 99 000 0 

քսայուղ արժեք՝ առանց 
ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային 
հարկի կամ 

մաքսային արժեք 
կամ ձեռքբերման 
արժեք կամ 1 կգ 

50 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 կգ 
համար՝ 400 դրամ 

2710 12 բենզին 1 տոննա 40000 դրամ 
2710 

(բացառությամբ 
2710 12 

2710 19 710 – 
2710 19 980)  

դիզելային վառելիք 1 տոննա 13000 դրամ 

2709 հում նավթ, 
նավթամթերքներ 

1 տոննա 27000 դրամ 

2711 
(բացառությամբ 

2711 11 
2711 21) 

նավթային գազեր և 
գազանման այլ 

ածխաջրածիններ 

1 տոննա 1000 դրամ 



2711 21 սեղմված բնական 
գազ 

1000 մ3  25000 դրամ 

  
2. ԱՏԳ ԱԱ 2208 ծածկագրին դասվող` 40 տոկոսից բարձր սպիրտայնությամբ 

ապրանքների համար սպիրտայնության 40 տոկոսը գերազանցող յուրաքանչյուր 
ամբողջական տոկոսային կետի համար ակցիզային հարկի դրույքաչափն 
ավելացվում է 7.5 դրամով (բացառությամբ կոնյակի սպիրտի), իսկ մինչև ինը տոկոս 
(ներառյալ) սպիրտայնությամբ ապրանքների համար ակցիզային հարկը 
յուրաքանչյուր լիտրի համար սահմանվում է 100 դրամ: 

3. Ակցիզային հարկ վճարողների, ինչպես նաև ակցիզային հարկ վճարող 
չհամարվող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ԱՏԳ ԱԱ 
2207 ծածկագրին դասվող` շշալցված ապրանքների և ԱՏԳ ԱԱ 2208 ծածկագրին 
դասվող ապրանքների (բացառությամբ 40 տոկոս և բարձր սպիրտայնությամբ 
չշշալցված կոնյակի, չշշալցված կոնյակի սպիրտի և ԱՏԳ ԱԱ 2208 20 ծածկագրին 
դասվող` շշալցված ապրանքների) իրացման դեպքում (այդ թվում` անհատույց) այդ 
ապրանքների իրացման գինը (ներառյալ` ակցիզային հարկը և ավելացված արժեքի 
հարկը) չի կարող պակաս լինել մեկ լիտրի համար 3500 դրամից` 100-տոկոսանոց 
սպիրտի վերահաշվարկով: 

3.1. Ակցիզային հարկ վճարողների կողմից ԱՏԳ ԱԱ 2208 20 ծածկագրին 
դասվող` շշալցված ապրանքների իրացման դեպքում (այդ թվում` անհատույց) այդ 
ապրանքների իրացման գինը (առանց ակցիզային հարկի և ավելացված արժեքի 
հարկի) 100-տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով չի կարող պակաս լինել մեկ 
լիտրի համար` 

1) մինչև 3 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար՝ 4000 
դրամից. 

2) 4-ից մինչև 5 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար՝ 
4500 դրամից. 

3) 6-ից մինչև 7 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար՝ 
6000 դրամից. 

4) 8-ից մինչև 10 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար՝ 
9000 դրամից. 

5) 11 և ավելի տարի հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 14000 դրամից: 
4. ԱՏԳԱԱ 220820 ծածկագրին դասվող կոնյակ ներմուծող, արտադրող և (կամ) 

տարայավորող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր 
են կոնյակի տարայի վրա Կառավարության սահմանած կարգով մակնշել դրա 
հնացման աստիճանը՝ ըստ տարիների: ԱՏԳԱԱ 220820 ծածկագրին դասվող 
կոնյակի հնացման աստիճանի վերաբերյալ տարայի վրա մակնշման 
բացակայության դեպքում ակցիզային հարկը հաշվարկվում է սույն հոդվածի 1-ին 
մասի աղյուսակի՝ ԱՏԳԱԱ 220820 ծածկագրին վերաբերող տողի «զ» ենթակետով 
սահմանված դրույքաչափից ոչ պակաս չափով: 

5. Բենզինի մեկ տոննայի համար սահմանված ակցիզային հարկի և Օրենսգրքի 4-
րդ բաժնով սահմանված կարգով հաշվարկված ԱԱՀ-ի հանրագումարը 135000 
դրամից պակաս լինելու դեպքում ակցիզային հարկն ավելացվում է այն չափով, որ 
բենզինի մեկ տոննայի համար ակցիզային հարկի և ԱԱՀ-ի հանրագումարը 
հավասարվի 135000 դրամի: 

Հոդված 88. Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը 



1. Օրենսգրքի 84-րդ հոդվածով սահմանված՝ ակցիզային հարկով հարկման 
օբյեկտ համարվող գործարքների ու գործառնությունների (բացառությամբ սույն 
մասի աղյուսակի 2-րդ, 11-րդ և 22-րդ տողերով նախատեսված ապրանքային 
դիրքերին դասվող ապրանքների մասով իրականացվող գործարքների և 
գործառնությունների) հարկման բազայի նկատմամբ ակցիզային հարկը հաշվարկ-
վում է սույն մասով սահմանված դրույքաչափերի և սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահ-
մանված՝ ակցիզային հարկի հաշվարկման գործակցի արտադրյալով: ԱՏԳ ԱԱ 2208 
(բացառությամբ 2208 90 330 0, 2208 90 380 0, 2208 90 480 0, 2208 20, 2208 30, 
2208 40), 2402 (բացառությամբ 2402 10 00011, 2402 90 00011, 2402 10 00012 
2402 90 00012) և 2403 99 90 090 ապրանքային դիրքերին դասվող ապրանքների 
մասով իրականացվող գործարքների և գործառնությունների հարկման բազայի 
նկատմամբ ակցիզային հարկը հաշվարկվում է սույն մասով սահմանված 
դրույքաչափերով: 

Ապրանքի 
ծածկագիրը՝  

ըստ 
ԱՏԳԱԱ-ի 

Ապրանքախմբ
ի անվանումը 

Հարկման  
բազայի  
չափման  
միավորը 

Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը 
(դրամ) 

2020 
թվականի 
հունվարի
1-ից 

2021 
թվականի 
հունվարի 
1-ից 

2022 
թվականի 
հունվարի 
1-ից 

2023 
թվականի 
հունվարի 
1-ից 

2207 էթիլային 
սպիրտ 

1 լիտր  
(100 

տոկոսանոց 
սպիրտի 
վերահաշվարկով)

2600 3380 4400 5700 

2208 
(բացառությամբ 
2208 90 330 0 
2208 90 380 0 
2208 90 480 0 
2208 20 
2208 30 
2208 40) 

սպիրտային 
խմիչքներ 

1 լիտր 1560 2030 2640 3430 

2208 90 330 
0 
2208 90 380 0 
2208 90 480 0 

պտուղներից և 
(կամ) 
հատապտուղ-
ներից 
պատրաստված 
օղի 

1 լիտր 800 

2208 20 կոնյակ, բրենդի 
և այլ սպիրտային 
թրմեր 

1 լիտր  
(100-

տոկոսանոց 
սպիրտի 
վերահաշվարկով)

ա. 1-ից մինչև 3 տարի, ներառյալ՝ 
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 
համար` 3000 

բ. 4-ից մինչև 5 տարի, ներառյալ՝ 
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 
համար` 3500 

գ. 6-ից մինչև 10 տարի, ներառյալ՝ 
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 



համար` 6000 
դ. 11-ից մինչև 15 տարի, ներառյալ՝ 

հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 
համար` 8500 

ե. 16-ից մինչև 19 տարի, ներառյալ՝ 
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 
համար` 14000 

զ. 20 և ավելի տարի հնացման 
ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 22000 

2208 30 
2208 40 

վիսկի, ռոմ և 
այլ սպիրտային 
թրմեր 

1 լիտր 7000 

2203 Գարեջուր 1 լիտր 130 
2204 խաղողի գինի 1 լիտր 150 
2205 վերմուտ և 

խաղողի այլ 
գինիներ 

1 լիտր 1000 

2206 
(բացառությամբ 
2206 00 390 
2206 00 590 
2206 00 890) 

խմորման 
ենթարկված այլ 
ըմպելիքներ 
(խնձորի սիդր, 
պերրու (տանձի 
սիդր), 
մեղրաըմպելիք), 
բացառությամբ 
պտղային, 
հատապտղային, 
մրգային գինիների 
և գինենյութի 

1 լիտր 270 

2206 00 390 
2206 00 590 
2206 00 890 

պտղային, 
հատապտղային, 
մրգային և այլ 
գինիներ 

1 լիտր 150 

2402 
(բացառությամբ 
2402 10 00011 
2402 90 00011 
2402 10 00012 
2402 90 00012) 

ծխախոտի 
արտադրանք 

1000 հատ 9625 11070 12730 14640 

2402 10 
00011 
2402 90 00011 

Սիգար 1000 հատ 605000 

2402 10 
00012 
2402 90 00012 

Սիգարելա 1000 հատ 16500 

2403 ծխախոտի 1 կգ 1500 



(բացառությամբ 
2403 99 90 
090) 

արդյունաբերական 
փոխարինիչներ 

2710 19 710 
– 
2710 19 980 

3403 19 100 
0, 3403 19 900 
0, 3403 99 000 
0 

Քսայուղ 1 կգ 500 

2710 12 Բենզին 1 տոննա 40000 
2710 

(բացառությամբ 
2710 12 
2710 19 710 –  

2710 19 
980) 

դիզելային  
վառելիք 

1 տոննա 13000 

2709 հում նավթ, 
նավթամթերքներ 

1 տոննա 27000 

2711 
(բացառությամբ 
2711 11 
2711 21) 

նավթային 
գազեր և 
գազանման այլ 
ածխաջրածիններ 

1 տոննա 1000 

2711 21 սեղմված  
բնական գազ 

1 տոննա 34000 

2403 99 90 090 ծխախոտի 
արտադրանք 

1000 հատ 2000 2300 2700 3100 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում հիմք են ընդունվում 
ակցիզային հարկի հաշվարկման հետևյալ գործակիցները. 

 

2020 
թվականի 
հունվարի 
1-ից 

2021 
թվականի 
հունվարի 
1-ից 

2022 
թվականի 
հունվարի 
1-ից 

2023 
թվականի 
հունվարի 
1-ից 

Ակցիզային 
հարկի հաշվարկման 
գործակից 

1.04 1.08  1.12 1.16 

3. ԱՏԳ ԱԱ 2208 ծածկագրին դասվող` 40 տոկոսից բարձր սպիրտայնությամբ 
ապրանքների համար սպիրտայնության 40 տոկոսը գերազանցող յուրաքանչյուր 
ամբողջական տոկոսային կետի համար ակցիզային հարկի դրույքաչափն 
ավելացվում է 7.5 դրամով (բացառությամբ կոնյակի սպիրտի), իսկ մինչև ինը տոկոս 
(ներառյալ) սպիրտայնությամբ ապրանքների համար ակցիզային հարկը 
յուրաքանչյուր լիտրի համար սահմանվում է 100 դրամ: 

4. Ակցիզային հարկ վճարողների, ինչպես նաև ակցիզային հարկ վճարող չհա-
մարվող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ԱՏԳ ԱԱ 2207 
ծածկագրին դասվող` շշալցված ապրանքների և ԱՏԳ ԱԱ 2208 ծածկագրին դասվող 
ապրանքների (բացառությամբ 40 տոկոս և բարձր սպիրտայնությամբ չշշալցված 



կոնյակի, չշշալցված կոնյակի սպիրտի և ԱՏԳ ԱԱ 2208 20 ծածկագրին դասվող` 
շշալցված ապրանքների) իրացման դեպքում (այդ թվում` անհատույց) այդ 
ապրանքների իրացման գինը (ներառյալ` ակցիզային հարկը և ավելացված արժեքի 
հարկը) չի կարող պակաս լինել մեկ լիտրի համար 6000 դրամից` 100-տոկոսանոց 
սպիրտի վերահաշվարկով: 

5. Ակցիզային հարկ վճարողների կողմից ԱՏԳ ԱԱ 2208 20 ծածկագրին 
դասվող` շշալցված ապրանքների իրացման դեպքում (այդ թվում` անհատույց) այդ 
ապրանքների իրացման գինը (առանց ակցիզային հարկի և ավելացված արժեքի 
հարկի) 100-տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով չի կարող պակաս լինել մեկ 
լիտրի համար` 

1) մինչև 3 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար՝ 4000 
դրամից. 

2) 4-ից մինչև 5 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար՝ 
4500 դրամից. 

3) 6-ից մինչև 7 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար՝ 
6000 դրամից. 

4) 8-ից մինչև 10 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար՝ 
9000 դրամից. 

5) 11 և ավելի տարի հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 14000 դրամից: 
6. ԱՏԳԱԱ 220820 ծածկագրին դասվող կոնյակ ներմուծող, արտադրող և 

(կամ) տարայավորող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը 
պարտավոր են կոնյակի տարայի վրա Կառավարության սահմանած կարգով 
մակնշել դրա հնացման աստիճանը՝ ըստ տարիների: ԱՏԳԱԱ 220820 ծածկագրին 
դասվող կոնյակի հնացման աստիճանի վերաբերյալ տարայի վրա մակնշման 
բացակայության դեպքում ակցիզային հարկը հաշվարկվում է սույն հոդվածի 1-ին 
մասի աղյուսակի՝ ԱՏԳԱԱ 220820 ծածկագրին վերաբերող տողի «զ» ենթակետով 
սահմանված դրույքաչափից ոչ պակաս չափով: 

Բենզինի մեկ տոննայի համար սահմանված ակցիզային հարկի և Օրենսգրքի 4-
րդ բաժնով սահմանված կարգով հաշվարկված ԱԱՀ-ի հանրագումարը 135000 
դրամի և սույն հոդվածի 2-րդ մասով յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանված՝ 
ակցիզային հարկի հաշվարկման գործակցի արտադրյալից պակաս լինելու դեպքում 
ակցիզային հարկն ավելացվում է այն չափով, որ բենզինի մեկ տոննայի համար 
ակցիզային հարկի և ԱԱՀ-ի հանրագումարը հավասարվի 135000 դրամի և սույն 
հոդվածի 2-րդ մասով յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանված՝ ակցիզային 
հարկի հաշվարկման գործակցի արտադրյալին: 

 
Հոդված 108. Եկամուտ չհամարվող տարրերը 
  
1. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ 

վճարողների համար եկամուտ չեն համարվում՝ 
1) մասնակիցների (բաժնետեր, փայատեր, անդամ) կողմից շահութահարկ 

վճարողի կանոնադրական կապիտալում (հիմնադրամում) կատարված 
ներդրումները, ինչպես նաև նախորդ հարկային տարիների հարկային վնասը 
մարելու նպատակով մասնակիցների (բաժնետեր, փայատեր, անդամ) կողմից 
շահութահարկ վճարողի սեփական կապիտալի այլ տարրերում կատարված 



ներդրումները՝ նախորդ հարկային տարիների հարկային վնասը չգերազանցող 
չափով. 

2) շահութահարկ վճարողի լուծարման մասին որոշման առկայության դեպքում 
մասնակիցների (բաժնետեր, փայատեր, անդամ) կողմից շահութահարկ վճարողի 
սեփական կապիտալում կատարված ներդրումները. 

3) շահութահարկ վճարողի բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների 
տեղաբաշխման գնի և անվանական արժեքի դրական տարբերությունը. 

4) շահութահարկ վճարողի կողմից հետ գնված իր բաժնետոմսերի, 
բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների իրացման և հաշվեկշռային արժեքի դրական 
տարբերությունը, եթե այդ բաժնետոմսերը, բաժնեմասերը կամ փայաբաժինները 
հետ են գնվել օրենքի պահանջով. 

5) այլ կազմակերպության լուծարման դեպքում շահութահարկ վճարողի՝ այդ 
կազմակերպությունում ունեցած բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ 
փայաբաժինների դիմաց ստացվող մնացորդային գույքի արժեքի և բաժնետոմսերի, 
բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների հաշվեկշռային արժեքի դրական 
տարբերությունը. 

6) համատեղ գործունեության մասնակցից, որպես համատեղ գործունեության մեջ 
կատարվող ներդրում, համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակցի ստացված 
ապրանքները, ընդունված աշխատանքները և (կամ) ստացված ծառայությունները, 
եթե սույն կետում նշված գործարքները կատարվում են հաշվետու մասնակցի 
կողմից Օրենսգրքի 32-րդ հոդվածով սահմանված հայտարարության ներկայացումից 
հետո. 

7) ակտիվների, այդ թվում՝ արտարժույթի, արտարժույթով արտահայտված այլ 
ակտիվների, ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք մետաղներով 
արտահայտված ակտիվների վերագնահատման դրական արդյունքը. 

8) պարտավորությունների, այդ թվում՝ արտարժույթով արտահայտված 
պարտավորությունների, ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք 
մետաղներով արտահայտված պարտավորությունների վերագնահատման 
բացասական արդյունքը. 

9) հարկային արտոնությունների և վճարների գծով տրվող արտոնությունների 
գումարները. 

10) հարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղվող՝ պետական կամ 
համայնքային բյուջեից տրամադրվող գումարները. 

11) ոչ առևտրային կազմակերպությունների անհատույց ստացած ակտիվները 
(այդ թվում` անդամավճարները), աշխատանքները և ծառայությունները. 

12) հարկ վճարողի լուծարման դեպքում մինչև հազար դրամ հարկային 
պարտավորության գումարը. 

13) ներդրումային ֆոնդերում մասնակցությունը հավաստող արժեթղթերից 
ստացվող եկամուտները (այդ թվում` դրանց օտարումից, փոխանակումից, այլ 
նմանատիպ գործարքներից, շահաբաժինների բաշխումից կամ նման այլ ձևով 
կատարված բաշխումներից, ինչպես նաև պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի 
ակտիվների հաշվին կատարված գործարքներից). 

14) միասնական հաշվին առկա գումարների վերադարձն Օրենսգրքի 327-րդ 
հոդվածով սահմանված ժամկետից 30 օրվանից ավելի ուշացնելու դեպքում այդ 
ժամկետին հաջորդող յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հարկ վճարողի օգտին 
հաշվեգրվող տույժերը, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և չափով 



շահութահարկ վճարողին (հարկային գործակալին) վերադարձվող 
(փոխհատուցվող)՝ աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող աշխատավարձից և 
դրան հավասարեցված վճարումներից հաշվարկված և վճարված եկամտային 
հարկի գումարները. 

15) խաղատների, շահումով խաղերի և (կամ) ինտերնետ շահումով խաղերի 
կազմակերպման գործունեությունից ստացվող եկամուտները. 

16) վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող ինքնավար 
էներգաարտադրողի` էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից 
ստացվող հատուցման գումարները, ինչպես նաև հավասար փոխհոսքերի դեպքում 
ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից էլեկտրական էներգիայի բաշխման 
լիցենզիա ունեցող անձին մատակարարված էլեկտրական էներգիայի դիմաց 
էլեկտրական էներգիայի տեսքով ստացվող փոխհատուցումները. 

17) Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգի կուտակային 
բաղադրիչի շրջանակներում անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի համար 
(օգտին) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից 
կատարվող կուտակային վճարները: 

18) Կառավարության լիազորած մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի համատեղ հաստատած կարգի համաձայն՝ բանկերում և 
վարկային կազմակերպություններում հաշվառված՝ ֆիզիկական անձանց 
(բացառությամբ որպես անհատ ձեռնարկատեր կամ որպես նոտար վարկ ստացած 
ֆիզիկական անձանց) նկատմամբ ձևավորված և մինչև 2018 թվականի մայիսի 31-ը 
անհուսալի ճանաչված ակտիվների մասով մինչև դրանց անհուսալի ճանաչելը 
հաշվարկված և նախկինում հարկման նպատակով համախառն եկամտից 
նվազեցված՝ տվյալ ֆիզիկական անձին ներված (այդ թվում՝ մասնակի) տույժերի և 
(կամ) տուգանքների գումարները: Հարկման նպատակով եկամուտ չեն համարվում 
նաև փոխառուների նկատմամբ ձևավորված և անհուսալի ճանաչված ակտիվների 
գծով արտահաշվեկշռում (հետհաշվեկշռային հաշիվներում) հաշվառվելու 
ընթացքում հաշվարկված տոկոսները և (կամ) տույժերը և (կամ) տուգանքները՝ 
դրանց հաշվառման (հաշվարկման, հաշվեգրման) պահին, ինչպես նաև դրանց 
հետագա զիջման կամ ներման (այդ թվում՝ մասնակի) դեպքում, 

19)  «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19.7-
րդ հոդվածի համաձայն՝ հարկային մարմնից միջմարզային, ներմարզային և 
ներքաղաքային երթուղու շահագործման կամ թեթև մարդատար մեքենայով 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման արտոնագիր ստացած անձանց կողմից 
ուղևորափոխադրումների ծառայություններից ստացվող եկամուտները: 

2. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողների համար եկամուտ չեն համարվում նաև՝ 

1) արտաքին տնտեսական գործունեությունից ստացվող եկամուտները: 
Արտաքին տնտեսական գործունեություն է համարվում՝ 

ա. ոչ ռեզիդենտի կողմից ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողին ապրանքի 
մատակարարումը, եթե այդ ապրանքի ներմուծման փաստաթղթերով (այդ թվում՝ 
ներմուծման հարկային հայտարարագրով կամ ներմուծման մաքսային 
հայտարարագրով) հիմնավորվում է, որ ներմուծումը կատարվել է ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի անունով՝ անկախ ապրանքի նկատմամբ սեփականության 
իրավունքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոխանցվելու 
հանգամանքից, 



բ. սույն կետի «ա» ենթակետով սահմանված՝ ապրանքի մատակարարման 
գործարքի հետ ուղղակիորեն կապված՝ ապրանքների փաթեթավորման, բեռնման, 
տրանսպորտային, բեռնաթափման, ուղեկցման, ապահովագրության և համանման 
այլ աշխատանքների կատարումը և (կամ) ծառայությունների մատուցումը, եթե այդ 
աշխատանքները կատարվել և (կամ) ծառայությունները, ապրանքի 
մատակարարման պայմանագրի համաձայն, մատուցվել են ապրանքը 
մատակարարող ոչ ռեզիդենտի կողմից, 

գ. ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքից դուրս ռեզիդենտին կամ մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող այլ ոչ 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողին ապրանքի մատակարարումը: 

 
Հոդված 109. Եկամտի առանձին տեսակների հաշվառման 

առանձնահատկությունները 
  
1. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով՝ 
1) շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ 

այլ տարածքների, հողամասերի (այսուհետ սույն մասում` շենք) օտարումից 
եկամուտը հաշվարկվում է դրանց համար Օրենսգրքի 228-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով որոշվող՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայից 
(այսուհետ սույն մասում` կադաստրային արժեք) ոչ պակաս չափով: Այդ չափից 
պակաս հատուցման (առանց ԱԱՀ-ի) դեպքում կադաստրային արժեքի և փաստացի 
հատուցման գումարի (առանց ԱԱՀ-ի) դրական տարբերությունը՝ որպես ներված 
պարտավորություն, գործարքի կատարման օրը ներառվում է նոր սեփականատիրոջ 
եկամուտների մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օտարողը հանդիսանում է 
անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձ, որի դեպքում 
նոր սեփականատիրոջ մոտ ներված պարտավորություն չի առաջանում: Ընդ որում, 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կամ մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի կողմից շենքն այլ անձի (ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ 
կազմակերպություն, անհատ ձեռնարկատեր կամ անհատ ձեռնարկատեր 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձ) կադաստրային արժեքից ցածր գնով (այդ թվում` 
ԱԱՀ-ը) օտարելու դեպքում` 

ա. օտարող ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կամ մշտական հաստատության 
միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի եկամուտները հաշվարկվում են շենքի 
կադաստրային արժեքի չափով, որից նվազեցվում է օտարման օրն ընդգրկող 
ամսվա 1-ի դրությամբ տվյալ շենքի հաշվեկշռային արժեքը, ինչպես նաև ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի կամ մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 
վճարողի համար այդ գործարքից օրենքով սահմանված կարգով լրացուցիչ 
հաշվարկվող այլ հարկեր, 

բ. գնորդ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կամ մշտական հաստատության 
միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի համար շենքի սկզբնական արժեքը որոշվում է 
կադաստրային արժեքով, իսկ շենքի կադաստրային արժեքի և փաստացի 



ձեռքբերման գնի (առանց ԱԱՀ-ի) տարբերությունը՝ որպես ներված 
պարտավորություն, ներառվում է համախառն եկամտի մեջ. 

2) շենքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու 
գործարքների մասով եկամուտը հաշվարկվում է դրանց կադաստրային արժեքի, իսկ 
դրա բացակայության դեպքում` անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտի 
ընդհանուր մակերեսում վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման 
հանձնված մակերեսի տեսակարար կշռին համապատասխանող կադաստրային 
արժեքի 2.5 տոկոսից ոչ պակաս չափով` հաշվարկված տարեկան կտրվածքով: Այդ 
չափից պակաս հատուցման (առանց ԱԱՀ-ի) դեպքում կադաստրային արժեքի, իսկ 
դրա բացակայության դեպքում` անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտի 
ընդհանուր մակերեսում վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման 
հանձնված մակերեսի տեսակարար կշռին համապատասխանող հարկման բազայի 
2.5 տոկոսի և փաստացի վարձակալական վճարի (առանց ԱԱՀ-ի) դրական 
տարբերությունը՝ որպես ներված պարտավորություն, սույն հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ 
կետով սահմանված պահին ներառվում է վարձակալի կամ փոխառուի 
եկամուտների մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարձատուն կամ փոխատուն 
հանդիսանում է անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձ, 
որի դեպքում վարձակալի կամ փոխառուի մոտ ներված պարտավորություն չի 
առաջանում: Ընդ որում` 

ա. ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կամ մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի կողմից շենքն այլ անձի կադաստրային արժեքի 2.5 
տոկոսից (տարեկան կամ տարեկանի վերածած) ցածր գումարով (այդ թվում` ԱԱՀ-
ը) վարձակալության հանձնման դեպքում` 

- վարձատու ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կամ մշտական հաստատության 
միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի եկամուտները հաշվարկվում են շենքի 
կադաստրային արժեքի տարեկան 2.5 տոկոսից ելնելով (հաշվի առնելով հաշվետու 
տարում շենքի վարձակալության փաստացի ժամանակահատվածը), և 
շահութահարկով հարկման բազան որոշելիս համախառն եկամտից նվազեցվում են 
շենքի ամորտիզացիոն մասհանումները (կարճաժամկետ կամ գործառնական 
վարձակալության դեպքում), ինչպես նաև ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կամ 
մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում 
գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի համար այդ 
գործարքից օրենքով սահմանված կարգով լրացուցիչ հաշվարկվող այլ հարկեր, 

- վարձակալ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կամ մշտական հաստատության 
միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի համար վարձակալության հետ կապված 
ծախսերը հաշվարկվում են շենքի կադաստրային արժեքի տարեկան 2.5 տոկոսից 
ելնելով (հաշվի առնելով հաշվետու տարում շենքի վարձակալության փաստացի 
ժամանակահատվածը), և շենքի վրա կատարված ծախսերի (ընթացիկ, կապիտալ) 
տարբերակումը կատարվում է դրա կադաստրային արժեքից ելնելով, իսկ շենքի 
կադաստրային արժեքի 2.5 տոկոսի (հաշվի առնելով հաշվետու տարում շենքի 
վարձակալության փաստացի ժամանակահատվածը) և փաստացի վարձավճարի 
(առանց ԱԱՀ-ի) տարբերությունը՝ որպես ներված պարտավորություն, ներառվում է 
համախառն եկամտի մեջ, 



բ. ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կամ մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի կողմից շենքն այլ անձի անհատույց օգտագործման 
հանձնելու դեպքում` 

- փոխատու ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կամ մշտական հաստատության 
միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի եկամուտները հաշվարկվում են շենքի 
կադաստրային արժեքի 2.5 տոկոսից ելնելով (հաշվի առնելով հաշվետու տարում 
շենքի անհատույց օգտագործման փաստացի ժամանակահատվածը), և 
շահութահարկով հարկման բազան որոշելիս համախառն եկամտից նվազեցվում են 
շենքի ամորտիզացիոն մասհանումները, ինչպես նաև ռեզիդենտ շահութահարկ 
վճարողի կամ մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 
վճարողի համար այդ գործարքից օրենքով սահմանված կարգով լրացուցիչ 
հաշվարկվող այլ հարկեր, 

- փոխառու ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կամ մշտական հաստատության 
միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի համար վարձավճարները հաշվարկվում են 
շենքի կադաստրային արժեքի տարեկան 2.5 տոկոսից ելնելով (հաշվի առնելով 
հաշվետու տարում շենքի անհատույց օգտագործման փաստացի 
ժամանակահատվածը), և շենքի վրա կատարված ծախսերի (ընթացիկ, կապիտալ) 
տարբերակումը կատարվում է դրա կադաստրային արժեքից ելնելով, իսկ շենքի 
կադաստրային արժեքի 2.5 տոկոսը (հաշվի առնելով հաշվետու տարում շենքի 
անհատույց օգտագործման փաստացի ժամանակահատվածը)՝ որպես ներված 
պարտավորություն, ներառվում է համախառն եկամտի մեջ: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում սույն կետով սահմանված գույքը 
վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվելու և 
(կամ) այդ գույքի վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը 
դադարեցվելու դեպքում այդ հաշվետու ժամանակաշրջանում նշված գործարքների 
մասով եկամուտը հաշվարկվում է որպես սույն կետի առաջին պարբերությամբ 
սահմանված եկամտի և հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում գույքը 
վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվելու 
օրերի՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում ներառվող օրերի մեջ ունեցած տեսակարար 
կշռի արտադրյալ. 

3) ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կամ մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի կողմից շենքն այլ անձի կադաստրային արժեքի 2.5 
տոկոսից (տարեկան կամ տարեկանի վերածած) ոչ պակաս գնով (այդ թվում` ԱԱՀ-
ը) վարձակալության հանձնման դեպքում հարկերը հաշվարկվում են, և ակտիվներն 
ու պարտավորությունները հաշվառվում են` հիմք ընդունելով գործարքի փաստացի 
գինը: 

Սույն մասի դրույթները չեն կիրառվում, եթե սույն մասով սահմանված գույքային 
միավորների օտարման կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման 
հանձնելու գործարքի կողմ է համարվում պետությունը կամ համայնքը 
(բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գործարքը կատարվում է այլ կազմակերպության 
միջոցով): 



2. Միջնորդական ծառայությունների մատուցումից (հանձնարարության, 
կոմիսիայի կամ գործակալության պայմանագրերի հիման վրա ծառայությունների 
մատուցումից) ստացվող եկամուտը որոշվում է հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ 
գործակալի վարձատրության և նրանց կողմից իրենց անունով կատարած ծախսերի 
դիմաց, որպես փոխհատուցում, ստացվող հատուցման հանրագումարով: 

3. Օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ հաշվառման 
հաշվեգրման մեթոդի կիրառության շրջանակներում եկամտի ստացման իրավունքը 
համարվում է ձեռք բերված, եթե համապատասխան գումարը ենթակա է 
շահութահարկ վճարողին (բացառությամբ առանց մշտական հաստատության 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի) անվերապահ վճարման (հատուցման), կամ շահութահարկ 
վճարողը (բացառությամբ առանց մշտական հաստատության Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 
վճարողի) կատարել է գործարքից կամ պայմանագրից բխող 
պարտավորությունները, եթե նույնիսկ այդ իրավունքի բավարարման պահը 
հետաձգվել է, կամ վճարումներն իրականացվում են մաս-մաս: Մասնավորապես՝ 

1) ապրանքի մատակարարումից եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է 
ձեռք բերված Օրենսգրքի 38-րդ հոդվածով սահմանված՝ ապրանքի 
մատակարարման պահին. 

2) աշխատանքի կատարումից և (կամ) ծառայության մատուցումից եկամտի 
ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք բերված Օրենսգրքի 40-րդ հոդվածով 
սահմանված՝ աշխատանքի կատարման և (կամ) ծառայության մատուցման պահին. 

3) տոկոսների տեսքով եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք 
բերված պարտքի ժամկետը լրանալու պահից: Եթե պարտքի ժամկետը ներառում է 
մի քանի հաշվետու ժամանակաշրջան, ապա պարտքին վերաբերող տոկոսների 
տեսքով եկամուտները հաշվեգրվում են այդ հաշվետու ժամանակաշրջաններին 
համապատասխան. 

4) վարձակալական վճարի տեսքով եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է 
ձեռք բերված վարձակալության պայմանագրի ժամկետը լրանալու պահից: Եթե 
վարձակալության պայմանագրի ժամկետը ներառում է մի քանի հաշվետու 
ժամանակաշրջան, ապա վարձակալական վճարների տեսքով եկամուտները 
հաշվեգրվում են այդ հաշվետու ժամանակաշրջաններին համապատասխան. 

5) շահաբաժինների տեսքով եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք 
բերված բաժնետերերի (փայատերերի) ժողովի կողմից հաշվետու տարվա 
գործունեության արդյունքներով ստացված շահույթից շահաբաժինների բաշխման 
մասին որոշման ընդունման օրը: 

4. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ 
վճարողների համար եկամուտ են համարվում նաև՝ 

1) առևտրային կազմակերպությունների, անհատ ձեռնարկատերերի և 
նոտարների անհատույց ստացված ակտիվները: Սույն կետով սահմանված 
դեպքում՝ 

ա. ակտիվները (բացառությամբ դրամական միջոցների և հողամասերի) եկամուտ 
են համարվում այն հարկային տարում, երբ դրանք ճանաչվում են որպես ծախս կամ 
կորուստ` անկախ այդ ծախսը կամ կորուստը համախառն եկամտից նվազեցնելու 
հանգամանքից, 



բ. դրամական միջոցները եկամուտ են համարվում դրանց ստացման հարկային 
տարում, բացառությամբ պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի 
շրջանակներում ստացված նպատակային դրամական միջոցների, որոնք եկամուտ 
են համարվում այն հարկային տարում, երբ այդ դրամական միջոցները կամ այդ 
դրամական միջոցներով ձեռք բերված, կառուցված, ստեղծված կամ մշակված 
ակտիվները ճանաչվում են որպես ծախս` անկախ այդ ծախսը համախառն եկամտից 
նվազեցնելու հանգամանքից: Պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի 
շրջանակներում որպես արդեն իսկ կատարված ծախսերի կամ ստացված վնասների 
փոխհատուցում ստացված նպատակային դրամական միջոցները եկամուտ են 
համարվում դրանց ստացման հարկային տարում, 

գ. հողամասերը եկամուտ են համարվում տասը հարկային տարիների 
ընթացքում, ներառյալ՝ դրանց ստացման հարկային տարին՝ յուրաքանչյուր 
հարկային տարում հավասարաչափ: Եթե սույն ենթակետով սահմանված 
ժամանակահատվածում անհատույց ստացված հողամասն օտարվում է, ապա 
հողամասի արժեքի՝ դեռևս եկամուտ չհամարված մասը եկամուտ է համարվում 
հողամասի օտարման հարկային տարում, 

դ. ակտիվների սկզբնական արժեքները, եթե սույն կետի «ե» ենթակետով այլ բան 
սահմանված չէ, որոշվում են այդ ակտիվների ստացման գործարքներին վերաբերող 
փաստաթղթերում նշված արժեքների հիման վրա, իսկ այդ փաստաթղթերում արժեք 
նշված չլինելու դեպքում՝ դրանք ստացող շահութահարկ վճարողի 
նախաձեռնությամբ իրականացվող փորձաքննության արդյունքներով որոշվող 
շուկայական գների հիման վրա, 

ե. շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ 
այլ տարածքների, հողամասերի սկզբնական արժեքները որոշվում են Օրենսգրքի 
228-րդ հոդվածով սահմանված կարգով որոշվող՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման 
բազայից ոչ պակաս չափով. 

2) համատեղ գործունեության մասնակցից, որպես համատեղ գործունեության մեջ 
կատարվող ներդրում, համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակցի ստացած 
ակտիվները, եթե դրանք ստացվում են մինչև հաշվետու մասնակցի կողմից 
Օրենսգրքի 32-րդ հոդվածով սահմանված հայտարարության ներկայացումը: Սույն 
կետով սահմանված ակտիվները՝ 

ա. եկամուտ են համարվում սույն մասի 1-ին կետի «ա», «բ» և «գ» ենթակետերով 
սահմանված կարգերով, 

բ. ակտիվների սկզբնական արժեքները որոշվում են Օրենսգրքի 31-րդ 
հոդվածով սահմանված՝ համատեղ գործունեության պայմանագրի համաձայն, իսկ 
համատեղ գործունեության պայմանագրով ներդրման արժեք նախատեսված չլինելու 
դեպքում՝ հաշվետու մասնակցի նախաձեռնությամբ իրականացվող 
փորձաքննության արդյունքներով որոշվող շուկայական գների հիման վրա. 

3) դատարանի որոշումների հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված և 
սեփականության իրավունքով շահութահարկ վճարողին փոխանցվող ակտիվները: 
Սույն կետով սահմանված ակտիվները եկամուտ են համարվում սույն մասի 1-ին 
կետով սահմանված կարգով և չափով. 

4) տիրազուրկ ակտիվների նկատմամբ շահութահարկ վճարողի կողմից 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով (բացառությամբ դատարանի որոշումների 
հիման վրա) իր իրավունքների ճանաչման դեպքում` տիրազուրկ ակտիվները: Սույն 
կետով սահմանված՝ 



ա. ակտիվները եկամուտ են համարվում դրանց նկատմամբ շահութահարկ 
վճարողի իրավունքների ճանաչման հարկային տարում, 

բ. ակտիվների սկզբնական արժեքները որոշվում են դրանք ստացող 
շահութահարկ վճարողի մոտ առկա նույն, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ 
համանման ակտիվների արժեքի չափով, իսկ այդպիսի ակտիվների բացակայության 
դեպքում՝ դրանք ստացող շահութահարկ վճարողի նախաձեռնությամբ 
իրականացվող փորձաքննության արդյունքներով որոշվող շուկայական գների 
հիման վրա. 

5) գույքագրման ժամանակ հայտնաբերված գույքի ավելցուկը՝ հիմք ընդունելով 
այդ գույքի սկզբնական արժեքը: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ գույքագրման 
ժամանակ հայտնաբերված գույքի ավելցուկ է համարվում այն գույքը, որը 
շահութահարկ վճարողի մոտ որևէ կերպ հաշվառված չէ, և միաժամանակ առկա չեն 
այդ գույքի՝ շահութահարկ վճարողին կամ այլ կազմակերպությանը կամ այլ 
ֆիզիկական անձին սեփականության իրավունքով պատկանելիությունը 
հիմնավորող փաստաթղթերը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գույքը 
շահութահարկ վճարողի կողմից օգտագործվում է վարձակալության կամ 
անհատույց օգտագործման պայմանագրի հիման վրա: Սույն կետով սահմանված 
դեպքում՝ 

ա. գույքը եկամուտ է համարվում դրա հայտնաբերման հարկային տարում, 
բ. գույքի սկզբնական արժեքը որոշվում է այն ստացող շահութահարկ վճարողի 

մոտ առկա նույն, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ համանման գույքի արժեքի 
չափով, իսկ այդպիսի գույքի բացակայության դեպքում՝ ստացող շահութահարկ 
վճարողի նախաձեռնությամբ իրականացվող փորձաքննության արդյունքներով 
որոշվող շուկայական գների հիման վրա. 

6) կողմերի միջև փաստացի առաջացած (առկա) պարտավորությունների՝ 
ամբողջությամբ կամ մասնակի զեղչումից կամ ներումից ստացվող եկամուտները, 
բացառությամբ հարկային արտոնությունների և վճարների գծով տրվող 
արտոնությունների գումարների: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ 
պարտավորության զեղչումից ստացվող եկամուտ չի առաջանում, եթե զեղչվում է 
կողմերի միջև իրականացվող գործարքի արժեքը` մինչև կողմերի մոտ 
պարտավորությունների փաստացի առաջացման պահը. 

7) ապահովագրական հատուցումները. 
8) պատճառված վնասի (կրած կորստի) հատուցումից ստացվող այլ 

եկամուտները. 
9) տույժերի, տուգանքների և գույքային այլ պատժամիջոցների տեսքով 

եկամուտները, բացառությամբ միասնական հաշվին առկա գումարների վերադարձն 
Օրենսգրքի 327-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետից 30 օրվանից ավելի 
ուշացնելու դեպքում այդ ժամկետին հաջորդող յուրաքանչյուր ուշացված օրվա 
համար հարկ վճարողի օգտին հաշվեգրված տույժերի. 

10) անվավեր ճանաչված գործարքների մասով նախորդ հաշվետու 
ժամանակաշրջաններում հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն 
եկամտից կատարված նվազեցումները. 

11) Կառավարության սահմանած կարգով շահութահարկ վճարողների 
(բացառությամբ սույն մասի 12-րդ կետով սահմանված դեպքերի) կողմից՝ 

ա. դուրս գրված հարկման նպատակով դուրս գրման ենթակա կրեդիտորական 
պարտքերի գումարները, 



բ. նախկինում դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի մարման 
գումարները, 

գ. դուրս չգրված դեբիտորական պարտքերի մարման դեպքում` սահմանված 
կարգով պահուստին կատարված մասհանումների գումարները: 

Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ 
ա. այն դեպքում, երբ սահմանված չէ դեբիտորական կամ կրեդիտորական 

պարտքի մարման ժամկետ, դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մարման 
ժամկետ է համարվում այդ պարտքը առաջացնող գործարքի (գործառնության, 
փաստի) կատարման օրվան հաջորդող 60-րդ օրը, 

բ. ցպահանջ դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հայցային 
վաղեմության ժամկետի ընթացքը սկսվում է պահանջ ներկայացնելու օրվանից, բայց 
գործարքի կատարմանը հաջորդող 61-րդ օրվանից ոչ ուշ, 

գ. այն դեպքում, երբ դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մարման 
ժամկետը մինչև դրանց անհուսալի դառնալը փոխադարձ համաձայնությամբ 
երկարաձգվում է, դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքը համարվում է 
կետանցված նոր ժամկետում չմարվելու դեպքում, 

դ. դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մասնակի մարումը չի 
համարվում պարտքի (չմարված գումարի մասով) մարման ժամկետի հետաձգում, 

ե. նույն հարկ վճարողների միջև տարբեր գործարքներից (գործառնություններից, 
փաստերից) առաջացած դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի մարման 
(մասնակի մարման) դեպքում՝ մարվող (մասնակի մարվող) դեբիտորական կամ 
կրեդիտորական պարտքի վերաբերյալ տեղեկության բացակայության դեպքում 
մարված (մասնակի մարված) է ընդունվում ավելի վաղ ժամկետում առաջացած 
դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքը, 

զ. անհուսալի ճանաչված դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի 
դուրսգրումը չի համարվում դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի ներում, 

է. այն դեպքում, երբ դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի գծով 
հաշվարկվել են տույժեր, տուգանքներ կամ տոկոսներ, ապա այդ դեբիտորական 
կամ կրեդիտորական պարտքերն անհուսալի ճանաչելու և դուրս գրելու ժամանակ 
դրանց հետ մեկտեղ անհուսալի են ճանաչվում և դուրս գրվում դրանց գծով 
հաշվարկված տույժերը, տուգանքները կամ տոկոսները, 

ը. նույն հարկ վճարողների միջև տարբեր գործարքներից (գործառնություններից, 
փաստերից) միմյանց նկատմամբ հանդիպակաց դեբիտորական կամ 
կրեդիտորական պարտքերի հաշվանցումը կատարվում է միայն գրավոր 
համաձայնությամբ, 

թ. կրեդիտորական պարտքի ներման կամ այլ ձևով պարտքը չպահանջելու 
վերաբերյալ պարտատիրոջ որոշման և (կամ) համաձայնության կամ երրորդ անձին 
պարտքի անհատույց փոխանցման դեպքում եկամուտ է համարվում ներված կամ 
չպահանջված կամ անհատույց փոխանցված կրեդիտորական պարտքի գումարը, 
եթե մինչ այդ այն չի դիտվել որպես անհուսալի: Սույն ենթակետի կիրառության 
իմաստով՝ համարվում է, որ առկա է այլ ձևով կրեդիտորական պարտքը 
չպահանջելու վերաբերյալ պարտատիրոջ որոշում և (կամ) համաձայնություն, եթե 
կրեդիտորական պարտքի կետանցված դառնալու օրվան հաջորդող երեք հարկային 
տարիների ընթացքում պարտատերը պարտքի կատարումն ապահովելու 
պահանջով չի դիմել դատարան, բացառությամբ հանրային ծառայությունների 
մատուցման արդյունքում առաջացող կրեդիտորական պարտքերի, 



ժ. Կառավարության սահմանած կարգի համաձայն անհուսալի չճանաչված 
կրեդիտորական պարտքը երրորդ անձին հատուցմամբ փոխանցման, իսկ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում 
կրեդիտորական պարտքը նոտարի կամ դատարանի դեպոզիտ վճարելու դեպքում 
եկամուտ է համարվում կրեդիտորական պարտքի՝ չհատուցված (չվճարված) մասը. 

12) Կառավարության լիազոր մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի համատեղ սահմանած կարգով բանկերի, վարկային 
կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և արժեթղթերի 
շուկայի մասնագիտացված անձանց կողմից՝ 

ա. դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի գումարները, 
բ. նախկինում հաշվեկշռից դուրս գրված անհուսալի ակտիվների և ինվեստիցիոն 

արժեթղթերի` հաշվեկշռում վերականգնման արդյունքում հաշվեգրված 
եկամուտները, բացառությամբ Օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ կետով 
սահմանված դեպքերի, 

գ. հաշվեկշռից դուրս չգրված ակտիվների դեպքում` սահմանված կարգով 
ձևավորված պահուստների նվազեցման գծով հաշվեգրված եկամուտները. 

13) ապահովագրական ընկերությունների տեխնիկական պահուստների, 
տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի գծով 
ճանաչվող եկամուտները. 

14) վերաապահովագրության փոխանցված պայմանագրերից ապահովագրական 
ընկերությունների ստացվող կոմիսիոն վարձատրությունները. 

15) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով և ժամկետներում ածանցյալ ֆինանսական գործիքների 
միասնական գրանցամատյանում գրանցված ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով 
ստացվող այն վճարումները, որոնք ձևավորվել են պարտավորությունների 
հաշվանցի և (կամ) զուտացման արդյունքում: Սույն կետի կիրառությունն 
ապահովելու նպատակով հարկային մարմնին առևտրի գրանցամատյանից 
տեղեկությունների տրամադրման կարգը, ժամկետները և ծավալները սահմանվում 
են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և հարկային մարմնի 
համատեղ իրավական ակտով. 

16) Օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, հաշվանցման 
(պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներին ավելացվող գումարները, եթե այդ 
գումարները շահութահարկով հարկման նպատակով ճանաչվել են որպես 
համախառն եկամտից նվազեցում: Սույն կետով սահմանված ավելացվող 
գումարները ներառվում են այն հարկային տարվա համախառն եկամտի մեջ, որում 
ներառված՝ ԱԱՀ-ի հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի և 
ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով կատարվում է հաշվանցման 
(պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարների ավելացումը: 

5. Եթե Կառավարության սահմանած ապրանքատեսակների մատակարարման 
գործարքների մասով ապրանքի մատակարարման դիմաց հատուցման ենթակա 
գումարը, կնքված պայմանագրի համաձայն, ենթակա է ճշտման` ճշգրտվող 
տվյալների (ապրանքի վերջնական քանակի, որակական հատկանիշների) հիման 
վրա՝ ապրանքն ստանալուց կամ դրա վերամշակումն ավարտելուց հետո, ապա այդ 
ապրանքի մատակարարման դեպքում եկամուտը որոշվում է օտարերկրյա բորսայի 
կամ հանդեսի կողմից հրապարակվող տվյալներով որոշվող` ապրանքի միավորի 
հաշվարկային գնի և տվյալ ապրանքի մատակարարման պայմանագրով 



նախատեսվող ճշգրտվող տվյալների (մասնավորապես` ապրանքի վերջնական 
քանակի, որակական հատկանիշների) հիման վրա (անկախ վերջնահաշվարկի 
արդյունքում վճարման ենթակա հատուցման գումարից): Սույն մասի կիրառության 
իմաստով՝ 

 1) եկամտի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, դրանց ճշգրտման 
առավելագույն սահմանները, ինչպես նաև ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի 
որոշման կարգը (ներառյալ՝ հաշվարկային գնի որոշման պարբերականությունը) 
սահմանում է Կառավարությունը. 

 2) ապրանքի մատակարարման գործարքների դեպքում ապրանքի 
մատակարարման դիմաց եկամտի ավելացումը կամ պակասեցումը ներառվում է 
ապրանքի մատակարարման դիմաց եկամտի վերջնական գումարը հայտնի 
դառնալու օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին 
ներկայացվող շահութահարկի հաշվարկում՝ որպես եկամտի ավելացում կամ 
պակասեցում: 

 
Հոդված 112. Ծախս չհամարվող տարրերը 
  
1. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ 

վճարողների համար ծախս չեն համարվում՝ 
1) սեփական կապիտալի բաշխումը մասնակիցներին` շահաբաժինների կամ 

նման այլ ձևով. 
2) այլ հարկ վճարողի սեփական կապիտալում կատարված ներդրումները. 
3) շահութահարկ վճարողի կողմից հետ գնված իր բաժնետոմսերի, 

բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների իրացման և հաշվեկշռային արժեքի 
բացասական տարբերությունը. 

4) այլ կազմակերպության լուծարման դեպքում շահութահարկ վճարողի՝ այդ 
կազմակերպությունում ունեցած բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ 
փայաբաժինների դիմաց ստացվող մնացորդային գույքի արժեքի և բաժնետոմսերի, 
բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների հաշվեկշռային արժեքի բացասական 
տարբերությունը. 

5) համատեղ գործունեության մասնակցի կողմից, որպես համատեղ 
գործունեության մեջ կատարվող ներդրում, համատեղ գործունեության հաշվետու 
մասնակցին փոխանցված ապրանքները, նրա համար կատարված աշխատանքները 
և (կամ) նրան մատուցված ծառայությունները. 

6) ակտիվների, այդ թվում՝ արտարժույթի, արտարժույթով արտահայտված այլ 
ակտիվների, ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք մետաղներով 
արտահայտված ակտիվների վերագնահատման բացասական արդյունքը. 

7) պարտավորությունների, այդ թվում՝ արտարժույթով արտահայտված 
պարտավորությունների, ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք 
մետաղներով արտահայտված պարտավորությունների վերագնահատման դրական 
արդյունքը. 

8) ոչ առևտրային կազմակերպությունների անհատույց ստացած ակտիվների 
(այդ թվում` անդամավճարների), աշխատանքների և ծառայությունների գծով ծախսը 
կամ դրանց հաշվին կատարված ծախսը, այլ նվազեցումը կամ առաջացած 
կորուստը. 



9) հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների լուծարման ծախսերը, 
ինչպես նաև լուծարվող հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 
հաշվեկշռային արժեքները. 

10) հարկ վճարողի լուծարման դեպքում միասնական հաշվին առկա՝ մինչև 
հազար դրամ գումարը. 

11) ներդրումային ֆոնդերում մասնակցությունը հավաստող արժեթղթերի 
ձեռքբերման և օտարման, ինչպես նաև այդ ֆոնդերում մասնակցության հետ 
կապված այլ ծախսերը. 

12) խաղատների, շահումով խաղերի և (կամ) ինտերնետ շահումով խաղերի 
կազմակերպման գործունեության գծով կատարվող ծախսերը. 

13) ինքնավար էներգաարտադրողների կողմից էլեկտրական էներգիայի 
արտադրության հետ կապված ծախսերը, 

14) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19.7-րդ 
հոդվածի համաձայն՝ հարկային մարմնից միջմարզային, ներմարզային և 
ներքաղաքային երթուղու շահագործման կամ թեթև մարդատար մեքենայով 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման արտոնագիր ստացած անձանց կողմից 
ուղևորափոխադրումների ծառայությունների հետ կապված ծախսերը: 

 
Հոդված 115. Վարձակալական վճարները 
  
1. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի հարկման բազան որոշելիս համախառն եկամտից չեն 
նվազեցվում՝ 

1) շահութահարկ վճարողի կողմից վարձակալությամբ վերցված հիմնական 
միջոցների և (կամ) ոչ նյութական ակտիվների գծով վճարվող վարձակալական 
վճարները, եթե դրանք անհատույց օգտագործմամբ տրամադրվում են այլ հարկ 
վճարողների: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ համախառն եկամտից 
նվազեցման ոչ ենթակա վարձակալական վճարը՝ 

ա. հիմնական միջոցի (այդ թվում՝ դրա մի մասի) և (կամ) ոչ նյութական ակտիվի 
անհատույց օգտագործմամբ տրամադրելու ժամանակահատվածի համար նույն 
հիմնական միջոցի (այդ թվում՝ դրա մի մասի) և (կամ) նույն ոչ նյութական ակտիվի 
նույն ժամանակահատվածի համար վճարվող վարձակալական վճարն է, 
բացառությամբ սույն կետի «բ» ենթակետով սահմանված դեպքերի, 

բ. որոշվում է որպես վարձակալությամբ վերցված շենքերի, շինությունների (այդ 
թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ տարածքների, հողամասերի 
(այդ թվում՝ դրանց մի մասի) անհատույց օգտագործմամբ տրամադրելու 
ժամանակահատվածի համար Օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով 
սահմանված կարգով որոշվող եկամտի և նույն շենքերի, շինությունների (այդ թվում` 
անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ տարածքների, հողամասերի (այդ թվում՝ 
դրանց մի մասի) նույն ժամանակահատվածի համար վճարվող վարձակալական 
վճարի բացասական տարբերություն. 

2) շահութահարկ վճարողի կողմից վարձակալությամբ վերցված հիմնական 
միջոցների և (կամ) ոչ նյութական ակտիվների գծով վճարվող վարձակալական 
վճարների այն մասը, որը գերազանցում է այդ հիմնական միջոցները և (կամ) ոչ 
նյութական ակտիվները այլ հարկ վճարողների ենթավարձակալության 



տրամադրելու դիմաց ստացվող վարձակալական վճարներին: Սույն կետի 
կիրառության իմաստով՝ համախառն եկամտից նվազեցման ոչ ենթակա 
վարձակալական վճարը որոշվում է որպես հիմնական միջոցի (այդ թվում՝ դրա մի 
մասի) և (կամ) ոչ նյութական ակտիվի ենթավարձակալության տրամադրելու 
ժամանակահատվածի համար ստացվող վարձակալական վճարի (հաշվի առնելով 
Օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի դրույթները) և նույն հիմնական 
միջոցի (այդ թվում՝ դրա մի մասի) և (կամ) նույն ոչ նյութական ակտիվի 
վարձակալության նույն ժամանակահատվածի համար վճարվող վարձակալական 
վճարի բացասական տարբերություն: 

 
Հոդված 123. Այլ նվազեցումները 
  
1. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն 
եկամտից նվազեցվում են՝ 

1) անվավեր ճանաչված գործարքների մասով նախորդ հաշվետու 
ժամանակաշրջաններում հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն 
եկամտում ներառված գումարները. 

2) Կառավարության սահմանած կարգով շահութահարկ վճարողների 
(բացառությամբ սույն մասի 3-րդ կետով սահմանված դեպքերի) կողմից՝ 

ա. անհուսալի դեբիտորական պարտքերի դուրսգրման համար պահուստին 
կատարվող մասհանումները, 

բ. անհուսալի դեբիտորական պարտքերի դուրսգրման դեպքում` այդ նպատակով 
ստեղծված պահուստին կատարված մասհանումները գերազանցող գումարները, 

գ. նախկինում դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի մարման 
գումարները. 

Սույն կետի կիրառության իմաստով 100 հազար դրամը գերազանցող ընդհանուր 
գումարով դեբիտորական պարտքը համարվում է անհուսալի է դեբիտորական 
պարտքի գումարը բռնագանձելու պահանջը բավարարելու կամ մերժելու 
վերաբերյալ դատական ակտի (վճռի, որոշման կամ կարգադրության, 
բացառությամբ դեբիտորական պարտքի գումարը ներելու կամ այն որևէ հիմքով 
չպահանջելու վերաբերյալ կայացված վճռի, որոշման կամ կարգադրության) օրի-
նական ուժի մեջ մտնելու օրվանից: 

3) Կառավարության լիազոր մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի համատեղ սահմանած կարգով բանկերի, վարկային 
կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և արժեթղթերի 
շուկայի մասնագիտացված անձանց կողմից՝ 

ա. անհուսալի դեբիտորական պարտքերի դուրսգրման համար պահուստին 
կատարվող մասհանումները, 

բ. անհուսալի դեբիտորական պարտքերի դուրսգրման դեպքում` այդ նպատակով 
ստեղծված պահուստին կատարված մասհանումները գերազանցող գումարները, 

գ. նախկինում դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի մարման 
գումարները. 

4) հարկային տարվան նախորդող հարկային տարիների գործունեության 
արդյունքներով առաջացած հարկային վնասները՝ որպես Օրենսգրքի 104-րդ 



հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կամ 3-րդ կետով սահմանված համախառն եկամտի և 
Օրենսգրքի 110-րդ հոդվածով սահմանված նվազեցումների բացասական 
տարբերություն: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ հարկային վնասները 
նվազեցվում են այդ վնասների առաջացման հարկային տարվան հաջորդող հինգ 
հարկային տարիների համախառն եկամտից՝ հաշվի առնելով սույն կետով 
սահմանված հետևյալ կանոններն ու սահմանափակումները. 

ա. հարկային տարվան նախորդող հինգ հարկային տարիների (կամ դրանցից մի 
քանիսի) գործունեության արդյունքներով առաջացած հարկային վնասները 
համախառն եկամտից նվազեցնելու հաջորդականության առումով 
առաջնահերթորեն նվազեցված է համարվում ավելի վաղ առաջացած հարկային 
վնասը, 

բ. հարկային տարվան նախորդող 5 հարկային տարիների (կամ դրանցից մի 
քանիսի) գործունեության արդյունքներով առաջացած հարկային վնասները, տվյալ 
հարկային տարվա ծախսերը և տվյալ հարկային տարվա կորուստները համախառն 
եկամտից նվազեցնելու հաջորդականության առումով առաջնահերթորեն 
նվազեցված են համարվում տվյալ հարկային տարվա ծախսերը և տվյալ հարկային 
տարվա կորուստները, 

գ. Օրենսգրքի 13-րդ բաժնով սահմանված՝ հարկման հատուկ համակարգերի 
շրջանակներում իրականացվող գործունեության արդյունքներով առաջացած 
հարկային վնասները համախառն եկամտից նվազեցման ենթակա չեն, 

դ. մինչև Օրենսգրքի 13-րդ բաժնով սահմանված՝ հարկման հատուկ 
համակարգերի շրջանակներում գործունեություն սկսելը՝ հարկման ընդհանուր 
համակարգի շրջանակներում իրականացված գործունեության արդյունքներով 
առաջացած հարկային վնասները հետագայում կրկին հարկման հատուկ 
համակարգից հարկման ընդհանուր համակարգ անցնելու դեպքում համախառն 
եկամտից նվազեցնելու առումով այդ վնասների առաջացման հարկային տարվան 
հաջորդող հինգ հարկային տարիների հաշվարկում ներառվում են նաև հարկման 
հատուկ համակարգերի շրջանակներում գործունեության իրականացման 
տարիները, 

ե. բաժանման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում 
նախորդող հինգ հարկային տարիների գործունեության արդյունքներով առաջացած 
հարկային վնասը նոր ստեղծված կազմակերպություններին փոխանցվում է 
հավասարաչափ, եթե բաժանիչ հաշվեկշռով այլ չափ նախատեսված չէ, 

զ. առանձնացման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում 
նախորդող 5 հարկային տարիների գործունեության արդյունքներով առաջացած 
հարկային վնասը նվազեցվում է միայն այն կազմակերպության համախառն 
եկամտից, որից առանձնացել են այլ կազմակերպություն կամ կազմակերպություններ 
(չի փոխանցվում առանձնացված կազմակերպությանը կամ 
կազմակերպություններին), եթե բաժանիչ հաշվեկշռով այլ բան նախատեսված չէ, 

է. սույն կետի «ե» և «զ» ենթակետերի համաձայն՝ հարկային վնասները 
նվազեցնելու իրավունք ունեցող կազմակերպությունների մոտ նախորդող հինգ 
հարկային տարիների հաշվարկը կատարելիս հաշվի են առնվում նաև 
վերակազմակերպվող կազմակերպության մոտ՝ մինչև բաժանումը կամ 
առանձնացումը, այդ հարկային վնասների առկայության հարկային տարիները, 
որոնց մասին, ըստ հարկային վնասների առաջացման հարկային տարիների, նշում է 
կատարվում բաժանիչ հաշվեկշռում, 



ը. միաձուլման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում 
միաձուլված կազմակերպությունների նախորդող հինգ հարկային տարիների 
գործունեության արդյունքներով առաջացած հարկային վնասները չեն նվազեցվում 
նոր ստեղծված կազմակերպության համախառն եկամտից, 

թ. միացման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում 
միացող կազմակերպության կամ կազմակերպությունների նախորդող հինգ 
հարկային տարիների գործունեության արդյունքներով առաջացած հարկային 
վնասները չեն նվազեցվում այն կազմակերպության համախառն եկամտից, որին 
միացել են այլ կազմակերպություն կամ կազմակերպություններ, 

ժ. միացման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում այն 
կազմակերպության նախորդող հինգ հարկային տարիների գործունեության 
արդյունքներով առաջացած հարկային վնասները, որին միացել են այլ 
կազմակերպություն կամ կազմակերպություններ, չեն նվազեցվում տվյալ 
կազմակերպության համախառն եկամտից. 

5) գրադարաններին, թանգարաններին, հանրակրթական դպրոցներին, տուն-
գիշերօթիկներին, ծերանոցներին, մանկատներին, բժշկական 
հաստատություններին, ինչպես նաև ոչ առևտրային կազմակերպություններին 
տրամադրված ակտիվների, դրանց համար կատարված աշխատանքների և (կամ) 
դրանց մատուցված ծառայությունների արժեքը, բայց ոչ ավելի, քան հարկային 
տարվա համախառն եկամտի 0.25 տոկոսը. 

6) շահութահարկ վճարողի մոտ վարձու աշխատող համարվող (այդ թվում՝ 
համատեղության կարգով), ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրի 
հիման վրա աշխատանք կատարող կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագրի 
հիման վրա շահութահարկ վճարողին ծառայություն մատուցող յուրաքանչյուր 
հաշմանդամի համար հաշվարկված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ 
վճարումների, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրից ստացվող 
եկամուտների հանրագումարի 150 տոկոսը՝ անկախ աշխատավարձը և դրան 
հավասարեցված այլ վճարումները շահութահարկով հարկման բազայի որոշման 
նպատակով համախառն եկամտից նվազեցնելու հանգամանքից. 

7) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով և ժամկետներում ածանցյալ ֆինանսական գործիքների 
միասնական գրանցամատյանում գրանցված ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով 
կատարվող այն վճարումները, որոնք ձևավորվել են պարտավորությունների 
հաշվանցի և (կամ) զուտացման արդյունքում: Սույն կետի կիրառությունն 
ապահովելու նպատակով հարկային մարմնին առևտրի գրանցամատյանից 
տեղեկությունների տրամադրման կարգը, ժամկետները և ծավալները սահմանվում 
են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և հարկային մարմնի 
համատեղ իրավական ակտով: 

2. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի հարկման բազայի որոշման նպատակով 
համախառն եկամտից նվազեցվում են նաև ստացվող շահաբաժինները: 

 
Հոդված 125. Շահութահարկի դրույքաչափերը 
  
1. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի (մշտական հաստատությանը վերագրվող եկամուտների 



գծով ձևավորվող հարկման բազայի մասով) հարկման բազայի նկատմամբ 
շահութահարկը հաշվարկվում է 2018 տոկոս դրույքաչափով, բացառությամբ սույն 
հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված դեպքերի: Օրենսգրքի կիրառության 
իմաստով՝ համարվում է, որ մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 
վճարողի եկամուտները վերագրվում են մշտական հաստատությանը, եթե այդ 
եկամուտները հիմնավորող հաշվարկային փաստաթղթերը դուրս են գրվել մշտական 
հաստատության կողմից՝ անկախ մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 
վճարողի և գործարքի մյուս կողմի միջև կնքված պայմանագրերում, որպես եկամուտ 
ստացող, մշտական հաստատությունը նշված չլինելու հանգամանքից: 

2. Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված, կանոնները գրանցած 
ներդրումային ֆոնդերի (բացառությամբ կենսաթոշակային ֆոնդերի և երաշխիքային 
ֆոնդերի), ինչպես նաև «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով 
ապահովված արժեթղթերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման 
վրա ստեղծված արժեթղթավորման հիմնադրամի հարկման բազայի նկատմամբ 
շահութահարկը հաշվարկվում է 0.01 տոկոս դրույքաչափով: 

3. Օրենսգրքի 13-րդ բաժնով սահմանված՝ հարկման հատուկ համակարգերում 
գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները 
գործունեության այդ տեսակների մասով շահութահարկը վճարում են ամսական հինգ 
հազար դրամի չափով (անկախ այն հանգամանքից, թե անհատ ձեռնարկատերը 
կամ նոտարը քանի հարկման հատուկ համակարգում է գործունեություն 
իրականացնում), որը նրանց համար գործունեության այդ տեսակների մասով 
համարվում է շահութահարկի գծով վերջնական հարկային պարտավորություն: 

Սույն մասի կիրառության իմաստով՝ 
1) այն հարկ վճարողը, որը հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի 

հաստատած ձևով հայտարարություն՝ 
 ա. որևէ օրվանից սկսած՝ անորոշ ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու 

մասին, ապա հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը դադարեցնելու 
օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը դադարեցնելու մասին 
հայտարարություն ներկայացնելու օրը) մինչև գործունեությունը վերսկսելու մասին 
հարկային մարմնի հաստատած ձևով ներկայացվող հայտարարության մեջ նշված` 
գործունեությունը վերսկսելու օրը (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը վերսկսելու 
մասին հայտարարություն ներկայացնելու օրը) ընկած ժամանակահատվածում 
ներառվող ամբողջական ամիսների համար սույն մասով սահմանված չափով 
շահութահարկ չի հաշվարկում և չի վճարում, 

 բ. որևէ օրվանից սկսած՝ որոշակի ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու 
մասին, ապա հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը դադարեցնելու 
օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը դադարեցնելու մասին 
հայտարարություն ներկայացնելու օրը) մինչև հայտարարության մեջ նշված` 
գործունեությունը վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածում ներառվող 
ամբողջական ամիսների համար սույն մասով սահմանված չափով շահութահարկ չի 
հաշվարկում և չի վճարում. 

2) եթե նոր հաշվառված անհատ ձեռնարկատերը կամ նոտարը մինչև 
հաշվառման օրվան հաջորդող օրվա ավարտը հարկային մարմին է ներկայացրել 
հարկային մարմնի հաստատած ձևով հայտարարություն՝ 



 ա. հաշվառման օրվանից սկսած՝ անորոշ ժամկետով գործունեությունը 
դադարեցնելու մասին, ապա այդ օրվանից մինչև գործունեությունը վերսկսելու 
մասին հարկային մարմնի հաստատած ձևով ներկայացվող հայտարարության մեջ 
նշված` գործունեությունը վերսկսելու օրը (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը 
վերսկսելու մասին հայտարարություն ներկայացնելու օրը) ընկած 
ժամանակահատվածում ներառվող ամբողջական ամիսների համար սույն մասով 
սահմանված չափով շահութահարկ չի հաշվարկում և չի վճարում, 

բ. հաշվառման օրվանից սկսած՝ որոշակի ժամկետով գործունեությունը 
դադարեցնելու մասին, ապա այդ օրվանից մինչև հայտարարության մեջ նշված` 
գործունեությունը վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածում ներառվող 
ամբողջական ամիսների համար սույն մասով սահմանված չափով շահութահարկ չի 
հաշվարկում և չի վճարում: 

4. Առանց մշտական հաստատության Հայաստանի Հանրապետությունում 
գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի հարկման 
բազայի նկատմամբ շահութահարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով. 

1) ապահովագրական հատուցումների, վերաապահովագրական վճարների և 
փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց ստացված եկամուտների մասով՝ հինգ տոկոս. 

2) պասիվ եկամուտների մասով՝ տասը տոկոս, բացառությամբ սույն մասի 3-րդ և 
4-րդ կետերով 3-րդ, 3.1-ին և 4-րդ կետերով սահմանված դեպքերի. 

3) Համահայկական բանկից ստացվող շահաբաժինների մասով՝ զրո տոկոս. 
3.1) սույն մասի 3-րդ կետում չնշված շահաբաժինների մասով՝ հինգ տոկոս: 
4) արժեթղթերի օտարումից ստացվող ակտիվների արժեքի հավելաճի մասով՝ 

զրո տոկոս. 
5) Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից ստացվող՝ սույն մասի 1-4-րդ 

կետերում չնշված այլ եկամուտների մասով՝ 20 տոկոս: 
5. Եթե մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում 

գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի եկամուտները 
չեն վերագրվում մշտական հաստատությանը, ապա այդ եկամուտների գծով 
ձևավորվող հարկման բազայի նկատմամբ շահութահարկը հաշվարկվում է սույն 
հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դրույքաչափերով: Օրենսգրքի կիրառության 
իմաստով՝ համարվում է, որ մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 
վճարողի եկամուտները չեն վերագրվում մշտական հաստատությանը, եթե այդ 
եկամուտները հիմնավորող հաշվարկային փաստաթղթերը դուրս չեն գրվել 
մշտական հաստատության կողմից՝ անկախ մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի և գործարքի մյուս կողմի միջև կնքված պայմանագրերում 
մշտական հաստատությունը որպես եկամուտ ստացող նշված լինելու 
հանգամանքից: 

6. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի կողմից Կառավարության սահմանած հարկման հատուկ 
ազատական համակարգեր ունեցող երկրներում (աշխարհագրական 
տարածքներում) գրանցված (հաշվառված) կազմակերպություններից ապրանքների 
ձեռքբերման համար այդ երկրներում (տարածքներում) գրանցված (հաշվառված) 
կազմակերպությանը կատարված կանխավճարների դիմաց արդյունքը 



կանխավճարի կատարման օրվան հաջորդող 365 օրվա ընթացքում չստացվելու 
դեպքում կատարված կանխավճարը դրա կատարման օրվան հաջորդող 366-րդ օրն 
այդ կազմակերպության համար համարվում է Հայաստանի Հանրապետության 
աղբյուրներից ստացվող այլ եկամուտ, որի նկատմամբ շահութահարկը 
հաշվարկվում է սույն հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված դրույքաչափով: 

 
Հոդված 135. Շահութահարկի կանխավճարները 
  
1. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողը և մշտական հաստատության միջոցով 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողը պարտավոր են ընթացիկ հարկային տարվա յուրաքանչյուր 
եռամսյակի համար՝ մինչև տվյալ եռամսյակի վերջին ամսվա 20-ը ներառյալ, 
կատարել շահութահարկի կանխավճարներ (բացառությամբ սույն հոդվածի 7-րդ 
մասով սահմանված դեպքերի)՝ նախորդ հարկային տարվա շահութահարկի գումարի 
20 տոկոսի չափով, եթե տվյալ հարկ վճարողը սույն հոդվածի 4-րդ մասով 
սահմանված կարգով չի ընտրել շահութահարկի կանխավճարների կատարման՝ 
նույն մասով սահմանված այլընտրանքային եղանակը: 

2. Շահութահարկի կանխավճարների հաշվարկման նպատակով սույն հոդվածի 
1-ին մասով սահմանված՝ նախորդ հարկային տարվա շահութահարկի գումարի մեջ 
չեն ներառվում (այդ գումարից նվազեցվում են)՝ 

1) Օրենսգրքի 13-րդ բաժնով սահմանված՝ հատուկ հարկային համակարգերի 
շրջանակներում հաշվարկվող շրջանառության հարկի կամ արտոնագրային հարկի 
գումարներում գումարում առկա՝ շահութահարկի հաշվարկային մասնաբաժինները, 
ինչպես նաև հարկման հատուկ համակարգերի շրջանակներում հաշվարկվող 
շահութահարկի գումարները. 

2) շահութահարկի այն գումարները, որոնց վճարումից շահութահարկ 
վճարողներն ազատված են Օրենսգրքի 126-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում. 

3) շահութահարկի այն գումարները, որոնք նվազեցվում են Օրենսգրքի 127-րդ 
հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերով սահմանված դեպքերում. 

4) Օրենսգրքի 20-րդ հոդվածով սահմանված՝ օտարերկրյա պետություններում 
գանձված շահութահարկի կամ շահույթից հաշվարկվող այլ հարկի գումարները. 

5) նախորդ հարկային տարվա ընթացքում հարկային մարմնի կողմից ստուգմամբ 
կամ վերստուգմամբ հայտնաբերված շահութահարկի գումարները (անկախ այն 
հանգամանքից, թե որ հարկային տարիներին են դրանք վերաբերում): 

2.1 Նախորդ հարկային տարվա համար ներկայացված շահութահարկի (այդ 
թվում՝ ճշտված) հաշվարկը հիմք է հանդիսանում այդ հաշվարկը ներկայացնելու 
օրվան հաջորդող առաջիկա կանխավճարի մեծության հաշվարկման համար, եթե 
հաշվարկը ներկայացվել է մինչև տվյալ հարկային տարվա վերջին կանխավճարի 
կատարման վերջնաժամկետը: 

3. Մինչև նախորդ հարկային տարվա շահութահարկի գումարի հաշվարկումը 
(մինչև նախորդ հարկային տարվա համար շահութահարկի հաշվարկը հարկային 
մարմին ներկայացնելը) սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հարկ վճարողները 
շահութահարկի կանխավճարները յուրաքանչյուր անգամ կատարում են նախորդ 
հարկային տարվա վերջին կանխավճարի գումարից ոչ պակաս չափով, 
բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքերի: Նախորդ 
հարկային տարվա շահութահարկի գումարը հաշվարկելուց (շահութահարկի 



հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելուց) հետո սույն հոդվածի 1-ին մասով 
սահմանված կարգով առաջին անգամ կանխավճարի կատարման ժամանակ 
կատարվում է մինչև շահութահարկի հաշվարկի ներկայացումը՝ տվյալ հարկային 
տարվա ընթացքում, կատարված կանխավճարների գումարների ճշտում` հարկային 
տարվա սկզբից աճող հանրագումարով և սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված 
չափերով: 

4. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողը և մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողը ընթացիկ հարկային տարվա յուրաքանչյուր եռամսյակի 
համար շահութահարկի կանխավճարները կատարում են նախորդ եռամսյակի 
ընթացքում ապրանքների մատակարարումից, աշխատանքների կատարումից և 
(կամ) ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտների երկու տոկոսի 
չափով, եթե մինչև ընթացիկ հարկային տարվա մարտի 20-ը ներառյալ հարկային 
մարմին են ներկայացրել հարկային մարմնի սահմանած ձևի հայտարարություն՝ 
շահութահարկի կանխավճարների կատարման այլընտրանքային եղանակի 
ընտրության վերաբերյալ: Սույն հոդվածի կիրառության իմաստով՝ նախորդ 
եռամսյակի ընթացքում ապրանքների մատակարարումից, աշխատանքների 
կատարումից և (կամ) ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտների 
մեծությունը որոշվում է նախորդ եռամսյակում ներառված ամիսների համար 
հարկային մարմին ներկայացված՝ Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածով սահմանված՝ ԱԱՀ-ի 
և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկներում արտացոլված՝ ԱԱՀ-ով հարկվող 
և ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների հարկման բազայի հանրագումարի չափով: Սույն 
մասի կիրառության իմաստով՝ 

1) եռամսյակի ընթացքում ապրանքների մատակարարումից, աշխատանքների 
կատարումից և (կամ) ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտների 
ավելացվող կամ պակասեցվող գումարները` պայմանավորված ԱԱՀ-ի և ակցիզային 
հարկի միասնական հաշվարկներում արտացոլված՝ ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ից 
ազատված գործարքների հարկման բազայի հանրագումարի փոփոխությամբ (այդ 
թվում` եռամսյակի որևէ հաշվետու ամսվա համար ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի 
միասնական հաշվարկի կամ ճշտված հաշվարկի ներկայացման դեպքում) հիմք են 
հանդիսանում այդ հաշվարկի ներկայացման կամ ճշտված հաշվարկի ներկայացման 
օրվան հաջորդող առաջիկա կանխավճարի մեծության հաշվարկման համար. 

2) հարկային մարմնի իրականացրած ստուգման կամ վերստուգման 
արդյունքներով նախորդ եռամսյակում ներառված ամիսների համար հարկային 
մարմին ներկայացվող՝ ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկներում 
արտացոլված՝ ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների հարկման 
բազայի վերահաշվարկներ չեն կատարվում: 

5. Հարկային տարվա ընթացքում պետական գրանցում ստացած (օրենքով 
սահմանված դեպքերում՝ հաշվառված) կամ որպես նոտար նշանակված հարկ 
վճարողները՝ համապատասխանաբար, պետական գրանցման (օրենքով 
սահմանված դեպքերում՝ հաշվառման) կամ որպես նոտար նշանակման հարկային 
տարվա եռամսյակների համար, իսկ նախորդ հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ 
վճարող չհամարված, ինչպես նաև ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ 
վճարող համարված հարկ վճարողները ընթացիկ հարկային տարվա եռամսյակների 
համար շահութահարկի կանխավճարներ չեն կատարում, եթե չեն ընտրել 
շահութահարկի կանխավճարների կատարման՝ սույն հոդվածի 4-րդ մասով 



սահմանված այլընտրանքային եղանակը: Եթե սույն մասում նշված հարկ 
վճարողները ընտրել են շահութահարկի կանխավճարների կատարման՝ սույն 
հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված այլընտրանքային եղանակը, ապա 
շահութահարկի կանխավճարն առաջին անգամ կատարում են՝ 

1) հայտարարության ներկայացման օրն ընդգրկող եռամսյակի համար, եթե 
հայտարարությունը ներկայացվել է մինչև տվյալ եռամսյակի վերջին ամսվա 20-ը 
ներառյալ. 

2) հայտարարության ներկայացման օրն ընդգրկող եռամսյակին հաջորդող 
եռամսյակի համար, եթե հայտարարությունը ներկայացվել է տվյալ եռամսյակի 
վերջին ամսվա 20-ից հետո: 

6. Եթե հարկ վճարողը Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի պահանջների խախտմամբ 
իրեն չի համարել ԱԱՀ վճարող, սակայն հարկային մարմնի կողմից իրականացվող 
հսկողության արդյունքում տվյալ հարկ վճարողը համարվել է ԱԱՀ վճարող, ապա 
շահութահարկի կանխավճարն առաջին անգամ կատարվում է ստուգման ակտը կամ 
այլ փաստաթուղթը հարկ վճարողին ներկայացնելու օրն ընդգրկող հարկային 
տարվան հաջորդող հարկային տարվա առաջին եռամսյակի համար, եթե տվյալ 
հարկային տարում հարկ վճարողը, Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի համաձայն, 
համարվում է ԱԱՀ վճարող: 

7. Այն հարկ վճարողը, որը հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով հայտարարություն՝ 

1) որևէ օրվանից սկսած՝ անորոշ ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու 
մասին, ապա հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը դադարեցնելու 
օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը դադարեցնելու մասին 
հայտարարության ներկայացման օրը) մինչև գործունեությունը վերսկսելու մասին 
հարկային մարմնի հաստատած ձևով ներկայացվող հայտարարության մեջ նշված` 
գործունեությունը վերսկսելու օրը (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը վերսկսելու 
մասին հայտարարության ներկայացման օրը) ընկած ժամանակահատվածում 
ներառվող ամբողջական եռամսյակների համար շահութահարկի կանխավճարներ 
կարող է չկատարել. 

2) որևէ օրվանից սկսած՝ որոշակի ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու 
մասին, ապա հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը դադարեցնելու 
օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը դադարեցնելու մասին 
հայտարարության ներկայացման օրը) մինչև հայտարարության մեջ նշված` 
գործունեությունը վերսկսելու օրը ընկած ժամանակահատվածում ներառվող 
ամբողջական եռամսյակների համար շահութահարկի կանխավճարներ կարող է 
չկատարել: 

8. Հարկային տարվա ընթացքում՝ 
1) բաժանման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում նոր 

ստեղծված կազմակերպություններից յուրաքանչյուրը վերակազմակերպման 
պետական գրանցման օրն ընդգրկող հարկային տարվա եռամսյակների համար 
շահութահարկի կանխավճարը կարող է կատարել սույն հոդվածի 5-րդ մասով 
սահմանված կարգով. 

2) առանձնացման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում այն 
կազմակերպությունը, որից առանձնացել են այլ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպություններ, շարունակում է սույն հոդվածով սահմանված կարգով 
կատարել շահութահարկի կանխավճարներ՝ առանց հաշվի առնելու 



վերակազմակերպման հանգամանքը, իսկ առանձնացված կազմակերպությունը կամ 
կազմակերպությունները վերակազմակերպման պետական գրանցման օրն 
ընդգրկող հարկային տարվա եռամսյակների համար շահութահարկի կանխավճարը 
կարող են կատարել սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով. 

3) միաձուլման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում 
նոր ստեղծված կազմակերպությունը վերակազմակերպման պետական գրանցման 
օրն ընդգրկող հարկային տարվա եռամսյակների համար շահութահարկի 
կանխավճարը կարող է կատարել սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով. 

4) միացման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում այն 
կազմակերպությունը, որին միացել են այլ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպություններ, շարունակում է սույն հոդվածով սահմանված կարգով 
կատարել շահութահարկի կանխավճարներ՝ առանց հաշվի առնելու 
վերակազմակերպման հանգամանքը: 

 
Հոդված 147. Նվազեցվող եկամուտները (նվազեցումները) 
  
1. Հարկման բազան որոշելու նպատակով նվազեցվող եկամուտներ են 

համարվում՝ 
1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ստացվող 

նպաստների գումարները, բացառությամբ «Ժամանակավոր անաշխատունակության 
և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված` ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների և վարձու 
աշխատողների ու ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված ֆիզիկական 
անձանց մայրության նպաստների գումարների. 

2) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ստացվող բոլոր 
տեսակի կենսաթոշակները (այդ թվում` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կուտակային բաղադրիչի շրջանակներում 
ստացվող կուտակային կենսաթոշակները), բացառությամբ սահմանված կարգով 
կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչին մասնակցության շրջանակներում 
ստացվող կենսաթոշակների. 

2) բոլոր տեսակի կենսաթոշակները (այդ թվում` «Կուտակային կենսաթոշակների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կուտակային բաղադրիչի շրջա-
նակներում ստացվող կուտակային կենսաթոշակները, այլ պետությունների 
օրենսդրության շրջանակներում ստացվող կենսաթոշակները և այլ պետությունների 
կենսաթոշակային ապահովության համակարգի շրջանակներում ստացվող 
համանման վճարները), բացառությամբ սահմանված կարգով կամավոր 
կենսաթոշակային բաղադրիչին մասնակցության շրջանակներում ստացվող 
կենսաթոշակների. 

3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ կամավոր 
կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակներում ֆիզիկական անձի կողմից իր համար 
և (կամ) ֆիզիկական անձի համար երրորդ անձի (այդ թվում` գործատուի) կողմից 
կատարվող կամավոր կենսաթոշակային վճարները` ֆիզիկական անձի հարկման 
բազայի հինգ տոկոսը չգերազանցող չափով. 

4) ապահովագրական հատուցումները, բացառությամբ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամավոր 
կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակներում ֆիզիկական անձի կողմից իր համար 



և (կամ) ֆիզիկական անձի համար երրորդ անձի (այդ թվում` գործատուի) կողմից 
կատարվող կամավոր կենսաթոշակային վճարների հաշվին սահմանված կարգով 
ստացվող հատուցումների (այդ թվում` կենսաթոշակների). 

5) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակներում ֆիզիկական 
անձի համար (օգտին) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 
հատկացվող լրացուցիչ միջոցները. 

6) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակներում ֆիզիկական 
անձի համար (օգտին) կատարվող կուտակային հատկացումների հաշվին մինչև 
կուտակային կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի ձեռքբերման` օրենքով 
սահմանված ժամկետը լրանալը ստացվող եկամուտները. 

7) «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 64-66-րդ հոդվածների համաձայն` 
զինծառայողներին և նրանց հավասարեցված անձանց համար կատարվող 
աշխատանքները, նրանց մատուցվող ծառայությունները կամ նրանց՝ բնամթերային 
(ոչ դրամական) ձևով ստացվող եկամուտները, ինչպես նաև պարտադիր 
ժամկետային զինծառայողների (ռազմաուսումնական հաստատությունների 
կուրսանտների) ստացվող դրամական ապահովությունը. 

8) զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամների և հաշմանդամ դարձած 
զինծառայողների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն 
ստացվող միանվագ վճարները. 

9) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ սոցիալական 
պաշտպանության համակարգի շրջանակներում ստացվող պատվովճարները, 
դրամական օգնություններն ու օժանդակությունները. 

10) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ստացվող 
ալիմենտները (ապրուստավճարները). 

11) արյուն ու կրծքի կաթ հանձնելու և դոնորության այլ տեսակների համար 
ստացվող եկամուտները. 

12) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմաների 
սահմաններում աշխատանքային պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքների 
կատարման հետ կապված փոխհատուցման վճարները (այդ թվում` 
դիվանագիտական ծառայողների փոխհատուցման վճարները), բացառությամբ 
աշխատանքից ազատվելու դեպքում չօգտագործված արձակուրդի 
փոխհատուցման վճարների. 

13) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ ժառանգության և 
(կամ) նվիրատվության կարգով ֆիզիկական անձանցից ստացվող գույքը և (կամ) 
դրամական միջոցները: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ նվազեցվող եկամուտ 
չի համարվում Օրենսգրքի 145-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված՝ 
կառուցապատող համարվող ֆիզիկական անձից նվիրատվության կարգով 
ստացվող գույքը. 

14) ոչ առևտրային կազմակերպություններից անհատույց ստացվող ակտիվները, 
աշխատանքները, ծառայությունները. 

15) Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների, օրենքով ստեղծված մշտապես գործող 
մարմինների որոշումների հիման վրա, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններից 



և միջազգային, միջպետական (միջկառավարական) կազմակերպություններից 
անհատույց ստացվող ակտիվները, աշխատանքները, ծառայությունները, սույն 
կետում նշված մարմինների ու կազմակերպությունների կողմից ֆիզիկական 
անձանց համար (օգտին) կատարվող վճարումները. 

16) սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող գույքի (բացառությամբ 
ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի) օտարումից 
անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացվող 
եկամուտները: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ 

ա. ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի օտարում է 
համարվում անձնական, ընտանեկան կամ տնային օգտագործման նույն տեսակի 
գույքի (բնակարան, առանձնատուն (այդ թվում՝ անավարտ կամ կիսակառույց) 
գյուղատնտեսական նշանակության և բնակավայրերի հող, ավտոմեքենա, 
ավտոտնակ)՝ հարկային տարվա ընթացքում երկրորդ կամ ավելի թվով օտարումը, 
եթե այդ նույն տեսակի գույքերի (առաջին, երկրորդ կամ ավելի թվով) և ձեռքբերումը, 
և օտարումը տեղի են ունեցել նույն հարկային տարվա ընթացքում, 

բ. ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի օտարում է 
համարվում արտադրական, այլ առևտրային և հասարակական նշանակության 
գույքի, ներառյալ` շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ (կիսակառույց), 
արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 
հողերի կամ գույքի սեփականությունում անձին պատկանող բաժնեմասի օտարումը, 

գ. նվազեցվող եկամուտներ չեն համարվում Օրենսգրքի 145-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետով սահմանված՝ կառուցապատող համարվող ֆիզիկական անձին 
պատկանող գույքի օտարումից հարկային գործակալ չհանդիսացողներից ստացվող 
եկամուտները, 

դ. եթե ավտոմեքենան օտարվել է օտարման օրվա դրությամբ այդ 
ավտոմեքենայի շուկայական գնից ողջամիտ չհամարվող ցածր գնով, ապա 
ավտոմեքենայի օտարման գին է համարվում օտարման օրվա դրությամբ դրա 
շուկայական գնի 80 տոկոսը, 

ե. եթե սույն կետի «դ» ենթակետում չնշված գույքն օտարվել է օտարման օրվա 
դրությամբ այդ գույքի շուկայական գնից ողջամիտ չհամարվող ցածր գնով, ապա 
գույքի օտարման գին է համարվում օտարման օրվա դրությամբ դրա շուկայական 
գնի 80 տոկոսը, բայց ոչ պակաս՝ դրանց համար Օրենսգրքի 228-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով որոշվող՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայից, 

զ. գույք ձեռք բերել չի համարվում գույքի՝ ժառանգությամբ կամ նվիրատվությամբ 
ստացումը. 

16) սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող գույքի (բացառությամբ ձեռ-
նարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի) օտարումից անհատ 
ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացվող 
եկամուտները: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ 

ա. ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի օտարում է 
համարվում անձնական օգտագործման ավտոմեքենայի օտարումը, եթե անձնական 
օգտագործման ավտոմեքենան օտարվում է ձեռքբերելուց հետո 365 օրվա 
ընթացքում, 

բ. նվազեցվող եկամուտներ չեն համարվում Օրենսգրքի 145-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետով սահմանված՝ կառուցապատող համարվող ֆիզիկական անձին 



պատկանող գույքի օտարումից հարկային գործակալ չհանդիսացողներից ստացվող 
եկամուտները, 

գ. գույք ձեռք բերել չի համարվում գույքի՝ ժառանգությամբ կամ նվիրատվությամբ 
ստացումը. 

17) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների, 
ասպիրանտների, միջնակարգ-մասնագիտական ու պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական 
ուսումնական հաստատությունների սովորողների, հոգևոր ուսումնական 
հաստատությունների ունկնդիրների՝ պետությունից ստացվող կրթաթոշակները, 
ինչպես նաև այն կրթաթոշակները, որոնք նրանց համար նշանակում են այդ 
ուսումնական հաստատությունները կամ սույն մասի 14-րդ և 15-րդ կետերում նշված 
կազմակերպությունները և մարմինները. 

18) այն գումարները, որոնք օրենքով սահմանված կարգով ստացվում են որպես 
պատճառված վնասի փոխհատուցում, բացառությամբ բաց թողնված եկամտի 
փոխհատուցման գումարների. 

19) ստացվող վարկերի և փոխառությունների գումարները, բացառությամբ 
պարտատիրոջ կողմից վարկի կամ փոխառության գումարների զիջման կամ որևէ 
այլ ձևով այդ գումարները չվերադարձնելու մասին պարտատիրոջ հետ 
համաձայնության դեպքերի (այդ թվում` օրենքով սահմանված հայցային 
վաղեմության ժամկետը լրանալու պահին). 

20) աշխատողի կամ աշխատողի ընտանիքի որևէ անդամի մահվան դեպքում 
միանվագ կարգով ստացվող օգնության գումարները. 

21) Հայաստանի Հանրապետության ազգային հավաքականի կազմում 
միջազգային մրցույթներում հաղթած մարզիկների և մարզիչների մրցանակները. 

22) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 
պայմաններով իրականացվող՝ գովազդային վիճակախաղերի մասնակիցների 
դրամական և իրային շահումները՝ յուրաքանչյուր շահման դեպքում 50 հազար 
դրամը չգերազանցող չափով, խաղարկությունով, ոչ խաղարկությունով և 
համակցված վիճակախաղերի, ինչպես նաև տոտալիզատորի մասնակիցների 
դրամական և իրային շահումները կամ խաղատներում, շահումով խաղերում և (կամ) 
ինտերնետ շահումով խաղերում ստացված շահումները. 

23) մրցույթներում ստացվող դրամական և իրային մրցանակների արժեքը` 
յուրաքանչյուր մրցանակի դեպքում 50 հազար դրամը չգերազանցող չափով. 

24) բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսանողական համակազմի 
մինչև տասը տոկոսի՝ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում ուսման վարձի 
փոխհատուցման գումարները. 

25) պետական պարգևները (մրցանակները). 
26) «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով Ավանդների 
հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամից հատուցվող գումարները, բացառությամբ 
ավանդի գումարին հաշվեգրվող և հատուցվող տոկոսների. 

27) ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի 
հունիսի 10-ը ներդրած դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցվող 
գումարները. 

28) պետության կամ համայնքների կարիքների համար «Հասարակության և 
պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ֆիզիկական անձանց պատկանող 



անշարժ գույքը վերցնելու դիմաց այդ ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև այդ 
անշարժ գույքում հաշվառված (գրանցված) ֆիզիկական անձանց վճարվող 
գումարները. 

29) գործատուների կողմից իրենց վարձու աշխատողների առողջության 
ապահովագրության համար կատարվող ապահովագրավճարները` յուրաքանչյուր 
վարձու աշխատողի համար եկամտի ստացման յուրաքանչյուր ամսվա հաշվով 
մինչև 10 հազար դրամի չափով. 

30) միասնական հաշվին առկա գումարների վերադարձն Օրենսգրքի 327-րդ 
հոդվածով սահմանված ժամկետից 30 օրվանից ավելի ուշացնելու դեպքում այդ 
ժամկետին հաջորդող յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար ֆիզիկական անձի 
օգտին հաշվեգրվող տույժերը. 

31) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված 
ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար տաքսի ավտոմոբիլով 
փոխադրումներ իրականացնելու գործունեությունից ստացվող եկամուտները. 

32) Օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և (կամ) 2-րդ կետերով 
շահութահարկ վճարողների համար հաշվարկվող եկամտի և փաստացի հատուցման 
գումարի (առանց ԱԱՀ-ի) կամ վարձակալական վճարի (առանց ԱԱՀ-ի) դրական 
տարբերությունը. 

33) Օրենսգրքի 116-րդ հոդվածով սահմանված ներկայացուցչական ծախսերի և 
Օրենսգրքի 120-րդ հոդվածով սահմանված՝ ֆիզիկական անձանց օգնության, սննդի 
կազմակերպման, նրանց համար սոցիալ-մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպման և համանման այլ ծախսերի հաշվին ֆիզիկական անձանց կողմից 
ստացվող դրամական և բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով եկամուտները՝ 
Օրենսգրքի համապատասխանաբար 116-րդ և 120-րդ հոդվածներով սահմանված 
չափերի սահմաններում: (նախադասությունը հանվել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 

34) վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող ինքնավար 
էներգաարտադրողի՝ էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից 
ստացվող հատուցման գումարները, ինչպես նաև հավասար փոխհոսքերի դեպքում 
ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից էլեկտրական էներգիայի բաշխման 
լիցենզիա ունեցող անձին մատակարարված էլեկտրական էներգիայի դիմաց 
էլեկտրական էներգիայի տեսքով ստացվող փոխհատուցումները. 

35) գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրող ֆիզիկական անձանց՝ 
գյուղատնտեսական արտադրանքի մատակարարումից ստացվող եկամուտները՝ 
Օրենսգրքի 148-րդ հոդվածի համաձայն. 

36) արժեթղթերից ստացվող եկամուտները՝ Օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 
համաձայն. 

37) «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 
զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա շահառուներին 
վճարվող հատուցման գումարները: 

 
Հոդված 150. Եկամտային հարկի դրույքաչափերը 
  
1. Եթե սույն հոդվածի 2-14-րդ մասերով այլ բան սահմանված չէ, ապա հարկման 

բազայի նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է՝ 



1) ամսական դրույքաչափերի հետևյալ սանդղակով. 
  

Հարկման բազայի ամսական 
մեծությունը  

Եկամտային հարկի դրույքաչափը 

մինչև 150000 դրամը ներառյալ 23 տոկոս 
150000-ից մինչև 2000000 դրամը 

ներառյալ 
34500 դրամ՝ գումարած 150000 դրամը գերազանցող 

գումարի 28 տոկոսը 
2000000-ից ավելի դրամ 552500 դրամ՝ գումարած 2000000 դրամը 

գերազանցող գումարի 36 տոկոսը 
  
2) տարեկան դրույքաչափերի հետևյալ սանդղակով. 
  

Հարկման բազայի տարեկան 
մեծությունը  

Եկամտային հարկի դրույքաչափը 

մինչև 1800000 դրամը ներառյալ 23 տոկոս 
1800000-ից մինչև 24000000 

դրամը ներառյալ 
414000 դրամ՝ գումարած 1800000 դրամը 

գերազանցող գումարի 28 տոկոսը 
24000000-ից ավելի դրամ 6630000 դրամ՝ գումարած 24000000 դրամը 

գերազանցող գումարի 36 տոկոսը 
1. Եթե սույն հոդվածի 2-14-րդ մասերով այլ բան սահմանված չէ, ապա 

հարկման բազայի նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է հետևյալ 
դրույքաչափերով. 

Ժամանակահատված Եկամտային հարկի դրույքաչափը 
2020 թվականի հունվարի 1-ից 23 տոկոս 
2021 թվականի հունվարի 1-ից 22 տոկոս 
2022 թվականի հունվարի 1-ից 21 տոկոս 
2023 թվականի հունվարի 1-ից 20 տոկոս 

  
2. (մասն ուժը կորցրել է 21.06.18 ՀՕ-338-Ն) 
3. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ կամավոր 

կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակում կուտակված գումարները 
օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում ֆիզիկական անձի կողմից միանվագ 
ստանալու դեպքում այդ գումարների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է 
սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված դրույքաչափով` առանց հաշվի 
առնելու Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածով սահմանված նվազեցումները: 

4. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ կամավոր 
կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակում ֆիզիկական անձի կողմից իր համար և 
(կամ) ֆիզիկական անձի համար երրորդ անձի (այդ թվում` գործատուի) կողմից 
կատարվող կամավոր կենսաթոշակային վճարների հաշվին սահմանված կարգով 
ստացվող կենսաթոշակների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը 
տոկոս դրույքաչափով` առանց հաշվի առնելու Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածով 
սահմանված նվազեցումները: 

5. Տոկոսների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը տոկոս 
դրույքաչափով՝ հաշվի առնելով Օրենսգրքի 149-րդ հոդվածով սահմանված 
նվազեցումները: 



6. Ռոյալթիների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը տոկոս 
դրույքաչափով: 

7. Վարձակալական վճարների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը 
տոկոս դրույքաչափով, իսկ հարկային տարվա ընթացքում ստացված 
վարձակալական վճարների հանրագումարը 58.35 60միլիոն դրամը գերազանցելու 
դեպքում, գերազանցող մասի համար ֆիզիկական անձը հաշվարկում է լրացուցիչ 
եկամտային հարկ՝ տասը տոկոս դրույքաչափով: 

8. Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց 
ստացած շահաբաժինների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը տոկոս 
դրույքաչափով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ստացած 
շահաբաժինների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է հինգ տոկոս 
դրույքաչափով: 

8. Շահաբաժինների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է հինգ տոկոս 
դրույքաչափով: 

9. Գույքի օտարումից (բացառությամբ հողամասի (անկախ հողամասի 
նպատակային նշանակությունից) կամ առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու 
շուկաներում) վաճառասեղանների կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք 
մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք 
քարերի առք ու վաճառքի գործունեություն իրականացնող հարկային գործակալին 
օտարվող ոսկու և թանկարժեք քարերի) հարկային գործակալներից ստացվող 
ամբողջ եկամուտների մասով (բացառությամբ սույն հոդվածի 10-րդ մասի 2-րդ 
կետով և 11-րդ մասով սահմանված դեպքերի) եկամտային հարկը հաշվարկվում է 
տասը տոկոս դրույքաչափով: 

10. Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետի՝ 
1) «ա» ենթակետով սահմանված դեպքում գույքի օտարումից ստացվող ամբողջ 

եկամուտների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է 20 տոկոս դրույքաչափով 
(այդ թվում՝ նաև այն դեպքում, երբ գույքն օտարվում է անհատ ձեռնարկատեր և 
նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից տարբերվող և հարկային գործակալ 
չհանդիսացող գնորդի), իսկ հարկային գործակալներից ստացվող եկամուտների 
մասով ֆիզիկական անձը եկամտային հարկը հաշվարկում է 10 տոկոս 
դրույքաչափով՝ անկախ սույն հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն հարկային գործակալի 
կողմից այդ գործարքի մասով եկամտային հարկ հաշվարկված լինելու 
հանգամանքից. 

2) «բ» ենթակետով սահմանված դեպքում գույքի օտարումից անհատ 
ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացվող ամբողջ 
եկամուտների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը տոկոս 
դրույքաչափով, իսկ սույն մասում նշված անձանցից տարբերվող հարկ 
վճարողներից ստացվող ամբողջ եկամուտների մասով եկամտային հարկը 
հաշվարկվում է 20 տոկոս դրույքաչափով: 

10. Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետի «ա» ենթակետով սահ-
մանված դեպքում ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի 
օտարումից ստացվող ամբողջ եկամուտների մասով եկամտային հարկը 
հաշվարկվում է 1 տոկոս դրույքաչափով, բայց ոչ պակաս քան ձեռնարկատիրական 
գործունեության առարկա համարվող գույքի շարժիչի յուրաքանչյուր մեկ ձիաուժ 
հզորության համար 150 դրամից: Շարժիչի հզորությունը կիլովատերով 



արտահայտված լինելու դեպքում համապատասխան հզորության նկատմամբ 
կիրառվում է 1.36 գործակից: 

11. Կառուցապատողի կողմից շենքի, դրա բնակարանների կամ այլ 
տարածքների օտարումից ստացված եկամուտների մասով եկամտային հարկը 
հաշվարկվում է 20 տոկոս դրույքաչափով: 

12. Սույն հոդվածի կիրառության իմաստով՝ գույքի օտարում չի համարվում 
կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում կամ 
պայմանագրային ներդրումային ֆոնդում գույքի ներդրումը: 

13. Եթե հարկային գործակալի կողմից հարկ վճարողներին վճարվող 
եկամուտների մասով առկա չեն Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-5-րդ 
կետերով սահմանված հաշվարկային փաստաթղթեր, ապա այդ եկամուտների 
մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է 20 տոկոս դրույքաչափով` առանց հաշվի 
առնելու Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածով սահմանված նվազեցումները, բացառությամբ 
սույն մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքերի: Սույն մասով 
սահմանված չափով եկամտային հարկ չի հաշվարկվում, եթե Օրենսգրքի 55-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 1-5-րդ կետերով սահմանված հաշվարկային փաստաթղթերի 
բացակայության պայմաններում վճարվող եկամուտների մասով առկա են 
հաշվարկային փաստաթուղթ չհամարվող՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
կազմված՝ վճարվող եկամուտները հիմնավորող այլ փաստաթղթեր, որտեղ նշված 
են ապրանք մատակարարող, աշխատանք կատարող և (կամ) ծառայություն 
մատուցող ֆիզիկական անձի՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (առկայության 
դեպքում), անունը, ազգանունը, բնակության վայրի հասցեն, անձնագրի (կամ անձը 
նույնականացնող այլ փաստաթղթի) սերիան և (կամ) համարը: 

Օրենսգրքի 116-րդ հոդվածով սահմանված ներկայացուցչական ծախսերի և 
Օրենսգրքի 120-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված՝ ֆիզիկական 
անձանց օգնության, սննդի կազմակերպման, նրանց համար սոցիալ-մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպման և համանման այլ ծախսերի հաշվին ֆիզիկական 
անձանց կողմից ստացվող դրամական և բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով 
եկամուտների՝ Օրենսգրքի համապատասխանաբար 116-րդ հոդվածով և 120-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված չափերը գերազանցող գումարների 
նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է սույն մասով սահմանված 
դրույքաչափով և ներառվում է հարկային տարվան հաջորդող տարվա ապրիլ 
ամսվա համար հարկային մարմին ներկայացվող եկամտային հարկի հաշվարկում, 
իսկ հարկային գործակալի լուծարման (հաշվառումից հանվելու կամ նոտարի 
պաշտոնից ազատվելու) դեպքում՝ լուծարման (հաշվառումից հանվելու կամ 
նոտարի պաշտոնից ազատվելու) օրը ներառող ամսվա համար հարկային մարմին 
ներկայացվող եկամտային հարկի հաշվարկում: 

14. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի՝ շահութահարկով հարկման բազան որոշելիս հարկային 
տարվա ընթացքում անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական 
անձանց վճարվող պասիվ եկամուտները համախառն եկամտից նվազեցնելու 
դեպքում նվազեցման կատարման հարկային տարվան հաջորդող 12 ամիսների 
ընթացքում այդ եկամուտները չվճարվելու դեպքում դրանց նկատմամբ եկամտային 
հարկը հաշվարկվում է 20 տոկոս դրույքաչափով և ներառվում է 12-րդ ամսվա 
համար հարկային մարմին ներկայացվող եկամտային հարկի հաշվարկում: Սույն 



մասի դրույթները չեն վերաբերում բանկերին և վարկային կազմակերպություններին` 
այլ հարկ վճարողներից ներգրավված վարկերի, փոխառությունների և ավանդների 
դիմաց վճարվող տոկոսների մասով, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների՝ 
վերջիններիս թողարկած և հրապարակային առաջարկի միջոցով հանրությանը 
առաջարկված կամ կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված պարտքային 
արժեթղթերի դիմաց վճարվող գումարների մասով: 

15. Օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված դեպքերում 
կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում շենքի, բնակարանի, 
առանձնատան կամ այլ շինության (այդ թվում` անավարտ (կիսակառույց) ձևով 
մասնակցության (բաժնետոմսի, բաժնեմասի, փայաբաժնի) կամ ներդրում վկայող այլ 
արժեթղթերի օտարումից ստացվող եկամուտների մասով եկամտային հարկը 
հաշվարկվում է 20 տոկոս դրույքաչափով: 

 
Հոդված 153. Հարկային գործակալին եկամտային հարկը հաշվարկելու և 

պահելու պարտավորությունից ազատելու դեպքերը 
  
1. Հարկային գործակալն ազատվում է, Օրենսգրքի 152-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն, ֆիզիկական անձանց եկամուտների մասով եկամտային հարկը 
հաշվարկելու և պահելու պարտավորությունից, եթե՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված և վավերացված 
պայմանագրերի դրույթների համաձայն՝ եկամուտ վճարողն ազատված է հարկային 
գործակալի պարտավորությունից. 

2) ֆիզիկական անձանց վճարվող եկամուտները վերաբերում են մրցույթներում 
ստացվող իրային մրցանակներին, ինչպես նաև խաղատներում, շահումով խաղերում 
և (կամ) ինտերնետ շահումով խաղերում ստացված շահումներին. 

3) ֆիզիկական անձանց վճարվում են Օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-
րդ կետով սահմանված դեպքերում կանոնադրական կամ բաժնեհավաք 
կապիտալում շենքի, բնակարանի, առանձնատան կամ այլ շինության (այդ թվում` 
անավարտ (կիսակառույց) ձևով մասնակցության (բաժնետոմսի, բաժնեմասի, 
փայաբաժնի) կամ ներդրում վկայող այլ արժեթղթերի օտարումից ստացվող 
եկամուտներ: 

 
Հոդված 168. Արտանետման շարժական աղբյուրներից մթնոլորտային օդ 

վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական 
հարկի դրույքաչափերը 

  
1. Արտանետման շարժական աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար 

նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկը հաշվարկվում է 
հարկման բազայի նկատմամբ հետևյալ դրույքաչափերով (հաշվի առնելով սույն 
հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները). 

1) Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) և շահագործվող 
բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար 
նյութերի արտանետման համար` ըստ դրանց խմբերի. 

  
Բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցի խումբը Տարեկան 

դրույքաչափը 



(դրամ) 
Բեռների փոխադրման համար նախատեսված 
ավտոտրանսպորտային միջոցներ, որոնց առավելագույն 
զանգվածը չի գերազանցում 3.5 տոննան 

5000 

Բեռների փոխադրման համար նախատեսված` 3.5 տոննայից 
ավելի, բայց ոչ ավելի, քան 12 տոննա առավելագույն զանգված 
ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցներ 

10000 

Բեռների փոխադրման համար նախատեսված` 12 տոննայից ավելի 
առավելագույն զանգված ունեցող ավտոտրանսպորտային 
միջոցներ 

15000 

  
2) Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) և շահագործվող 

ավտոտրանսպորտային միջոցներից (բացառությամբ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտային միջոցների), այլ ինքնագնաց մեքենաներից և 
մեխանիզմներից, ինչպես նաև լողամիջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար 
նյութերի արտանետման` ըստ շարժիչի հզորության. 

  
Շարժիչի 

հզորություն 
Տարեկան դրույքաչափը ամբողջ հարկման բազայի նկատմամբ 

(դրամ) 
մինչև 50 ձիաուժ յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 5 դրամ 

51-80 ձիաուժ  յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 10 դրամ 
81-100 ձիաուժ  յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 15 դրամ 

101-150 ձիաուժ  յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 20 դրամ 
151-200 ձիաուժ  յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 25 դրամ 
201-250 ձիաուժ  յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 30 դրամ 
251-300 ձիաուժ  յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 35 դրամ 

301 և ավելի ձիաուժ յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 50 դրամ 
 

 Ավտոտրանսպորտային միջոցի արտադրության տարին 
Շարժիչ

ի 
հզորու
թյուն 

1-ին 
տարի՝ 

յուրաքա
նչյուր 

ձիաուժի 
մասով 

2-րդ 
տարի 

յուրաքա
նչյուր 

ձիաուժի 
մասով 

3-րդ 
տարի՝ 

յուրաքա
նչյուր 

ձիաուժի 
մասով 

4-րդ 
տարի՝ 

յուրաքա
նչյուր 

ձիաուժի 
մասով 

5-րդ 
տարի՝ 

յուրաքա
նչյուր 

ձիաուժի 
մասով 

6-րդ 
տարի՝ 

յուրաքա
նչյուր 

ձիաուժի 
մասով 

7-րդ 
տարի՝ 

յուրաքա
նչյուր 

ձիաուժի 
մասով 

8-րդ և 
դրան 

հաջորդո
ղ 

յուրաքա
նչյուր 
տարի՝ 

յուրաքա
նչյուր 

ձիաուժի 
մասով 

մինչև 
50 

ձիաուժ 

2.5 դրամ 2.5 դրամ 2.5 դրամ 3 դրամ 3.5 դրամ 4 դրամ 4.5 դրամ 5 դրամ 

51-80 
ձիաուժ 

5 դրամ 5 դրամ 5 դրամ 6 դրամ 7 դրամ 8 դրամ 9 դրամ 10 դրամ 

81-100 
ձիաուժ 

7.5 դրամ 7.5 դրամ 7.5 դրամ 9 դրամ 10.5 
դրամ 

12 դրամ 13.5 
դրամ 

15 դրամ 

101- 10 դրամ 10 դրամ 10 դրամ 12 դրամ 14 դրամ 16 դրամ 18 դրամ 20 դրամ 



150 
ձիաուժ 

151-
200 

ձիաուժ 

12.5 
դրամ 

12.5 
դրամ 

12.5 
դրամ 

15 դրամ 17.5 
դրամ 

20 դրամ 22.5 
դրամ 

25 դրամ 

201-
250 

ձիաուժ 

15 դրամ 15 դրամ 15 դրամ 18 դրամ 21 դրամ 24 դրամ 27 դրամ 30 դրամ 

251-
300 

ձիաուժ 

17.5 
դրամ 

17.5 
դրամ 

17.5 
դրամ 

21 դրամ 24.5 
դրամ 

28 դրամ 31.5 
դրամ 

35 դրամ 

301 և 
ավելի 
ձիաուժ 

25 դրամ 25 դրամ 25 դրամ 30 դրամ 35 դրամ 75 դրամ 115 
դրամ 

150 
դրամ 

  
Շարժիչի հզորությունը կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքում 

համապատասխան հզորության նկատմամբ կիրառվում է 1.36 գործակից: 
Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ այլ ինքնագնաց մեքենաների և 

մեխանիզմների, ինչպես նաև լողամիջոցների համար բնապահպանական հարկի 
դրույքաչափը դրանց արտադրության և դրան հաջորդող չորս հարկային տարիների 
համար սահմանվում է սույն կետով սահմանված համապատասխան (ըստ շարժիչի 
հզորության) դրույքաչափի կրկնապատիկի չափով: 

3) Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված)՝ Հայաստանի 
Հանրապետություն մուտք գործող ավտոտրանսպորտային միջոցներից 
մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց` Հայաստանի 
Հանրապետություն յուրաքանչյուր մուտքի համար՝ ըստ դրանց տեսակի և 
բեռնատարողության. 

  
Ծածկագիրը` 

ըստ արտաքին 
տնտեսական 

գործունեության 
ապրանքային 

անվանացանկի 

Ավտոտրանսպորտային 
միջոցի նկարագիրը 

Դրույքաչափը (դրամ) 
Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում շահագործվող 
ավտոտրանսպորտային միջոցների 

բանած գազերում վնասակար նյութերի 
(ածխածնի օքսիդի, ածխաջրածինների, 

ծխայնության) պարունակության 
սահմանային թույլատրելի 

նորմաների 
սահմաններում 

կատարվող 
արտանետումների 

դեպքում 

նորմաների 
սահմաններից 

ավելի` վերոգրյալ 
նյութերից առնվազն 

մեկի գծով 
արտանետումների 

դեպքում 
8703 21-8703 33 մարդատար 

ավտոմեքենաներ՝ 
նախատեսված մինչև 

տասը մարդ (ներառյալ` 
վարորդը) տեղափոխելու 

3750 7500 



համար 
8702 մարդատար 

ավտոմեքենաներ՝ 
նախատեսված տասը և 
ավելի մարդ (ներառյալ՝ 

վարորդը) տեղափոխելու 
համար, բացառությամբ 
8702 90 90 ծածկագրով 

դասակարգվող 
տրանսպորտային 

միջոցների 

10 000 20 000 

8704 21 
8704 31 

բեռների փոխադրման 
համար՝ հինգ տոննայից ոչ 

ավելի առավելագույն 
զանգվածով շարժիչավոր 

տրանսպորտային 
միջոցներ 

5 000 10 000 

8704 22 
8704 32 

բեռների փոխադրման 
համար՝ հինգ տոննայից 

ավելի, բայց ոչ ավելի, քան 
20 տոննա առավելագույն 
զանգվածով շարժիչավոր 

տրանսպորտային 
միջոցներ 

10 000 20 000 

8704 23 բեռների փոխադրման 
համար` 20 տոննայից 
ավելի առավելագույն 

զանգվածով շարժիչավոր 
տրանսպորտային 

միջոցներ 

15 000 30 000 

  
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի կիրառության իմաստով՝ 

ավտոտրանսպորտային միջոցի թողարկման ամսաթիվը ներառող հարկային 
տարվա և դրան հաջորդող երկու հարկային տարիների համար բնապահպանական 
հարկի դրույքաչափը սահմանվում է նույն կետով սահմանված համապատասխան 
(ըստ շարժիչի հզորության) դրույքաչափի 50 տոկոսի չափով, իսկ 
ավտոտրանսպորտային միջոցի թողարկման ամսաթիվը ներառող հարկային 
տարվան հաջորդող երրորդ և դրան հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա համար 
բնապահպանական հարկի դրույքաչափը սահմանվում է հաշվետու տարվան 
նախորդող տարվա համար սույն մասով սահմանված կարգով հաշվարկվող 
դրույքաչափի և սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված դրույքաչափի 10 
տոկոսի հանրագումարի չափով, բայց ոչ ավելի, քան սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ 
կետով սահմանված դրույքաչափը: Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի 
կիրառության իմաստով՝ այլ ինքնագնաց մեքենաների և մեխանիզմների, ինչպես 
նաև լողամիջոցների համար բնապահպանական հարկի դրույքաչափը սահմանվում 



է նույն կետով սահմանված համապատասխան (ըստ շարժիչի հզորության) 
դրույքաչափի կրկնապատիկի չափով: 

 
Հոդված 181. Բնապահպանական հարկի գումարի վճարումը 
  
1. Սույն բաժնով սահմանված կարգով հաշվարկված՝ պետական բյուջե 

վճարման ենթակա բնապահպանական հարկի գումարները պետական բյուջե են 
վճարվում մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ, 
բացառությամբ սույն հոդվածով սահմանված դեպքերի: 

2. Արտանետման շարժական աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար 
նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկը Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջե է վճարվում հետևյալ ժամկետներում ու 
կարգով. 

1) Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) և շահագործվող 
այն ավտոտրանսպորտային միջոցների, այլ ինքնագնաց մեքենաների և 
մեխանիզմների, ինչպես նաև լողամիջոցների համար, որոնց համար սահմանված է 
տեխնիկական զննության պահանջ, Օրենսգրքի 175-րդ հոդվածով սահմանված 
կարգով հաշվարկված բնապահպանական հարկը յուրաքանչյուր հարկային տարվա 
համար վճարվում է մինչև դրանց տարեկան տեխնիկական զննությունը, 
բացառությամբ սույն մասի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերի. 

2) եթե սույն մասի 1-ին կետում նշված դեպքում տարեկան տեխնիկական 
զննության փոխարեն սահմանված է տեխնիկական զննության այլ 
պարբերականություն, ապա Օրենսգրքի 175-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
հաշվարկված բնապահպանական հարկը վճարվում է` 

ա. հարկային տարվա ընթացքում երկու տեխնիկական զննություն անցնելու 
դեպքում` մինչև հարկային տարվա երկրորդ տեխնիկական զննությունը, 

բ. երկու հարկային տարվա ընթացքում մեկ տեխնիկական զննություն անցնելու 
դեպքում` տարեկան բնապահպանական հարկի գումարի կրկնապատիկի երկու 
հարկային տարիների տարեկան բնապահպանական հարկի գումարների հանրա-
գումարի չափով` մինչև յուրաքանչյուր տեխնիկական զննությունը. 

3) Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) և շահագործվող 
այն ավտոտրանսպորտային միջոցների, այլ ինքնագնաց մեքենաների և 
մեխանիզմների, ինչպես նաև լողամիջոցների համար, որոնց համար սահմանված չէ 
տեխնիկական զննության պահանջ, Օրենսգրքի 175-րդ հոդվածով սահմանված 
կարգով հաշվարկված բնապահպանական հարկը յուրաքանչյուր հարկային տարվա 
համար վճարվում է մինչև տվյալ հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ. 

4) Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող 
ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի 
արտանետման համար Օրենսգրքի 176-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
հաշվարկված բնապահպանական հարկը պետական բյուջե է վճարվում 
Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս: Կատարված վճարումների 
անդորրագրերը (կամ վճարումը հավաստող այլ փաստաթուղթը) բնապահպանական 
հարկ վճարողները պահպանում են՝ հետագայում բնապահպանական հարկի 
վճարման փաստը հավաստելու նպատակով: Հայաստանի Հանրապետությունում 
չգրանցված (չհաշվառված) ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի 



Հանրապետություն մուտք գործելիս մաքսային մարմինները ստուգում են հարկ 
վճարողի կատարած բնապահպանական հարկի հաշվարկը կամ 
բնապահպանական հարկի վճարման արտոնությունից օգտվելու իրավունքը, 
անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան ճշգրտումներից հետո 
ապահովելով բնապահպանական հարկի գումարի լրավճարումը: Սույն հոդվածի 
կիրառության իմաստով բնապահպանական հարկի վճարումը կամ 
բնապահպանական հարկի վճարումը հավաստող փաստաթղթեր են նաև՝ 

ա. ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից տրանսպորտային միջոցների 
մուտքի դեպքում ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային հայտարարագիրը, 
որում արտացոլած է բնապահպանական հարկի վճարված գումարը, 

բ. ԵՏՄ անդամ պետություններից ավտոտրանսպորտային միջոցների մուտքի 
դեպքում սույն բաժնով սահմանված կարգով ու չափերով Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջե բնապահպանական հարկի կատարված 
վճարումների անդորրագրերը կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային 
համակարգի կողմից գեներացված անդորրագիրը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) 
ավտոտրանսպորտային միջոցների՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 
ելքի դեպքում մաքսային մարմինները ստուգում են սույն բաժնին համապատասխան 
բնապահպանական հարկի հաշվարկված և վճարված լինելը կամ 
բնապահպանական հարկի վճարման արտոնությունից օգտվելու իրավունքը: 
Ավտոտրանսպորտային միջոցների ելքի ժամանակ բնապահպանական հարկի 
վճարումը հավաստող անդորրագրերի և (կամ) տրանսպորտային միջոցների 
մաքսային հայտարարագրի վրա դրվում է «բնապահպանական հարկը վճարված է 
մինչև ...» նշումով կնիք, որից հետո հայտարարագրերն ու անդորրագրերը 
Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս, Հայաստանի 
Հանրապետությունում երթևեկելիս կամ Հայաստանի Հանրապետությունից ելքի 
դեպքում չեն կարող օգտագործվել որպես բնապահպանական հարկի վճարումը 
հավաստող փաստաթղթեր: 

Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետություն մուտք 
գործելիս և Հայաստանի Հանրապետությունից ելքի դեպքում մաքսային 
մարմիններին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սահմանված 
կարգով պահանջի դեպքում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
մարմնին բնապահպանական հարկ վճարողները ներկայացնում են 
բնապահպանական հարկի վճարումը հավաստող փաստաթղթերը կամ 
բնապահպանական հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող` 
Օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված համապատասխան 
փաստաթղթերը: 

3. Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների ներմուծման համար 
բնապահպանական հարկը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե է 
վճարվում հետևյալ ժամկետներում ու կարգով. 

1) ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող՝ 
շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական 
հարկը պետական բյուջե է վճարվում մինչև այդ ապրանքները Հայաստանի 
Հանրապետության տարածք փաստացի ներմուծելու (Հայաստանի 



Հանրապետության պետական սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան 
հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ. 

2) ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն 
ներմուծվող՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար 
բնապահպանական հարկը պետական բյուջե է վճարվում մինչև «Բաց թողնում՝ 
ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով մաքսային հայտարարագրի 
գրանցումը կամ գրանցման ժամանակ, բայց ոչ ուշ, քան ապրանքների բացթողնումը՝ 
որպես մաքսային մարմնին վճարվող գումարներ՝ վճարումը հավաստող 
փաստաթուղթը ներկայացնելով մաքսային մարմին: 

Եթե նախապես հայտարարագրված մաքսային ընթացակարգը փոխարինվում է 
այլ մաքսային ընթացակարգով, անկախ ներմուծումից հետո այդ ապրանքների 
նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգի փոփոխությունից, ապա շրջակա 
միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական հարկը 
հաշվարկվում և գանձվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանով 
յուրաքանչյուր մուտքի համար մեկ անգամ: 

 
Հոդված 184. Ճանապարհային հարկ վճարողները 
  
1. Ճանապարհային հարկ վճարողներ են համարվում Օրենսգրքի 186-րդ 

հոդվածով սահմանված հարկման օբյեկտ համարվող գործունեություն և (կամ) 
գործառույթ իրականացնող՝ սույն բաժնով սահմանված ավտոտրանսպորտային 
միջոցների սեփականատեր կամ նրանց կողմից լիազորված անձ (ներկայացուցիչ) 
համարվող, ինչպես նաև նույն հոդվածով սահմանված գործունեություն և (կամ) 
գործառույթ իրականացնելու նպատակով ավտոմոբիլային ճանապարհներից 
օգտվող կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք: 

2. Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկ 
վճարողներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված 
(չհաշվառված)` սույն բաժնով սահմանված ավտոտրանսպորտային միջոցներով 
(բացառությամբ «Բաց թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային 
ընթացակարգով ձևակերպված) Հայաստանի Հանրապետություն (այդ թվում՝ ԵՏՄ 
անդամ պետություններից) մուտք գործողները: 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկ 
վճարողներ են համարվում սույն բաժնով սահմանված ավտոտրանսպորտային 
միջոցների սեփականատերերը կամ նրանց կողմից լիազորված անձինք 
(ներկայացուցիչները): 

4. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման պետական 
ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդ տեղադրելու համար ճանապարհային 
հարկ վճարողներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր 
օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին (այդ թվում` 
համայնքների վարչական սահմանների միջով անցնող տարանցիկ հատվածներում), 
ինչպես նաև այդ ճանապարհների օտարման շերտերում և պաշտպանական 
գոտիներում գովազդ տեղադրողները (գովազդակիրները): 



 
Հոդված 186. Ճանապարհային հարկով հարկման օբյեկտը 
  
1. Ճանապարհային հարկով հարկման օբյեկտներ են համարվում՝ 
1) Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) բեռնատար 

ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելը. 

2) Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) բեռնատար 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելը. 

3) Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման պետական 
ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդ տեղադրելը: 

  
Հոդված 187. Ճանապարհային հարկով հարկման բազան 
  
1. Ճանապարհային հարկով հարկման բազա է համարվում ճանապարհային 

հարկով հարկման օբյեկտի արժեքային կամ ֆիզիկական մեծությունը կամ այն 
բնութագրիչը, որի հիման վրա սույն բաժնով սահմանված դրույքաչափերով ու 
կարգով հաշվարկվում է ճանապարհային հարկի գումարը: 

2. Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) բեռնատար 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկով 
հարկման բազա է համարվում բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներով 
Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի և Հայաստանի Հանրապետությունում 
գտնվելու տևողությունը՝ արտահայտված օրերով, ըստ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտային միջոցների (այդ թվում` կցորդների և կիսակցորդների) 
թույլատրելի առավելագույն զանգվածի` արտահայտված տոննաներով: 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) բեռնատար 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկով 
հարկման բազա է համարվում բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցի, կցորդի, 
կիսակցորդի հաշվառման վկայագրում նշված՝ թույլատրելի առավելագույն 
զանգվածը՝ արտահայտված տոննաներով: 

4. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման պետական 
ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդ տեղադրելու համար հարկման բազա է 
համարվում Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման պետական 
ավտոմոբիլային ճանապարհներին (այդ թվում` համայնքների վարչական 
սահմանների միջով անցնող տարանցիկ հատվածներում), ինչպես նաև այդ 
ճանապարհների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում 
տեղադրված գովազդային վահանակի մակերեսը` արտահայտված քառակուսի 
մետրերով: Բազմակողմ (երկու և ավելի կողմ ունեցող) գովազդային վահանակի 
դեպքում հարկման բազա է համարվում գովազդային վահանակի բոլոր կողմերի 
մակերեսների հանրագումարը: 

5. Սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի 2-րդ մասի կիրառության իմաստով, 
թամբային քարշակ թափքի տեսակ ունեցող ավտոմոբիլի և կիսակցորդի միակցված 
շարժակազմի (ավտոգնացքի) դեպքում հարկման բազայի որոշման նպատակով 



հիմք է ընդունվում ավտոգնացքի մեջ մտնող կիսակցորդի թույլատրելի 
առավելագույն զանգվածը` արտահայտված տոննաներով, իսկ կցորդով շարժվող 
միակցված շարժակազմի (ավտոգնացքի) դեպքում` շարժակազմի մեջ մտնող 
ավտոտրանսպորտային միջոցների (այդ թվում՝ կցորդների և կիսակցորդների) 
թույլատրելի առավելագույն զանգվածների հանրագումարը՝ արտահայտված 
տոննաներով: 

(187-րդ հոդվածը փոփ. 21.06.18 ՀՕ-338-Ն) 
 
Հոդված 189. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) 

բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի 
Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու 
համար ճանապարհային հարկի դրույքաչափերը 

  
1. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) բեռնատար 

ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկը 
հաշվարկվում է հետևյալ տարեկան դրույքաչափերով. 

  
Բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցները` ըստ 

թույլատրելի առավելագույն զանգվածի  

Տարեկան 
դրույքաչափը 

(դրամ) 
մինչև 20 տոննա ներառյալ 0 

20-ից ավելի մինչև 25 տոննա ներառյալ 120000 
25-ից ավելի մինչև 30 տոննա ներառյալ 240000 
30-ից ավելի մինչև 35 տոննա ներառյալ 360000 

35 տոննայից ավելի 480000 
 
Հոդված 191. Ճանապարհային հարկի արտոնությունները 
  
1. Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) բեռնատար 

ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկի 
վճարումից ազատվում են` 

1) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված օտարերկրյա 
դիվանագիտական ներկայացուցչությունները և հյուպատոսական հիմնարկները` 
իրենց պաշտոնական օգտագործման բեռնատար ավտոտրանսպորտային 
միջոցների համար. 

2) բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի 
Հանրապետության տարածք մարդասիրական և տեխնիկական օգնություններ, 
բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում բեռներ փոխադրող ճանապարհային 
հարկ վճարողները` այդ փոխադրումների համար. 

3) Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված` Ռուսաստանի Դաշնության 
ռազմակայաններ բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներով փոխադրումներ 
իրականացնող ճանապարհային հարկ վճարողները` այդ փոխադրումների համար. 



4) Վրաստանի տարածքում գրանցված` Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում փոխադրումներ իրականացնող բեռնատար տրանսպորտային 
միջոցներով Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող ճանապարհային հարկ 
վճարողները, բացառությամբ 44 տոննան գերազանցող թույլատրելի առավելագույն 
զանգված ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցների համար սույն բաժնով 
սահմանված ճանապարհային հարկի. 

5) միջազգային պայմանագրերին համապատասխան ճանապարհային հարկի 
արտոնություններից օգտվող ճանապարհային հարկ վճարողները: 

6) Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում գրանցված բեռնատար 
տրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող 
ճանապարհային հարկ վճարողները, եթե նշյալ տրանսպորտային միջոցները 
Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի ամբողջ ժամանակահատվածում գտնվելու 
են Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության 
սահմանից առավելագույնը մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա՝ մաքսային 
հսկողության ներքո գտնվող տարածքներում: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ Հայաստանի 
Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) բեռնատար տրանսպորտային 
միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներից 
օգտվելու համար ճանապարհային հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը 
հավաստող փաստաթղթեր են համարվում՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված օտարերկրյա 
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների 
անձնակազմի անդամների համար՝ դիվանագիտական վկայականը. 

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածք մարդասիրական և տեխնիկական 
օգնության, բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում բեռներ փոխադրող 
ճանապարհային հարկ վճարողների համար՝ նշված ծրագրի իրականացման 
վերաբերյալ իրավական ակտը (այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության 
միջազգային պայմանագիրը), իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ լիազորված 
մարմնի որոշումը. 

3) Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության 
ռազմակայաններ բեռներ և զինվորներ փոխադրող ճանապարհային հարկ 
վճարողների համար՝ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայանների տնօրինության 
տված տեղեկանքը. 

4) Վրաստանում գրանցված (հաշվառված) տրանսպորտային միջոցներով 
Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող հարկ վճարողների համար՝ 
տրանսպորտային միջոցների գրանցման (հաշվառման) վկայագիրը. 

5) Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված և սահմանված կարգով 
վավերացված միջազգային պայմանագրերին համապատասխան ճանապարհային 
հարկի արտոնություններից օգտվող ճանապարհային հարկ վճարողների համար՝ 
պետական ճանապարհային մարմնի տված թույլտվությունը: 

6) Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) 
տրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող հարկ 
վճարողների համար` տրանսպորտային միջոցների գրանցման (հաշվառման) 
վկայագիրը: 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) բեռնատար 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 



ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկից 
ազատվում են՝ 

1) բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցները` թողարկման ամսաթիվը 
ներառող հարկային տարվան հաջորդող 20-րդ հարկային տարվանից սկսած.  

2) հանքագործական գործունեության մեջ օգտագործվող բեռնատար 
ավտոտրանսպորտային միջոցը, եթե Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից չի օգտվում. 

3) այն բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցները, որոնք լիազոր մարմինը 
ժամանակավորապես հանել է հաշվառումից: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված` ճանապարհային հարկի 
արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանց 
ներկայացման կարգը սահմանում է Կառավարությունը: 

 
Հոդված 194. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) 

բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի 
Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու 
համար ճանապարհային հարկի հաշվարկման և վճարման կարգը 

  
1. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) բեռնատար 

ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկը 
յուրաքանչյուր հարկային տարվա համար հաշվարկվում է Օրենսգրքի 189-րդ 
հոդվածով սահմանված տարեկան դրույքաչափերով և վճարվում է մինչև դրանց 
տարեկան տեխնիկական զննությունը: Եթե սույն մասում նշված դեպքում տարեկան 
տեխնիկական զննության փոխարեն սահմանված է տեխնիկական զննության այլ 
պարբերականություն, ապա ճանապարհային հարկը վճարվում է` 

1) հարկային տարվա ընթացքում երկու տեխնիկական զննություն անցնելու 
դեպքում` մինչև հարկային տարվա երկրորդ տեխնիկական զննությունը. 

2) երկու հարկային տարվա ընթացքում մեկ տեխնիկական զննություն անցնելու 
դեպքում` տարեկան ճանապարհային հարկի գումարի կրկնապատիկի չափով` 
մինչև յուրաքանչյուր տեխնիկական զննությունը: 

2. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) այն բեռնատար 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար, որոնց համար սահմանված չէ 
տեխնիկական զննության պահանջ, ճանապարհային հարկը յուրաքանչյուր 
հարկային տարվա համար վճարվում է մինչև տվյալ հարկային տարվա դեկտեմբերի 
1-ը ներառյալ: 

 
Հոդված 254. Շրջանառության հարկ վճարողները 
  
1. Շրջանառության հարկ վճարողներ են համարվում (անկախ բացառապես 

արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության տեսակներ 
իրականացնելու հանգամանքից) սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պայմանը 
բավարարող ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունները, անհատ 
ձեռնարկատերերը և նոտարները (բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով 
սահմանված դեպքերի) հետևյալ դեպքերում և ժամկետներում. 



1) տվյալ հարկային տարվա հունվարի 1-ից մինչև տվյալ հարկային տարվա 
ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային 
տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու դեպքի), եթե հարկ վճարողը մինչև 
տվյալ հարկային տարվա փետրվարի 20-ը ներառյալ հարկային մարմին է 
ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով` շրջանառության հարկ վճարող 
համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն. 

2) հարկային տարվա ընթացքում պետական գրանցում ստացած առևտրային 
կազմակերպությունը կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված կամ որպես 
նոտար նշանակված ֆիզիկական անձը` համապատասխանաբար, որպես 
կազմակերպություն պետական գրանցման կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր 
հաշվառման կամ որպես նոտար նշանակման օրվանից մինչև տվյալ հարկային 
տարվա ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված` 
հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու դեպքի), եթե հարկ 
վճարողը մինչև համապատասխանաբար` որպես կազմակերպություն պետական 
գրանցման կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառման կամ որպես նոտար 
նշանակման օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին է 
ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով հայտարարություն` 
շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ: Սույն կետի կիրառության 
իմաստով` վերակազմակերպման արդյունքում նոր ստեղծվող կազմակերպության 
կամ կազմակերպությունների (բացառությամբ միացման ձևով վերակազմակերպման 
դեպքում այն կազմակերպության, որին միանում են այլ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպություններ և առանձնացման ձևով վերակազմակերպման դեպքում այն 
կազմակերպության, որից առանձնանում են այլ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպություններ) համար պետական գրանցում է համարվում նաև 
կազմակերպությունների վերակազմակերպման պետական գրանցումը. 

3) հարկային տարվա ընթացքում որպես ընտանեկան ձեռնարկատիրության 
սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարած 
առևտրային կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը` որպես 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ 
համարվելուց դադարելու օրվանից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը 
(բացառությամբ Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա 
ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու դեպքի), եթե հարկ վճարողը որպես 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ 
համարվելուց դադարելու օրվանից մինչև այդ օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ 
հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով 
հայտարարություն` շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ. 

4) հարկային մարմնի հաստատած ձևով` շրջանառության հարկ վճարող 
համարվելու վերաբերյալ հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց այդ 
հայտարարությունը ներկայացնելու օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) 
մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 59-րդ 
հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու 
դեպքի), եթե ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտը միկրոձեռնարկատիրու-
թյան սուբյեկտը հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած 
ձևով հայտարարություն` շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ: 
Եթե ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտը միկրոձեռնարկատիրության 
սուբյեկտը, Օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի համաձայն, դադարում է համարվել 



ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ 
մինչև հարկային մարմնի հաստատած ձևով` շրջանառության հարկ վճարող 
համարվելու վերաբերյալ հայտարարությունում նշված օրը, ապա ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտը միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտը 
շրջանառության հարկ վճարող է համարվում սույն մասի 3-րդ կետով սահմանված 
կարգով` որպես ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկա-
տիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարելու օրվանից` մինչև այդ օրվան 
հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ` հարկային մարմին ներկայացնելով հարկային 
մարմնի հաստատած ձևով նոր հայտարարություն` շրջանառության հարկ վճարող 
համարվելու վերաբերյալ (հարկային մարմնի հաստատած ձևով` շրջանառության 
հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ նախկինում ներկայացված 
հայտարարությունը հաշվի չի առնվում), իսկ այդ կետով սահմանված կարգով 
շրջանառության հարկ վճարող չհամարվելու դեպքում, Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-
ին մասի 3-րդ կետի համաձայն, համարվում է ԱԱՀ վճարող. 

5) մինչև հարկային տարվա փետրվարի 20-ը ներառյալ գործունեություն 
չիրականացրած (գործունեությունը դադարեցրած) առևտրային կազմակերպությունը 
կամ անհատ ձեռնարկատերը կամ նոտարը գործունեությունը վերսկսելու օրվանից 
մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 59-րդ 
հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու 
դեպքի), եթե հարկ վճարողը մինչև գործունեությունը վերսկսելու օրվան հաջորդող 
20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով հայտարարություն` շրջանառության հարկ վճարող համարվելու 
վերաբերյալ. 

6) մինչև տվյալ հարկային տարին սկսվելը պետական հաշվառումից դուրս եկած 
անհատ ձեռնարկատերը կամ պաշտոնից ազատված նոտարը տվյալ հարկային 
տարում կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու կամ կրկին որպես 
նոտար նշանակվելու օրվանից մինչև հարկային տարվա ավարտը (բացառությամբ 
Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ 
վճարող համարվելու դեպքի), եթե հարկ վճարողը մինչև կրկին որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառվելու կամ կրկին որպես նոտար նշանակվելու օրվան 
հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով հայտարարություն` շրջանառության հարկ վճարող համարվելու 
վերաբերյալ. 

7) հարկային տարվա ընթացքում պետական հաշվառումից դուրս եկած անհատ 
ձեռնարկատերը կամ պաշտոնից ազատված նոտարը տվյալ հարկային տարում 
կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու կամ կրկին որպես նոտար 
նշանակվելու օրվանից մինչև հարկային տարվա ավարտը (բացառությամբ 
Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ 
վճարող համարվելու դեպքի), եթե հարկ վճարողը մինչև կրկին որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառվելու կամ կրկին որպես նոտար նշանակվելու օրվան 
հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով հայտարարություն` շրջանառության հարկ վճարող համարվելու 
վերաբերյալ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհատ ձեռնարկատերը տվյալ 
հարկային տարվա ընթացքում` մինչև պետական հաշվառումից դուրս գալը, կամ երբ 
նոտարը տվյալ հարկային տարվա ընթացքում` մինչև պաշտոնից ազատվելը, 
Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի համաձայն, համարվել են ԱԱՀ վճարող: 



2. Շրջանառության հարկ վճարող կարող են համարվել այն ռեզիդենտ 
առևտրային կազմակերպությունը, անհատ ձեռնարկատերը և նոտարը, որոնց 
նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով 
իրացման շրջանառությունը չի գերազանցել 58.35 միլիոն 115 միլիոն դրամը: Սույն 
մասի կիրառության իմաստով` 

1) իրացման շրջանառությունը ներառում է նաև արտոնագրային հարկի և (կամ) 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման հատուկ համակարգերի 
շրջանակներում իրականացվող գործունեության տեսակներին վերագրվող իրացման 
շրջանառությունը. 

2) առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում հաշվի 
են առնվում հետևյալ առանձնահատկությունները. 

ա. բաժանման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում նոր 
ստեղծված կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի համար նախորդ հարկային 
տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառություն է համարվում բաժանման ձևով վերակազմակերպված 
կազմակերպության նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը, 

բ. առանձնացման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում 
ինչպես այն կազմակերպության համար, որից առանձնացել են այլ 
կազմակերպություն կամ կազմակերպություններ, այնպես էլ առանձնացված 
կազմակերպության կամ կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի համար նախորդ 
հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառություն է համարվում վերակազմակերպված կազմակերպության նախորդ 
հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառությունը, 

գ. միաձուլման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում 
նոր ստեղծված կազմակերպության համար նախորդ հարկային տարվա ընթացքում 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառություն է համարվում 
միաձուլված կազմակերպությունների նախորդ հարկային տարվա ընթացքում 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների 
հանրագումարը, 

դ. միացման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում այն 
կազմակերպության համար, որին միացել են այլ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպություններ, նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության 
բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառություն է համարվում տվյալ 
կազմակերպության նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառության և միացած կազմակերպության կամ 
կազմակերպությունների նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության 
բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների հանրագումարը: 

3. Շրջանառության հարկ վճարողներ չեն կարող համարվել` 
1) Օրենսգրքի 57-րդ գլխի համաձայն` արտոնագրային հարկ վճարողները` 

գործունեության այդ տեսակների մասով. 
2) Օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի համաձայն` ակցիզային հարկ վճարողները. 
3) բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական 

ընկերությունները, ներդրումային ընկերությունները, արժեթղթերի շուկայի 
մասնագիտացված մասնակիցները, գրավատները, արտարժույթի առք ու վաճառքի, 



արտարժույթի դիլերային-բրոկերային առք ու վաճառքի գործունեություն 
իրականացնողները, ներդրումային ֆոնդերը, ֆոնդերի կառավարիչները, 
վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, խաղատների, շահումով խաղերի, 
տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեություն 
իրականացնողները, աուդիտորական կազմակերպությունները. 

4) հարկային տարվա ընթացքում հսկիչ դրամարկղային մեքենաների 
շահագործման կանոնների երրորդ խախտումը կատարած կազմակերպությունները, 
անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները` խախտումն արձանագրելու օրվանից 
մինչև այդ օրը ներառող հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը. 

5) Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` փոխկապակցված 
համարվող կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ, Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
համաձայն, նրանց փոխկապակցված կազմակերպությունները և (կամ) ֆիզիկական 
անձինք հարկային մարմին են ներկայացրել գործունեությունը դադարեցնելու մասին 
հայտարարություն և հայտարարությունը ներկայացնելու օրվանից հետո, իսկ 
հայտարարությունում գործունեությունը դադարեցնելու այլ օր նշելու դեպքում` այդ 
օրվանից հետո փաստացի գործունեություն չեն իրականացրել. 

6) Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` փոխկապակցված 
համարվող կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները, եթե 
հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ փոխկապակցված ճանաչված առևտրային 
կազմակերպությունների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների նախորդ 
հարկային տարվա կամ ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության 
բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների հանրագումարը 
գերազանցում է 58.35 միլիոն 115 միլիոն դրամը. 

7) Օրենսգրքի 31-րդ հոդվածով սահմանված` համատեղ գործունեության 
պայմանագրի, ինչպես նաև ապրանքների մատակարարման` կոմիսիայի կամ 
ապրանքների մատակարարման` գործակալի անունից հանդես գալու պայման 
նախատեսող գործակալության պայմանագրի կողմ հանդիսացող 
կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները: 

4. Առևտրային կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և 
նոտարները համարվում են շրջանառության հարկ վճարող գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով, բացառությամբ գործունեության այն տեսակների, որոնք 
համարվում են արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ: 

5. Խաղարկությունով, ոչ խաղարկությունով և (կամ) համակցված վիճակախաղի 
(այսուհետ` վիճակախաղ) կազմակերպիչ համարվող ռեզիդենտ առևտրային 
կազմակերպությունը համարվում է և չի դադարում համարվել շրջանառության հարկ 
վճարող` անկախ սույն գլխով սահմանված սահմանափակումներից: 

6. Հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնող ռեզիդենտ 
առևտրային կազմակերպությունը և անհատ ձեռնարկատերը սույն հոդվածի 1-ին 
մասով սահմանված կարգով կարող են համարվել շրջանառության հարկ վճարող 
սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետներում հարկային մարմին 
շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն 
ներկայացնելու դեպքում: Սույն մասով սահմանված կարգով շրջանառության հարկ 
վճարող համարվող՝ հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնող 
ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունը և անհատ ձեռնարկատերը տվյալ 
հարկային տարվա ընթացքում համարվում են շրջանառության հարկ վճարող 



անկախ սույն գլխով սահմանված սահմանափակումներից, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ շրջանառության հարկ վճարող համարվող հանրային սննդի ոլորտում 
գործունեություն իրականացնող ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունը և 
անհատ ձեռնարկատերը Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 2.1-ին մասով սահմանված 
կարգով հարկային մարմին են ներկայացրել ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ 
վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարություն: Սույն բաժնի կիրառության 
իմաստով՝ հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեություն է համարվում 
խոհարարական արտադրանքի օտարումը (այդ թվում՝ առաքմամբ) և (կամ) 
սպառման կազմակերպումը: Այդ գործունեությունը ներառում է նաև խոհարարական 
արտադրանքի սպառման կազմակերպման հետ անմիջականորեն կապված 
ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը, ծառայությունների 
մատուցումը, մասնավորապես՝ սպասարկումը, մուտքի թույլտվությունը: 

 
Հոդված 255. Շրջանառության հարկ վճարող համարվելուց դադարելը 
  
1. Շրջանառության հարկ վճարողը դադարում է այդպիսին համարվելուց, եթե` 
1) հարկային մարմին է ներկայացրել հայտարարություն` նշում կատարելով ԱԱՀ 

վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու մասին` 
հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց հայտարարությունը ներկայացնելու 
օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) մինչև հայտարարությունում նշված 
հարկային տարվա ավարտը. 

2) ընթացիկ հարկային տարում գործունեության բոլոր տեսակների մասով 
իրացման շրջանառությունը գերազանցել է 58.35 միլիոն 115 միլիոն դրամը` 
գերազանցելու պահից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

3) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ կամ 7-
րդ կետերում նշված փաստերից որևէ մեկը` այդ փաստը տեղի ունենալու օրվանից 
մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

4) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետում նշված 
փաստը` այդ փաստը տեղի ունենալու օրվանից մինչև այդ օրը ներառող հարկային 
տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը. 

5) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետում նշված 
փաստը` այդ փաստը տեղի ունենալու օրը ներառող հարկային տարվա սկզբից, իսկ 
եթե հարկ վճարողը պետական գրանցում է ստացել կամ հաշվառվել է կամ որպես 
նոտար նշանակվել է ավելի ուշ, ապա պետական գրանցման կամ հաշվառման կամ 
որպես նոտար նշանակման օրվանից: Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ 
կետում նշված որոշումն անվավեր համարելու մասին դատարանի վճռի ուժի մեջ 
մտնելու դեպքում փոխկապակցված ճանաչված առևտրային 
կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները կրկին 
համարվում են շրջանառության հարկ վճարողներ՝ այդպիսին համարվելուց 
դադարելու օրվանից: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված փաստերից 
որևէ մեկը տեղի ունենալու օրվանից մինչև այդ օրվան հաջորդող 20-րդ օրը 
ներառյալ առևտրային կազմակերպությունը, անհատ ձեռնարկատերը կամ նոտարը 
հարկային մարմին է ներկայացնում հայտարարություն` նշելով շրջանառության հարկ 
վճարող համարվելուց դադարելու համապատասխան հիմքը և օրը: 

 



Հոդված 257. Շրջանառության հարկով հարկման բազան 
  
1. Շրջանառության հարկով հարկման բազա է համարվում Օրենսգրքի 256-րդ 

հոդվածով սահմանված հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների իրացման 
շրջանառությունը: 

2. Սույն հոդվածի կիրառության իմաստով` եկամուտների հաշվառումն 
իրականացվում է Օրենսգրքի 6-րդ բաժնով սահմանված կարգով: 

3. Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեությունից ստացվող եկամուտների 
հաշվառման ու դրա նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգը սահմանում է 
Կառավարությունը: 

 
Հոդված 261. Շրջանառության հարկի հաշվարկների ներկայացումը 
  
1. Շրջանառության հարկ վճարողները մինչև յուրաքանչյուր հաշվետու 

ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով հարկային մարմին են ներկայացնում շրջանառության հարկի 
հաշվարկներ: 

Օրենսգրքով 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և (կամ) 4-րդ կետերով սահմանված 
հարկման օբյեկտների մասով ակցիզային հարկ վճարող համարվելու դեպքում 
շրջանառության հարկ վճարողները մինչև յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվան 
հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ՝ Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
հարկային մարմին են ներկայացնում ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկ: 

 
Գ Լ ՈՒ Խ  56  

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ  
  
Հոդված 266. Ընտանեկան ձեռնարկատիրությունը 
  
1. Ընտանեկան ձեռնարկատիրություն է համարվում ձեռնարկատիրական 

եկամուտ ստանալու նպատակով ընտանիքի մեկից ավելի անդամների կողմից 
համատեղ իրականացվող գործունեությունը: 

2. Սույն գլխի կիրառության իմաստով` ընտանիքի անդամներ են համարվում 
ծնողը, ամուսինը, զավակը, եղբայրը, քույրը: 

  
Հոդված 267. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները 
  
1. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ են համարվում սույն 

հոդվածի 2-4-րդ մասերով սահմանված պայմանները բավարարող ռեզիդենտ 
առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը (բացառությամբ 
սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքերի) հետևյալ դեպքերում և 
ժամկետներում. 

1) տվյալ հարկային տարվա հունվարի 1-ից մինչև տվյալ հարկային տարվա 
ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային 
տարվա ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-
րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող 



համարվելու դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև տվյալ հարկային տարվա 
փետրվարի 20-ը ներառյալ հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով` ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու 
վերաբերյալ հայտարարություն և ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում 
ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող համապատասխան 
փաստաթղթեր. 

2) հարկային տարվա ընթացքում պետական գրանցում ստացած առևտրային 
կազմակերպությունը կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական 
անձը` համապատասխանաբար, որպես կազմակերպություն պետական գրանցման 
կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառման օրվանից մինչև տվյալ հարկային 
տարվա ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` 
հարկային տարվա ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ 
Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ 
վճարող համարվելու դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև համապատասխանաբար` 
որպես կազմակերպություն պետական գրանցման կամ որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառման օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային 
մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով` ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն և 
ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ 
լինելը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր: Սույն կետի կիրառության 
իմաստով` վերակազմակերպման արդյունքում նոր ստեղծվող կազմակերպության 
կամ կազմակերպությունների (բացառությամբ միացման ձևով վերակազմակերպման 
դեպքում այն կազմակերպության, որին միանում են այլ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպություններ և առանձնացման ձևով վերակազմակերպման դեպքում այն 
կազմակերպության, որից առանձնանում են այլ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպություններ) համար պետական գրանցում է համարվում նաև 
կազմակերպությունների վերակազմակերպման պետական գրանցումը. 

3) մինչև հարկային տարվա փետրվարի 20-ը ներառյալ գործունեություն 
չիրականացրած (գործունեությունը դադարեցրած) առևտրային կազմակերպությունը 
կամ անհատ ձեռնարկատերը գործունեությունը վերսկսելու օրվանից մինչև տվյալ 
հարկային տարվա ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով 
սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող 
համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա 
ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև 
գործունեությունը վերսկսելու օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային 
մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով` ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն և 
ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ 
լինելը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր. 

4) մինչև տվյալ հարկային տարին սկսվելը պետական հաշվառումից դուրս եկած 
անհատ ձեռնարկատերը տվյալ հարկային տարում կրկին որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառվելու օրվանից մինչև հարկային տարվա ավարտը 
(բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա 
ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-րդ 
հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու 
դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր 



հաշվառվելու օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին է 
ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով` ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն և 
ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ 
լինելը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր. 

5) հարկային տարվա ընթացքում պետական հաշվառումից դուրս եկած անհատ 
ձեռնարկատերը տվյալ հարկային տարում կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր 
հաշվառվելու օրվանից մինչև հարկային տարվա ավարտը (բացառությամբ 
Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում 
շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով 
սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու դեպքերի), 
եթե հարկ վճարողը մինչև կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու 
օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային 
մարմնի հաստատած ձևով` ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ 
համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն և ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում 
ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող համապատասխան 
փաստաթղթեր, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհատ ձեռնարկատերը տվյալ 
հարկային տարվա ընթացքում` մինչև պետական հաշվառումից դուրս գալը, 
Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի համաձայն, համարվել է շրջանառության հարկ վճարող, 
կամ Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի համաձայն, համարվել են ԱԱՀ վճարող: 

Սույն մասի կիրառության իմաստով` ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում 
ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող համապատասխան 
փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է հարկային մարմինը: Ընտանեկան 
ձեռնարկատիրությունում ներգրավված ընտանիքի անդամների փոփոխության 
դեպքում` մինչև փոփոխություն կատարելը, առևտրային կազմակերպությունները և 
անհատ ձեռնարկատերերը հարկային մարմին են ներկայացնում հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով` ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու 
վերաբերյալ նոր հայտարարություն և ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում 
ներգրավված նոր անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող 
համապատասխան փաստաթղթեր: 

2. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ կարող է համարվել այն 
ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունը և անհատ ձեռնարկատերը, որի 
նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով 
իրացման շրջանառությունը չի գերազանցել 18 միլիոն դրամը: Սույն մասի 
կիրառության առումով` 

1) իրացման շրջանառությունը ներառում է նաև արտոնագրային հարկի և (կամ) 
շրջանառության հարկով հարկման համակարգի շրջանակներում իրականացվող 
գործունեության տեսակներին վերագրվող իրացման շրջանառությունը. 

2) առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում հաշվի 
են առնվում հետևյալ առանձնահատկությունները. 

ա. բաժանման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում նոր 
ստեղծված կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի համար նախորդ հարկային 
տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառություն է համարվում բաժանման ձևով վերակազմակերպված 
կազմակերպության նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը, 



բ. առանձնացման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում 
ինչպես այն կազմակերպության համար, որից առանձնացել են այլ 
կազմակերպություն կամ կազմակերպություններ, այնպես էլ առանձնացված 
կազմակերպության կամ կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի համար նախորդ 
հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառություն է համարվում վերակազմակերպված կազմակերպության նախորդ 
հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառությունը, 

գ. միաձուլման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում 
նոր ստեղծված կազմակերպության համար նախորդ հարկային տարվա ընթացքում 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառություն է համարվում 
միաձուլված կազմակերպությունների նախորդ հարկային տարվա ընթացքում 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների 
ամբողջությունը, 

դ. միացման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում այն 
կազմակերպության համար, որին միացել են այլ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպություններ, նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության 
բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառություն է համարվում տվյալ 
կազմակերպության նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառության և միացած կազմակերպության կամ 
կազմակերպությունների նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության 
բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների ամբողջությունը: 

3. Անհատ ձեռնարկատերը կարող է համարվել ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, եթե իր գործունեությունը (այդ թվում` 
արտոնագրային հարկի օբյեկտ համարվող գործունեությունը) իրականացնում է 
բացառապես իր ընտանիքի անդամների (այդ թվում` որպես վարձու աշխատողի) 
միջոցով: 

4. Առևտրային կազմակերպությունը կարող է համարվել ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, եթե առևտրային կազմակերպության 
կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալն ամբողջությամբ պատկանում է 
ընտանիքի մեկ կամ մի քանի անդամի, և եթե կազմակերպությունն իր 
գործունեությունն (այդ թվում` արտոնագրային հարկի օբյեկտ համարվող 
գործունեությունը) իրականացնում է բացառապես կազմակերպության 
կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում մասնակցություն ունեցող 
անձանց և (կամ) այդ անձանց ընտանիքի անդամների (այդ թվում` որպես վարձու 
աշխատողի) միջոցով: 

5. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ չեն կարող համարվել` 
1) առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությամբ զբաղվող 

կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը. 
2) Օրենսգրքի 57-րդ գլխի համաձայն` արտոնագրային հարկ վճարողները` 

գործունեության այդ տեսակների մասով. 
3) Օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի համաձայն` ակցիզային հարկ վճարողները. 
4) բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական 

ընկերությունները, ներդրումային ընկերությունները, արժեթղթերի շուկայի 
մասնագիտացված մասնակիցները, գրավատները, արտարժույթի առք ու վաճառքի, 
արտարժույթի դիլերային-բրոկերային առք ու վաճառքի գործունեություն 



իրականացնողները, ներդրումային ֆոնդերը, ֆոնդերի կառավարիչները, 
վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, խաղատների, շահումով խաղերի 
կամ վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն իրականացնողները, 
աուդիտորական կազմակերպությունները. 

5) հարկային տարվա ընթացքում հսկիչ դրամարկղային մեքենաների 
շահագործման կանոնների երրորդ խախտումը կատարած կազմակերպությունները 
և անհատ ձեռնարկատերերը` խախտումն արձանագրելու օրվանից մինչև այդ օրը 
ներառող հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը. 

6) Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` փոխկապակցված 
համարվող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, բացառությամբ 
այն դեպքերի, երբ, Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, նրանց 
փոխկապակցված կազմակերպությունները և (կամ) ֆիզիկական անձինք հարկային 
մարմին են ներկայացրել գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարություն 
և հայտարարությունը ներկայացնելու օրվանից հետո, իսկ հայտարարությունում 
գործունեությունը դադարեցնելու այլ օր նշելու դեպքում` այդ օրվանից հետո 
փաստացի գործունեություն չեն իրականացրել. 

7) Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` փոխկապակցված 
համարվող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, եթե հարկային 
մարմնի ղեկավարի որոշմամբ փոխկապակցված ճանաչված առևտրային 
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի նախորդ հարկային տարվա 
կամ ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների 
մասով իրացման շրջանառությունների հանրագումարը գերազանցում է 18 միլիոն 
դրամը. 

8) Օրենսգրքի 31-րդ հոդվածով սահմանված` համատեղ գործունեության 
պայմանագրի, ինչպես նաև ապրանքների մատակարարման` կոմիսիայի կամ 
ապրանքների մատակարարման` գործակալի անունից հանդես գալու պայման 
նախատեսող գործակալության պայմանագրի կողմ հանդիսացող 
կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը. 

9) հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնող 
կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը: 

6. Առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը համարվում 
են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ գործունեության բոլոր տեսակների 
մասով, բացառությամբ գործունեության այն տեսակների, որոնք համարվում են 
արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ: 

(267-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
  
Հոդված 268. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց 

դադարելը 
  
1. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտը դադարում է այդպիսին 

համարվելուց, եթե` 
1) հարկային մարմին է ներկայացրել հայտարարություն` նշում կատարելով ԱԱՀ 

վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու մասին` 
հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց հայտարարությունը ներկայացնելու 
օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) մինչև հայտարարությունում նշված 
հարկային տարվա ավարտը կամ հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային 



մարմնի հաստատած ձևով` շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ 
հայտարարություն` այդ հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց 
հայտարարությունը ներկայացնելու օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) 
մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

2) ընթացիկ հարկային տարում գործունեության բոլոր տեսակների մասով 
իրացման շրջանառությունը գերազանցել է 18 միլիոն դրամը` գերազանցելու պահից 
մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

3) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 
8-րդ կամ 9-րդ կետերում նշված փաստերից որևէ մեկը` այդ փաստը տեղի ունենալու 
օրվանից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

4) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ կետում նշված 
փաստը` այդ փաստը տեղի ունենալու օրվանից մինչև այդ օրը ներառող հարկային 
տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը. 

5) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 7-րդ կետում նշված 
փաստը` այդ փաստը տեղի ունենալու օրը ներառող հարկային տարվա սկզբից, իսկ 
եթե հարկ վճարողը պետական գրանցում է ստացել կամ հաշվառվել է ավելի ուշ, 
ապա պետական գրանցման կամ հաշվառման օրվանից: Օրենսգրքի 267-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 7-րդ կետում նշված որոշումն անվավեր համարելու մասին 
դատարանի վճռի ուժի մեջ մտնելու դեպքում փոխկապակցված ճանաչված 
առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը կրկին 
համարվում են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ՝ այդպիսին 
համարվելուց դադարելու օրվանից. 

6) ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավվել է (այդ թվում` որպես 
վարձու աշխատողի), կամ կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք 
կապիտալում մասնակցությունն օտարվել է այնպիսի անձի, որը, Օրենսգրքի 267-րդ 
հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի համաձայն, չի համարվում ընտանիքի անդամ այդ 
փաստը տեղի ունենալու օրվանից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

7) ընտանեկան ձեռնարկատիրության շրջանակներում փաստացի օգտագործել է 
Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի համաձայն, ընտանիքի անդամ 
չհամարվող անձի աշխատանքը` այդ անձի` աշխատանքի ընդունումն 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չձևակերպելու փաստը տեղի ունենալու 
օրվանից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը: 

(268-րդ հոդվածը փոփ. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն, փոփ., լրաց. 21.06.18 ՀՕ-338-Ն) 
  
Հոդված 269. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից հարկերի 

և վճարների հաշվարկումը և վճարումը 
  
1. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներն ազատվում են ընտանեկան 

ձեռնարկատիրության մասով առաջացող բոլոր պետական հարկերի հաշվարկման և 
պետական բյուջե վճարման պարտավորությունից (այդ թվում` որպես հարկային 
գործակալ` հարկը հաշվարկելու, պահելու և պետական բյուջե փոխանցելու 
պարտավորությունից, ինչպես նաև Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով սահմանված` 
շահութահարկի կանխավճարների կատարման պարտավորությունից), 
բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերի: 

2. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները չեն ազատվում` 



1) Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող (այդ թվում` ԵՏՄ անդամ 
պետություններից) ապրանքների մասով Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
հարկերի հաշվարկման և պետական բյուջե վճարման պարտավորությունից. 

2) ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված վարձու աշխատողներին 
(այդ թվում` նաև այն դեպքում, երբ այդ վարձու աշխատողները միաժամանակ 
ներգրավված են նաև արտոնագրային հարկի օբյեկտ համարվող գործունեության 
մեջ) ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասով հարկային գործակալի կողմից 
վճարվող (հաշվարկվող) հարկվող եկամուտներից յուրաքանչյուր վարձու 
աշխատողի համար ամսական հինգ հազար դրամի չափով եկամտային հարկ 
հաշվարկելու և վճարելու պարտավորությունից (այդ թվում` ոչ ամբողջական ամսվա 
համար), որը այդ եկամուտների մասով համարվում է եկամտային հարկի գծով 
վերջնական հարկային պարտավորություն. 

3) Օրենսգրքով սահմանված կարգով բնապահպանական հարկի և (կամ) 
ճանապարհային հարկի հաշվարկման և պետական բյուջե վճարման 
պարտավորությունից: 

  
Հոդված 270. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից 

հարկային հաշվարկներ ներկայացնելը  
  
1. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները մինչև հարկային տարվան 

հաջորդող հարկային տարվա փետրվարի 1-ը ներառյալ Օրենսգրքի 53-րդ 
հոդվածով սահմանված կարգով հարկային մարմին են ներկայացնում 
հաշվետվություն` նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառության վերաբերյալ: 

2. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները մինչև յուրաքանչյուր 
հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով հարկային մարմին են ներկայացնում Օրենսգրքի 156-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով սահմանված` եկամտային հարկի հաշվարկ` ընտանեկան 
ձեռնարկատիրությունում ներգրավված վարձու աշխատողների համար: 

3. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներն ազատվում են հարկային 
մարմին Օրենսգրքով սահմանված այլ հարկային հաշվարկներ ներկայացնելուց, 
բացառությամբ` 

1) Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փաստաթղթերի. 
2) Օրենսգրքի 67-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումներից որևէ մեկի 

խախտմամբ դուրս գրված հարկային հաշվում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարն 
արտացոլող` ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի. 

3) Օրենսգրքի 180-րդ հոդվածով սահմանված՝ բնապահպանական հարկի և 
բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկի: 

(270-րդ հոդվածը լրաց. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
  
Հոդված 271. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից հարկերի 

և վճարների վճարումը 
  
1. Օրենսգրքի 269-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված` 

ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված վարձու աշխատողներին 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասով հարկային գործակալի կողմից վճարվող 



(հաշվարկվող) հարկվող եկամուտներից յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար 
ամսական հինգ հազար դրամի չափով եկամտային հարկի գումարները 
հաշվարկվում և պետական բյուջե են վճարվում մինչև եկամուտների վճարման 
(հաշվարկման) ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: 

  
Հոդված 272. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության համակարգից շրջանառության 

հարկի համակարգին կամ հարկման ընդհանուր համակարգին 
անցումը 

  
1. Հարկ վճարողները ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց 

դադարելու պահից` 
1) շրջանառության հարկի համակարգ անցնելու դեպքում տվյալ հարկային 

տարվա մնացած ժամանակահատվածում (բացառությամբ Օրենսգրքի 59-րդ 
հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու 
դեպքերի) հարկային պարտավորությունները հաշվարկում և կատարում են 
Օրենսգրքի 55-րդ գլխով սահմանված կարգով` ընտանեկան ձեռնարկատիրության 
սուբյեկտ համարվելուց դադարելու պահից հետո ձևավորվող հարկման բազաների 
մասով. 

2) հարկման ընդհանուր համակարգ անցնելու դեպքում տվյալ հարկային տարվա 
մնացած ժամանակահատվածում հարկային պարտավորությունները հաշվարկում և 
կատարում են Օրենսգրքով սահմանված կարգով` ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարելու պահից հետո ձևավորվող 
հարկման բազաների մասով: 

2. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության համակարգից հարկման ընդհանուր 
համակարգ անցնելու դեպքում հարկ վճարողի համախառն եկամտից նվազեցվում 
են մինչև ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելը և (կամ) 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու ժամանակահատվածում 
կատարված` հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ ձեռք բերելու 
ծախսերը` Օրենսգրքով սահմանված կարգով: Սույն մասի կիրառության իմաստով` 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության համակարգից հարկման ընդհանուր համակարգ 
անցնելու դեպքում` 

1) հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը 
որոշելու համար հաշվի են առնվում ընտանեկան ձեռնարկատիրության 
համակարգում հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մասով 
Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկվող ամորտիզացիոն 
մասհանումները. 

2) հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մասով Օրենսգրքի 121-րդ 
հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկվող ամորտիզացիոն մասհանումների 
գծով ծախսերը համախառն եկամտից նվազեցվում են ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության համակարգից հարկման ընդհանուր համակարգ անցնելու օրն 
ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից. 

3) Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված և ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության համակարգից հարկման ընդհանուր համակարգ անցնելու օրն 
ընդգրկող ամսվան վերաբերող` վարչական, իրացման, ոչ արտադրական բնույթի 
այլ, ինչպես նաև ֆինանսական ծախսերը (այն մասով, որը, նույն մասի համաձայն, 
նվազեցվում է այն հարկային տարվա ընթացքում, որին այն վերաբերում է) 



համախառն եկամտից նվազեցվում են ընտանեկան ձեռնարկատիրության 
համակարգից հարկման ընդհանուր համակարգ անցնելու օրվանից մինչև այդ օրն 
ընդգրկող ամսվա վերջը եղած օրերի` տվյալ ամսվա բոլոր օրերի կառուցվածքում 
ունեցած տեսակարար կշռին համապատասխանող չափով: 

3. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության համակարգից հարկման ընդհանուր 
համակարգ անցնելու դեպքում հարկ վճարողի համախառն եկամտից նվազեցվում 
են մինչև ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելը և (կամ) 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու ժամանակահատվածում 
կատարված` սույն հոդվածի 2-րդ մասում չնշված ակտիվների սկզբնական 
արժեքները` Օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

Գ Լ ՈՒ Խ 56 
Միկրոձեռնարկատիրության ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 
Հոդված 266. Միկրոձեռնարկատիրությունը 

1. Միկրոձեռնարկատիրություն է համարվում սույն գլխով սահմանված 
չափանիշներին բավարարող ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունների և 
ֆիզիկական անձանց կողմից ձեռնարկատիրական եկամուտ ստանալու նպատակով 
իրականացվող գործունեությունը: 

 
Հոդված 267. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտները 

1. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պայմանը բավարարող ռեզիդենտ 
առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը (բացառությամբ 
սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքերի) միկրոձեռնարկատիրության 
սուբյեկտներ են համարվում հետևյալ դեպքերում և ժամկետներում. 

1) տվյալ հարկային տարվա հունվարի 1-ից մինչև տվյալ հարկային տարվա 
ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային 
տարվա ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-
րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող 
համարվելու դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև տվյալ հարկային տարվա 
փետրվարի 20-ը ներառյալ հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով՝ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ 
հայտարարություն. 

2) հարկային տարվա ընթացքում պետական գրանցում ստացած առևտրային 
կազմակերպությունը կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական 
անձը` համապատասխանաբար, որպես կազմակերպություն պետական գրանցման 
կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառման օրվանից մինչև տվյալ հարկային 
տարվա ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` 
հարկային տարվա ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ 
Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ 
վճարող համարվելու դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև համապատասխանաբար` 
որպես կազմակերպություն պետական գրանցման կամ որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառման օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային 
մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով` միկրոձեռնար-
կատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն: Սույն կետի 
կիրառության իմաստով` վերակազմակերպման արդյունքում նոր ստեղծվող կազմա-
կերպության կամ կազմակերպությունների (բացառությամբ միացման ձևով վերա-



կազմակերպման դեպքում այն կազմակերպության, որին միանում են այլ կազմակեր-
պություն կամ կազմակերպություններ և առանձնացման ձևով վերակազմակերպման 
դեպքում այն կազմակերպության, որից առանձնանում են այլ կազմակերպություն 
կամ կազմակերպություններ) համար պետական գրանցում է համարվում նաև 
կազմակերպությունների վերակազմակերպման պետական գրանցումը. 

3) մինչև հարկային տարվա փետրվարի 20-ը ներառյալ գործունեություն չիրա-
կանացրած (գործունեությունը դադարեցրած) առևտրային կազմակերպությունը կամ 
անհատ ձեռնարկատերը գործունեությունը վերսկսելու օրվանից մինչև տվյալ 
հարկային տարվա ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով 
սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող 
համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա 
ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև գործու-
նեությունը վերսկսելու օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին է 
ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով` միկրոձեռնարկատիրության 
սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն. 

4) մինչև տվյալ հարկային տարին սկսվելը պետական հաշվառումից դուրս 
եկած անհատ ձեռնարկատերը տվյալ հարկային տարում կրկին որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառվելու օրվանից մինչև հարկային տարվա ավարտը 
(բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա 
ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-րդ 
հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու 
դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառ-
վելու օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին է ներկայացրել 
հարկային մարմնի հաստատած ձևով` միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ 
համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն. 

5) հարկային տարվա ընթացքում պետական հաշվառումից դուրս եկած 
անհատ ձեռնարկատերը տվյալ հարկային տարում կրկին որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառվելու օրվանից մինչև հարկային տարվա ավարտը 
(բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա 
ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-րդ հոդ-
վածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու 
դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառ-
վելու օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին է ներկայացրել 
հարկային մարմնի հաստատած ձևով` միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համար-
վելու վերաբերյալ հայտարարություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհատ 
ձեռնարկատերը տվյալ հարկային տարվա ընթացքում` մինչև պետական 
հաշվառումից դուրս գալը, Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի համաձայն, համարվել է 
շրջանառության հարկ վճարող, կամ Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի համաձայն, 
համարվել են ԱԱՀ վճարող: 

2. Սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված պայմանները 
բավարարող անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձը 
միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ է համարվում, եթե հարկային մարմին է 
ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով՝ միկրոձեռնարկատիրության 
սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն: Անհատ ձեռնարկատեր 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձը միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու 
վերաբերյալ հայտարարությունը ներկայացնում է գործունեության իրականացման 



որևէ ժամանակահատվածի (հարկային տարվա ընթացքում ընտրված ցանկացած 
հաշվետու ամսվա կամ մեկից ավելի հաշվետու ամիսների կամ հարկային տարվա 
կամ հարկային տարիների) համար մինչև տվյալ գործունեության տեսակն իրակա-
նացնելը կամ տվյալ գործունեության տեսակը շարունակելը: Հարկային մարմինը 
միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն 
ներկայացրած անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձին միկրո-
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարությունը ներ-
կայացնելու օրվան հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում 
է իր կողմից սահմանված ձևով միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու 
վերաբերյալ արտոնագիր: 

3. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ կարող է համարվել այն ռեզիդենտ 
առևտրային կազմակերպությունը և ֆիզիկական անձը, որի նախորդ հարկային 
տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառությունը չի գերազանցել 24 միլիոն դրամը: Սույն մասի կիրառության 
առումով` 

1) իրացման շրջանառությունը ներառում է նաև շրջանառության հարկով 
հարկման համակարգի շրջանակներում իրականացվող գործունեության 
տեսակներին վերագրվող իրացման շրջանառությունը. 

2) առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում 
հաշվի են առնվում հետևյալ առանձնահատկությունները. 

ա. բաժանման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում նոր 
ստեղծված կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի համար նախորդ հարկային 
տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառություն է համարվում բաժանման ձևով վերակազմակերպված 
կազմակերպության նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը, 

բ. առանձնացման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում 
ինչպես այն կազմակերպության համար, որից առանձնացել են այլ 
կազմակերպություն կամ կազմակերպություններ, այնպես էլ առանձնացված 
կազմակերպության կամ կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի համար նախորդ 
հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառություն է համարվում վերակազմակերպված կազմակերպության նախորդ 
հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառությունը, 

գ. միաձուլման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում 
նոր ստեղծված կազմակերպության համար նախորդ հարկային տարվա ընթացքում 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառություն է համարվում 
միաձուլված կազմակերպությունների նախորդ հարկային տարվա ընթացքում 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների 
ամբողջությունը, 

դ. միացման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում այն 
կազմակերպության համար, որին միացել են այլ կազմակերպություն կամ կազմակեր-
պություններ, նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառություն է համարվում տվյալ 
կազմակերպության նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառության և միացած կազմակերպության կամ 



կազմակերպությունների նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության 
բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների ամբողջությունը: 

4. Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձը կարող է 
համարվել միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ, եթե զբաղվում է բացառապես 
Օրենսգրքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 3-ով սահմանված 
գործունեության տեսակներով: 

5. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներ չեն կարող համարվել` 
1) բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերու-

թյունները, ներդրումային ընկերությունները, արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված 
մասնակիցները, գրավատները, արտարժույթի առք ու վաճառքի, արտարժույթի 
դիլերային-բրոկերային առք ու վաճառքի գործունեություն իրականացնողները, 
ներդրումային ֆոնդերը, ֆոնդերի կառավարիչները, վճարահաշվարկային 
կազմակերպությունները, նոտարները, խաղատների, շահումով խաղերի կամ վիճա-
կախաղերի կազմակերպման, ատամնաբուժական և (կամ) ատամնատեխնիկական 
գործունեություն իրականացնողները. 

2) խորհրդատվական, իրավաբանական, հաշվապահական, աուդիտորական, 
ինժեներական, գովազդային, դիզայներական, մարկետինգային, թարգմանչական 
ծառայություններ, տեղեկատվության մշակման (այդ թվում՝ տեղեկատվության 
հավաքման ու ընդհանրացման) և փոխանցման (հաղորդման), 
գիտահետազոտական, փորձարարական-կոնստրուկտորական և փորձարարական-
տեխնոլոգիական (տեխնոլոգիական) աշխատանքներ, ինչպես նաև սույն ենթա-
կետում նշված ծառայություններին համանման այլ ծառայություններ մատուցողները. 

3) Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում առևտրական (առք ու 
վաճառքի) գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններն ու անհատ 
ձեռնարկատերերը, ինչպես նաև Երևան քաղաքի վարչական սահմաններից դուրս՝ 
առևտրի իրականացման վայրերում, առևտրի կենտրոններում և տոնավաճառներում 
առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություն-
ներն ու անհատ ձեռնարկատերերը. 

4) հարկային տարվա ընթացքում հսկիչ դրամարկղային մեքենաների շահա-
գործման կանոնների երրորդ խախտումը կատարած կազմակերպությունները և 
ֆիզիկական անձինք` խախտումն արձանագրելու օրվանից մինչև այդ օրը ներառող 
հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը. 

5) Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` փոխկապակցված 
համարվող կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ, Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, նրանց 
փոխկապակցված կազմակերպությունները և (կամ) ֆիզիկական անձինք հարկային 
մարմին են ներկայացրել գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարություն 
և հայտարարությունը ներկայացնելու օրվանից հետո, իսկ հայտարարությունում 
գործունեությունը դադարեցնելու այլ օր նշելու դեպքում` այդ օրվանից հետո փաս-
տացի գործունեություն չեն իրականացրել. 

6) Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` փոխկապակցված 
համարվող կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք, եթե հարկային մարմնի 
ղեկավարի որոշմամբ փոխկապակցված ճանաչված առևտրային 
կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց նախորդ հարկային տարվա կամ 
ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով 
իրացման շրջանառությունների հանրագումարը գերազանցում է 24 միլիոն դրամը. 



7) Օրենսգրքի 31-րդ հոդվածով սահմանված` համատեղ գործունեության 
պայմանագրի, ինչպես նաև ապրանքների մատակարարման` կոմիսիայի կամ 
ապրանքների մատակարարման` գործակալի անունից հանդես գալու պայման 
նախատեսող գործակալության պայմանագրի կողմ հանդիսացող 
կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք. 

8) իրենց գործունեության ընթացքում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող 
այլ ֆիզիկական անձանց աշխատանքն օգտագործող անհատ ձեռնարկատեր չհան-
դիսացող ֆիզիկական անձինք. 

9) կազմակերպություններին կամ անհատ ձեռնարկատերերին ապրանքների 
մատակարարման գործարքներ իրականացրած՝ առևտրական (առք ու վաճառքի) 
գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը։ 

 
Հոդված 268. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարելը 

1. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտը դադարում է այդպիսին 
համարվելուց, եթե` 

1) կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը հարկային մարմին է 
ներկայացրել հայտարարություն` նշում կատարելով ԱԱՀ վճարող համարվելու և 
որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու մասին` հայտարարությունում նշված օրվանից 
(բայց հայտարարությունը ներկայացնելու օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ 
շուտ) մինչև հայտարարությունում նշված հարկային տարվա ավարտը կամ 
հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով` 
շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն` այդ 
հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց հայտարարությունը ներկայացնելու 
օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) մինչև տվյալ հարկային տարվա 
ավարտը. 

2) ընթացիկ հարկային տարում կազմակերպության կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ գործունեության բոլոր տեսակների, իսկ անհատ ձեռնարկատեր 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձի դեպքում՝ Օրենսգրքի բաղկացուցիչ մասը կազմող 
հավելված 3-ով սահմանված գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառությունը գերազանցել է 24 միլիոն դրամը` գերազանցելու պահից մինչև 
տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

3) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-3-րդ, 5-րդ, 7-րդ 
կամ 8-րդ կետերում նշված փաստերից որևէ մեկը` այդ փաստը տեղի ունենալու 
օրվանից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

4) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ և 9-րդ 
կետերում նշված փաստերից որևէ մեկը տեղի ունենալու օրվանից մինչև այդ օրը 
ներառող հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը. 

5) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 6-րդ կետում նշված 
փաստը` այդ փաստը տեղի ունենալու օրը ներառող հարկային տարվա սկզբից, իսկ 
եթե հարկ վճարողը պետական գրանցում է ստացել կամ հաշվառվել է ավելի ուշ, 
ապա պետական գրանցման կամ հաշվառման օրվանից: Օրենսգրքի 267-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 6-րդ կետում նշված որոշումն անվավեր համարելու մասին 
դատարանի վճռի ուժի մեջ մտնելու դեպքում փոխկապակցված ճանաչված 
առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը կրկին համար-
վում են միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներ՝ այդպիսին համարվելուց 
դադարելու օրվանից: 



2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերով միկրոձեռնարկա-
տիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարած անհատ ձեռնարկատերը և անհատ 
ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձը նույն մասով նախատեսված՝ 
միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարելու համապատասխան 
ժամկետներում զրկվում է համապատասխանաբար՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձ կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր 
միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու իրավունքից: 

 
Հոդված 269. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից հարկերի և 

վճարների հաշվարկումը և վճարումը 
1. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներն ազատվում են միկրոձեռնարկա-

տիրության մասով առաջացող բոլոր պետական հարկերի հաշվարկման և 
պետական բյուջե վճարման պարտավորությունից (այդ թվում` որպես հարկային 
գործակալ` հարկը հաշվարկելու, պահելու և պետական բյուջե փոխանցելու 
պարտավորությունից, ինչպես նաև Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով սահմանված` 
շահութահարկի կանխավճարների կատարման պարտավորությունից), բացառու-
թյամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերի: 

2. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտները չեն ազատվում` 
1) Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող (այդ թվում` ԵՏՄ անդամ 

պետություններից) ապրանքների մասով Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
հարկերի հաշվարկման և պետական բյուջե վճարման պարտավորությունից. 

2) միկրոձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված վարձու աշխատողներին 
հարկային գործակալի կողմից վճարվող (հաշվարկվող) հարկվող եկամուտներից 
յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար ամսական հինգ հազար դրամի չափով 
եկամտային հարկ հաշվարկելու և վճարելու պարտավորությունից (այդ թվում` ոչ 
ամբողջական ամսվա համար), որը այդ եկամուտների մասով համարվում է 
եկամտային հարկի գծով վերջնական հարկային պարտավորություն. 

3) Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետի «ա» և «բ» կետերով 
սահմանված դեպքերում գույքի օտարումից ստացվող եկամուտներից և կառուցա-
պատողի կողմից շենքի, դրա բնակարանների կամ այլ տարածքների օտարումից 
ստացված եկամուտներից Օրենսգրքով սահմանված կարգով եկամտային հարկ 
հաշվարկելու և վճարելու պարտավորությունից. 

4) Օրենսգրքով սահմանված կարգով ակցիզային հարկի, բնապահպանական 
հարկի և (կամ) ճանապարհային հարկի հաշվարկման և պետական բյուջե վճարման 
պարտավորությունից: 

 
Հոդված 270. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից հարկային հաշ-

վարկներ ներկայացնելը 
1. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող ռեզիդենտ առևտրային 

կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը (բացառությամբ բացառապես 
Օրենսգրքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 3-ով սահմանված 
գործունեության տեսակների մասով միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ 
համարվող անհատ ձեռնարկատերերի) մինչև հարկային տարվան հաջորդող 
հարկային տարվա փետրվարի 1-ը ներառյալ Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով հարկային մարմին են ներկայացնում հաշվետվություն` 



նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով 
իրացման շրջանառության վերաբերյալ: 

2. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող կազմակերպությունները 
և անհատ ձեռնարկատերերը մինչև յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվան հաջորդող 
ամսվա 20-ը ներառյալ Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հարկային 
մարմին են ներկայացնում Օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված` 
եկամտային հարկի հաշվարկ` միկրոձեռնարկատիրությունում ներգրավված վարձու 
աշխատողների համար: 

3. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներն ազատվում են հարկային 
մարմին Օրենսգրքով սահմանված այլ հարկային հաշվարկներ ներկայացնելուց, 
բացառությամբ` 

1) Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փաստաթղթերի. 
2) Օրենսգրքի 67-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումներից որևէ 

մեկի խախտմամբ դուրս գրված հարկային հաշվում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարն 
արտացոլող` ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի. 

3) Օրենսգրքով 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և (կամ) 4-րդ կետերով 
սահմանված հարկման օբյեկտների մասով Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
ակցիզային հարկ վճարող համարվելու դեպքում՝ մինչև հաշվետու ամսվան 
հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ հարկային մարմին ներկայացվող՝ ԱԱՀ-ի և 
ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի.  

4) Օրենսգրքի 180-րդ հոդվածով սահմանված՝ բնապահպանական հարկի և 
բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկի: 

 
Հոդված 271. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից հարկերի և 
վճարների վճարումը 

1. Օրենսգրքի 269-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված` միկրո-
ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված վարձու աշխատողներին հարկային 
գործակալի կողմից վճարվող (հաշվարկվող) հարկվող եկամուտներից 
յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար ամսական հինգ հազար դրամի չափով 
եկամտային հարկի գումարները հաշվարկվում և պետական բյուջե են վճարվում 
մինչև եկամուտների վճարման (հաշվարկման) ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը 
ներառյալ: 

 
Հոդված 272. Միկրոձեռնարկատիրության համակարգից շրջանառության 
հարկի համակարգին կամ հարկման ընդհանուր համակարգին 
անցումը 

1. Ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունը և անհատ ձեռնարկատերը 
միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարելու պահից` 

1) շրջանառության հարկի համակարգ անցնելու դեպքում տվյալ հարկային 
տարվա մնացած ժամանակահատվածում (բացառությամբ Օրենսգրքի 59-րդ 
հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու 
դեպքերի) հարկային պարտավորությունները հաշվարկում և կատարում են 
Օրենսգրքի 55-րդ գլխով սահմանված կարգով` միկրոձեռնարկատիրության 
սուբյեկտ համարվելուց դադարելու պահից հետո ձևավորվող հարկման բազաների 
մասով. 



2) հարկման ընդհանուր համակարգ անցնելու դեպքում տվյալ հարկային 
տարվա մնացած ժամանակահատվածում հարկային պարտավորությունները 
հաշվարկում և կատարում են Օրենսգրքով սահմանված կարգով` 
միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարելու պահից հետո 
ձևավորվող հարկման բազաների մասով: 

2. Միկրոձեռնարկատիրության համակարգից հարկման ընդհանուր 
համակարգ անցնելու դեպքում հարկ վճարողի համախառն եկամտից նվազեցվում 
են մինչև միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելը և (կամ) 
միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու ժամանակահատվածում 
կատարված` հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ ձեռք բերելու 
ծախսերը` Օրենսգրքով սահմանված կարգով: Սույն մասի կիրառության իմաստով` 
միկրոձեռնարկատիրության համակարգից հարկման ընդհանուր համակարգ 
անցնելու դեպքում` 

1) հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը 
որոշելու համար հաշվի են առնվում միկրոձեռնարկատիրության համակարգում 
հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մասով Օրենսգրքի 121-րդ 
հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկվող ամորտիզացիոն մասհանումները. 

2) հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մասով Օրենսգրքի 121-
րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկվող ամորտիզացիոն մասհանումների 
գծով ծախսերը համախառն եկամտից նվազեցվում են միկրոձեռնարկատիրության 
համակարգից հարկման ընդհանուր համակարգ անցնելու օրն ընդգրկող ամսվան 
հաջորդող ամսվա 1-ից. 

3) Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված և միկրոձեռնարկա-
տիրության համակարգից հարկման ընդհանուր համակարգ անցնելու օրն ընդգրկող 
ամսվան վերաբերող` վարչական, իրացման, ոչ արտադրական բնույթի այլ, ինչպես 
նաև ֆինանսական ծախսերը (այն մասով, որը, նույն մասի համաձայն, նվազեցվում է 
այն հարկային տարվա ընթացքում, որին այն վերաբերում է) համախառն եկամտից 
նվազեցվում են միկրոձեռնարկատիրության համակարգից հարկման ընդհանուր 
համակարգ անցնելու օրվանից մինչև այդ օրն ընդգրկող ամսվա վերջը եղած օրերի` 
տվյալ ամսվա բոլոր օրերի կառուցվածքում ունեցած տեսակարար կշռին համապա-
տասխանող չափով: 

3. Միկրոձեռնարկատիրության համակարգից հարկման ընդհանուր 
համակարգ անցնելու դեպքում հարկ վճարողի համախառն եկամտից նվազեցվում 
են մինչև միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելը և (կամ) 
միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու ժամանակահատվածում 
կատարված` սույն հոդվածի 2-րդ մասում չնշված ակտիվների սկզբնական արժեք-
ները` Օրենսգրքով սահմանված կարգով: 



Հավելված N 3 
 

Ցանկ 
գործունեության տեսակների, որոնք կարող են իրականացվել 

միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող՝ անհատ ձեռնարկատեր 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից 

 
  Գործունեության տեսակները 

Բնակչության պատվերով կատարվող` 
կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների 

արտադրություն, կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի պարագաների արտադրություն, կոշիկի 
և կաշվե արտադրատեսակների նորոգում 

հագուստի արտադրություն և նորոգում 
գլխարկների արտադրություն և նորոգում 
գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն և նորոգում 
փայտյա իրերի պատրաստում, կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում 
ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրություն և նորոգում 
համակարգչային տեխնիկայի, հեռուստացույցների, լվացքի մեքենաների, 

օդորակիչների և այլ կենցաղային տեխնիկայի նորոգում, ծրագրային սպասարկում 
հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն, անձնական 

օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում 
տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն 
այլ ճենապակե և խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն 
թիթեղագործական գործունեություն 
Ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում, երաժշտական գործիքների 

նորոգում 
Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման այլ դասընթացներ 
Լեզուների ուսուցման դասընթացներ 
Բարձրագույն և այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական 

դասընթացներ 
Պարեր, երգեցողություն դասավանդողների գործունեություն 
Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն, կատարողական արվեստի 

բնագավառում օժանդակ գործունեություն 
Ստեղծագործական գործունեություն 
Խնջույքավարների գործունեություն 
Կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն 

մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում 
Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց 

տարբերակման) սեփական սպառման համար 
Դարբնոցային գործունեություն 
Զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում 

 
Հոդված 267. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները 
  



1. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ են համարվում սույն 
հոդվածի 2-4-րդ մասերով սահմանված պայմանները բավարարող ռեզիդենտ 
առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը (բացառությամբ 
սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքերի) հետևյալ դեպքերում և 
ժամկետներում. 

1) տվյալ հարկային տարվա հունվարի 1-ից մինչև տվյալ հարկային տարվա 
ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային 
տարվա ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-
րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող 
համարվելու դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև տվյալ հարկային տարվա 
փետրվարի 20-ը ներառյալ հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով` ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու 
վերաբերյալ հայտարարություն և ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում 
ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող համապատասխան 
փաստաթղթեր. 

2) հարկային տարվա ընթացքում պետական գրանցում ստացած առևտրային 
կազմակերպությունը կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական 
անձը` համապատասխանաբար, որպես կազմակերպություն պետական գրանցման 
կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառման օրվանից մինչև տվյալ հարկային 
տարվա ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` 
հարկային տարվա ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ 
Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ 
վճարող համարվելու դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև համապատասխանաբար` 
որպես կազմակերպություն պետական գրանցման կամ որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառման օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային 
մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով` ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն և 
ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ 
լինելը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր: Սույն կետի կիրառության 
իմաստով` վերակազմակերպման արդյունքում նոր ստեղծվող կազմակերպության 
կամ կազմակերպությունների (բացառությամբ միացման ձևով վերակազմակերպման 
դեպքում այն կազմակերպության, որին միանում են այլ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպություններ և առանձնացման ձևով վերակազմակերպման դեպքում այն 
կազմակերպության, որից առանձնանում են այլ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպություններ) համար պետական գրանցում է համարվում նաև 
կազմակերպությունների վերակազմակերպման պետական գրանցումը. 

3) մինչև հարկային տարվա փետրվարի 20-ը ներառյալ գործունեություն 
չիրականացրած (գործունեությունը դադարեցրած) առևտրային կազմակերպությունը 
կամ անհատ ձեռնարկատերը գործունեությունը վերսկսելու օրվանից մինչև տվյալ 
հարկային տարվա ավարտը (բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով 
սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող 
համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա 
ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև 
գործունեությունը վերսկսելու օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային 
մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով` ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն և 



ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ 
լինելը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր. 

4) մինչև տվյալ հարկային տարին սկսվելը պետական հաշվառումից դուրս եկած 
անհատ ձեռնարկատերը տվյալ հարկային տարում կրկին որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառվելու օրվանից մինչև հարկային տարվա ավարտը 
(բացառությամբ Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա 
ընթացքում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-րդ 
հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու 
դեպքերի), եթե հարկ վճարողը մինչև կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր 
հաշվառվելու օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին է 
ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով` ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն և 
ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ 
լինելը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր. 

5) հարկային տարվա ընթացքում պետական հաշվառումից դուրս եկած անհատ 
ձեռնարկատերը տվյալ հարկային տարում կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր 
հաշվառվելու օրվանից մինչև հարկային տարվա ավարտը (բացառությամբ 
Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում 
շրջանառության հարկ վճարող համարվելու կամ Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով 
սահմանված` հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող համարվելու դեպքերի), 
եթե հարկ վճարողը մինչև կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու 
օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային 
մարմնի հաստատած ձևով` ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ 
համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն և ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում 
ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող համապատասխան 
փաստաթղթեր, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհատ ձեռնարկատերը տվյալ 
հարկային տարվա ընթացքում` մինչև պետական հաշվառումից դուրս գալը, 
Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի համաձայն, համարվել է շրջանառության հարկ վճարող, 
կամ Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի համաձայն, համարվել են ԱԱՀ վճարող: 

Սույն մասի կիրառության իմաստով` ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում 
ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող համապատասխան 
փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է հարկային մարմինը: Ընտանեկան 
ձեռնարկատիրությունում ներգրավված ընտանիքի անդամների փոփոխության 
դեպքում` մինչև փոփոխություն կատարելը, առևտրային կազմակերպությունները և 
անհատ ձեռնարկատերերը հարկային մարմին են ներկայացնում հարկային մարմնի 
հաստատած ձևով` ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու 
վերաբերյալ նոր հայտարարություն և ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում 
ներգրավված նոր անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող 
համապատասխան փաստաթղթեր: 

2. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ կարող է համարվել այն 
ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունը և անհատ ձեռնարկատերը, որի 
նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով 
իրացման շրջանառությունը չի գերազանցել 1824 միլիոն դրամը: Սույն մասի 
կիրառության առումով` 



1) իրացման շրջանառությունը ներառում է նաև արտոնագրային հարկի և (կամ) 
շրջանառության հարկով հարկման համակարգի շրջանակներում իրականացվող 
գործունեության տեսակներին վերագրվող իրացման շրջանառությունը. 

2) առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում հաշվի 
են առնվում հետևյալ առանձնահատկությունները. 

ա. բաժանման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում նոր 
ստեղծված կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի համար նախորդ հարկային 
տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառություն է համարվում բաժանման ձևով վերակազմակերպված 
կազմակերպության նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը, 

բ. առանձնացման ձևով կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում 
ինչպես այն կազմակերպության համար, որից առանձնացել են այլ 
կազմակերպություն կամ կազմակերպություններ, այնպես էլ առանձնացված 
կազմակերպության կամ կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի համար նախորդ 
հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառություն է համարվում վերակազմակերպված կազմակերպության նախորդ 
հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառությունը, 

գ. միաձուլման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում 
նոր ստեղծված կազմակերպության համար նախորդ հարկային տարվա ընթացքում 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառություն է համարվում 
միաձուլված կազմակերպությունների նախորդ հարկային տարվա ընթացքում 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների 
ամբողջությունը, 

դ. միացման ձևով կազմակերպությունների վերակազմակերպման դեպքում այն 
կազմակերպության համար, որին միացել են այլ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպություններ, նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության 
բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառություն է համարվում տվյալ 
կազմակերպության նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառության և միացած կազմակերպության կամ 
կազմակերպությունների նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության 
բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների ամբողջությունը: 

3. Անհատ ձեռնարկատերը կարող է համարվել ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, եթե իր գործունեությունը (այդ թվում` 
արտոնագրային հարկի օբյեկտ համարվող գործունեությունը) իրականացնում է 
բացառապես իր ընտանիքի անդամների (այդ թվում` որպես վարձու աշխատողի) 
միջոցով: 

4. Առևտրային կազմակերպությունը կարող է համարվել ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, եթե առևտրային կազմակերպության 
կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալն ամբողջությամբ պատկանում է 
ընտանիքի մեկ կամ մի քանի անդամի, և եթե կազմակերպությունն իր 
գործունեությունն (այդ թվում` արտոնագրային հարկի օբյեկտ համարվող 
գործունեությունը) իրականացնում է բացառապես կազմակերպության 
կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում մասնակցություն ունեցող 



անձանց և (կամ) այդ անձանց ընտանիքի անդամների (այդ թվում` որպես վարձու 
աշխատողի) միջոցով: 

5. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ չեն կարող համարվել` 
1) առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությամբ զբաղվող 

կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը. 
2) Օրենսգրքի 57-րդ գլխի համաձայն` արտոնագրային հարկ վճարողները` 

գործունեության այդ տեսակների մասով. 
3) Օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի համաձայն` ակցիզային հարկ վճարողները. 
4) բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական 

ընկերությունները, ներդրումային ընկերությունները, արժեթղթերի շուկայի 
մասնագիտացված մասնակիցները, գրավատները, արտարժույթի առք ու վաճառքի, 
արտարժույթի դիլերային-բրոկերային առք ու վաճառքի գործունեություն 
իրականացնողները, ներդրումային ֆոնդերը, ֆոնդերի կառավարիչները, 
վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, խաղատների, շահումով խաղերի 
կամ վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն իրականացնողները, 
աուդիտորական կազմակերպությունները. 

5) հարկային տարվա ընթացքում հսկիչ դրամարկղային մեքենաների 
շահագործման կանոնների երրորդ խախտումը կատարած կազմակերպությունները 
և անհատ ձեռնարկատերերը` խախտումն արձանագրելու օրվանից մինչև այդ օրը 
ներառող հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը. 

6) Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` փոխկապակցված 
համարվող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, բացառությամբ 
այն դեպքերի, երբ, Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, նրանց 
փոխկապակցված կազմակերպությունները և (կամ) ֆիզիկական անձինք հարկային 
մարմին են ներկայացրել գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարություն 
և հայտարարությունը ներկայացնելու օրվանից հետո, իսկ հայտարարությունում 
գործունեությունը դադարեցնելու այլ օր նշելու դեպքում` այդ օրվանից հետո 
փաստացի գործունեություն չեն իրականացրել. 

7) Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` փոխկապակցված 
համարվող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, եթե հարկային 
մարմնի ղեկավարի որոշմամբ փոխկապակցված ճանաչված առևտրային 
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի նախորդ հարկային տարվա 
կամ ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների 
մասով իրացման շրջանառությունների հանրագումարը գերազանցում է 1824 միլիոն 
դրամը. 

8) Օրենսգրքի 31-րդ հոդվածով սահմանված` համատեղ գործունեության 
պայմանագրի, ինչպես նաև ապրանքների մատակարարման` կոմիսիայի կամ 
ապրանքների մատակարարման` գործակալի անունից հանդես գալու պայման 
նախատեսող գործակալության պայմանագրի կողմ հանդիսացող 
կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը. 

9) հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնող 
կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը: 

6. Առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը համարվում 
են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ գործունեության բոլոր տեսակների 
մասով, բացառությամբ գործունեության այն տեսակների, որոնք համարվում են 
արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ: 



  
Հոդված 268. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց 

դադարելը 
  
1. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտը դադարում է այդպիսին 

համարվելուց, եթե` 
1) հարկային մարմին է ներկայացրել հայտարարություն` նշում կատարելով ԱԱՀ 

վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու մասին` 
հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց հայտարարությունը ներկայացնելու 
օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) մինչև հայտարարությունում նշված 
հարկային տարվա ավարտը կամ հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային 
մարմնի հաստատած ձևով` շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ 
հայտարարություն` այդ հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց 
հայտարարությունը ներկայացնելու օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) 
մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

2) ընթացիկ հարկային տարում գործունեության բոլոր տեսակների մասով 
իրացման շրջանառությունը գերազանցել է 1824 միլիոն դրամը` գերազանցելու 
պահից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

3) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 
8-րդ կամ 9-րդ կետերում նշված փաստերից որևէ մեկը` այդ փաստը տեղի ունենալու 
օրվանից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

4) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ կետում նշված 
փաստը` այդ փաստը տեղի ունենալու օրվանից մինչև այդ օրը ներառող հարկային 
տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը. 

5) տեղի է ունեցել Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 7-րդ կետում նշված 
փաստը` այդ փաստը տեղի ունենալու օրը ներառող հարկային տարվա սկզբից, իսկ 
եթե հարկ վճարողը պետական գրանցում է ստացել կամ հաշվառվել է ավելի ուշ, 
ապա պետական գրանցման կամ հաշվառման օրվանից: Օրենսգրքի 267-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 7-րդ կետում նշված որոշումն անվավեր համարելու մասին 
դատարանի վճռի ուժի մեջ մտնելու դեպքում փոխկապակցված ճանաչված 
առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը կրկին 
համարվում են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ՝ այդպիսին 
համարվելուց դադարելու օրվանից. 

6) ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավվել է (այդ թվում` որպես 
վարձու աշխատողի), կամ կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք 
կապիտալում մասնակցությունն օտարվել է այնպիսի անձի, որը, Օրենսգրքի 267-րդ 
հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի համաձայն, չի համարվում ընտանիքի անդամ այդ 
փաստը տեղի ունենալու օրվանից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը. 

7) ընտանեկան ձեռնարկատիրության շրջանակներում փաստացի օգտագործել է 
Օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի համաձայն, ընտանիքի անդամ 
չհամարվող անձի աշխատանքը` այդ անձի` աշխատանքի ընդունումն 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չձևակերպելու փաստը տեղի ունենալու 
օրվանից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը: 
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Հոդված 273. Արտոնագրային հարկը  
  
1. Արտոնագրային հարկը Օրենսգրքի 276-րդ հոդվածով սահմանված` հարկման 

օբյեկտ համարվող գործունեության տեսակների իրականացման համար 
Օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե 
վճարվող` ԱԱՀ-ին և (կամ) շահութահարկին փոխարինող պետական հարկ է: 

2. Կազմակերպությունների համար արտոնագրային հարկը փոխարինում է ԱԱՀ-
ին և (կամ) շահութահարկին: Արտոնագրային հարկի մեջ շահութահարկի 
հաշվարկային մեծությունն ընդունվում է 40 տոկոս, իսկ ԱԱՀ-ի հաշվարկային 
մեծությունը` 60 տոկոս: 

3. Անհատ ձեռնարկատերերի համար արտոնագրային հարկը փոխարինում է 
ԱԱՀ-ին: 

  
Հոդված 274. Արտոնագրային հարկ վճարողները  
  
1. Արտոնագրային հարկ վճարող են համարվում Օրենսգրքի 276-րդ հոդվածով 

սահմանված` արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող 
գործունեության տեսակը (տեսակները) իրականացնող կազմակերպությունները և 
անհատ ձեռնարկատերերը` հաշվի առնելով սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով 
սահմանված առանձնահատկությունները: 

2. (մասն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
3. Առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներում) վաճառասեղանների 

կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի առք ու վաճառքի գործունեություն 
իրականացնող` Օրենսգրքով սահմանված կարգով շրջանառության հարկ վճարող 
համարվող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը կարող են 
համարվել արտոնագրային հարկ վճարող սույն գլխով սահմանված կարգով 
արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ հայտարարություն ներկայացնելու 
դեպքում: 

4. Արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության 
տեսակներ իրականացնող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը 
արտոնագրային հարկ վճարող են համարվում միայն արտոնագրում նշված 
գործունեության տեսակի և գործունեության հաշվետու ժամանակաշրջանի մասով: 

(274-րդ հոդվածը փոփ. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
  
Հոդված 275. Արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ հայտարարություններ 

կայացնելը և արտոնագիր տրամադրելը  
  
1. Կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը արտոնագրային հարկ 

վճարող համարվելու նպատակով մինչև գործունեություն իրականացնելու օրվան 
նախորդող օրը` անկախ այդ օրվա աշխատանքային կամ ոչ աշխատանքային օր 
լինելու հանգամանքից, Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
հարկային մարմին են ներկայացնում արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ 
հայտարարություն: 



2. Գործունեության տվյալ տեսակի համար արտոնագիր ունեցող 
կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը գործունեության տվյալ 
տեսակի մասով արտոնագրային հարկ վճարող համարվելու նպատակով 
արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ հայտարարությունը Օրենսգրքի 53-րդ 
հոդվածով սահմանված կարգով հարկային մարմին են ներկայացնում մինչև նախկին 
արտոնագրով նախատեսված հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո 
գործունեության տվյալ տեսակը շարունակելու օրվան նախորդող օրը: 

3. Որևէ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար տվյալ գործունեության 
իրականացման վայրի մասով արտոնագիր ստացած կազմակերպության կամ 
անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից տվյալ գործունեության իրականացման վայրի 
մասով ելակետային տվյալի ավելացման դեպքում մինչև ելակետային տվյալի 
ավելացման օրվան նախորդող օրը ներառյալ` Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով հարկային մարմին է ներկայացվում արտոնագրային հարկ 
վճարելու վերաբերյալ նոր հայտարարություն` տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի 
համար նախկինում ներկայացված ելակետային տվյալի և ավելացվող ելակետային 
տվյալի մեծությունների հանրագումարով: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված դեպքերում արտոնագրային 
հարկ վճարելու վերաբերյալ հայտարարություն ներկայացրած կազմակերպությանը 
կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը հայտարարությունում նշված` գործունեության 
տեսակի (տեսակների) և հաշվետու ժամանակաշրջանի մասով` մինչև 
արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ հայտարարությունում նշված 
հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի օրը ներառյալ տրամադրվում է հարկային 
մարմնի սահմանված ձևի արտոնագիր: 

(պարբերությունը հանվել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
5. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքում նոր հայտարարությունում 

նշված հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի օրը ներառյալ կազմակերպությանը կամ 
անհատ ձեռնարկատիրոջը տրամադրվում է նոր արտոնագիր: Սույն մասով 
սահմանված դեպքում տրամադրվում է նոր արտոնագիր` նախկին արտոնագրում 
նշված ելակետային տվյալի և ավելացվող ելակետային տվյալի հանրագումարով` 
ելակետային տվյալի ավելացման ամսաթիվն ընդգրկող ամսվանից մինչև 
նախկինում տրամադրված արտոնագրում նշված` հաշվետու ժամանակաշրջանի 
ավարտը ներառող հաշվետու ամսվա համար: 

(պարբերությունը հանվել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
6. Հարկային մարմինը արտոնագիրը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: 
7. «Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող գործունեությունը 

հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն` 
արտոնագրային հարկից ազատված գործունեության տեսակների մասով 
արտոնագիրը տրամադրվում է սույն հոդվածով սահմանված կարգով: 

8. Յուրաքանչյուր կազմակերպությանը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը 
յուրաքանչյուր գործունեության իրականացման վայրում իրականացվող 
գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի մասով յուրաքանչյուր հաշվետու 
ժամանակաշրջանի համար տրամադրվում է մեկ արտոնագիր: 

9. Արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը և 
լրացման կարգը սահմանում է հարկային մարմինը: 

(275-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
  



Հոդված 276. Արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտը  
  
1. Բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերի, 

արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ են համարվում Հայաստանի 
Հանրապետությունում իրականացվող գործունեության հետևյալ տեսակները. 

1) (կետն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն)  
2) թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրում. 
3) ավտոբուսով և (կամ) միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրում. 
4) վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեություն. 
5) ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեություն. 
6) ավտոկանգառների գործունեություն. 
7) բիլիարդ խաղի կազմակերպում. 
8) սեղանի թենիս խաղի կազմակերպում. 
9) մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող ավտոմատների 

միջոցով սննդի առևտրի, ինչպես նաև մետաղադրամով շահագործվող 
ավտոմատների միջոցով խաղերի (բացառությամբ շահումով խաղերի և 
խաղատների գործունեության) կազմակերպում. 

10) ատամնաբուժական գործունեություն. 
11) ատամնատեխնիկական գործունեություն. 
12) տոտալիզատորի կազմակերպում. 
13) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպում. 
14) առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներում) 

վաճառասեղանների կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք մետաղների, 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի առք ու 
վաճառքի գործունեություն: 

2. Սույն գլխի կիրառության իմաստով` 
1) (կետն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
2) թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրում է համարվում թեթև 

մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով իրականացվող ուղևորափոխադրումը, այդ 
թվում` ըստ նախնական պատվերի, ինչպես նաև ըստ նախնական պատվերի 
համապատասխան պայմանագրերի համաձայն իրականացվող 
ուղևորափոխադրումը: Թեթև մարդատար մեքենա է համարվում ավտոմոբիլը, որի 
նստատեղերի քանակը, բացառությամբ վարորդի նստատեղի, չի գերազանցում 
ութը. 

3) ավտոբուսով և (կամ) միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրում է համարվում 
բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոբուս կամ 
միկրոավտոբուս համարվող տրանսպորտային միջոցներով իրականացվող 
ուղևորափոխադրումը, այդ թվում` ըստ նախնական պատվերի, ինչպես նաև ըստ 
նախնական պատվերի համապատասխան պայմանագրերի համաձայն 
իրականացվող ուղևորափոխադրումը: Ավտոբուս է համարվում այն ավտոմոբիլը, 
որի նստատեղերի քանակը, բացառությամբ վարորդի նստատեղի, գերազանցում է 
տասնյոթը: Միկրոավտոբուս է համարվում իննից մինչև տասնյոթ նստատեղ ունեցող 
(առանց վարորդի նստատեղի) ավտոմոբիլը. 

4) վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեություն է 
համարվում վարսավիրանոցներում (գեղեցկության սրահներում) վարսավիրական 
ծառայությունների մատուցումը: Վարսավիրանոց (գեղեցկության սրահ) է 



համարվում վարսավիրական ծառայության, դիմահարդարման, դեմքի մերսման, 
մատնահարդարման և (կամ) նման այլ ծառայության աշխատատեղի 
(աշխատատեղերի) համար առանձնացված մշտական կամ ժամանակավոր 
շինությունը. 

5) ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեություն է համարվում 
ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) միջոցով ավտոտրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկումը: Ավտոտեխսպասարկման կայան (կետ) է 
համարվում ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման 
համար հարմարեցված աշխատատեղի (աշխատատեղերի) համար առանձնացված 
մշտական կամ ժամանակավոր շինությունը: Ավտոտրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում են համարվում ավտոմեքենաների մեխանիկական և 
էլեկտրական սարքավորանքի, թափքի, ներարկման համակարգի, շարժիչի 
տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը, ավտոմեքենաների լվացումը (այդ թվում` 
մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով), փայլեցումը, ներկումը 
կամ ներկերի փոշեցրումը, լուսամուտների և հողմապակիների, նստատեղերի 
նորոգումը, դողերի և օդախցիկների նորոգումը, տեղադրումը, փոխարինումը, 
հակաքայքայիչ մշակումը, ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների 
տեղադրումը, եթե դա արտադրական գործընթացի փուլ չէ. 

6) ավտոկանգառների գործունեություն է համարվում ավտոկանգառում 
հատուցման դիմաց ավտոտրանսպորտային միջոցի ժամանակավոր կայանման 
ապահովումը (կազմակերպումը): Ավտոկանգառ է համարվում 
ավտոտրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր կայանման համար 
առանձնացված տարածքը. 

7) բիլիարդ խաղի կազմակերպման գործունեություն է համարվում ժամանցի 
անցկացման համար բիլիարդ խաղի կազմակերպման գործունեությունը. 

8) սեղանի թենիս խաղի կազմակերպման գործունեություն է համարվում 
ժամանցի անցկացման համար սեղանի թենիս խաղի կազմակերպման 
գործունեությունը. 

9) մետաղադրամով և (թղթադրամով) շահագործվող ավտոմատների միջոցով 
սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեություն է համարվում մետաղադրամով և 
(կամ) թղթադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով պատրաստի սննդի 
(սուրճի, գազավորված ըմպելիքների և այլ սննդամթերքի) վաճառքի 
կազմակերպումը. 

10) մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի 
կազմակերպման գործունեություն է համարվում զվարճությունների, հանգստի 
կազմակերպման և այլ վայրերում մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների 
միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեությունը. 

11) ատամնաբուժական գործունեություն է համարվում ատամնաբուժական 
պոլիկլինիկաների, կենտրոնների կամ կաբինետների կողմից իրականացվող 
թերապևտիկ, վիրաբուժական, օրթոպեդիկ, ռենտգենաբանական բժշկական 
օգնության և սպասարկման գործունեությունը. 

12) ատամնատեխնիկական գործունեություն է համարվում 
ատամնատեխնիկական պարագաների պատրաստումը. 

13) տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման 
գործունեություն է համարվում «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի 



Հանրապետության օրենքով սահմանված` տոտալիզատորի և ինտերնետ 
տոտալիզատորի կազմակերպումը: 

3. Արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ չեն համարվում` 
1) (կետն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
2) (կետն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
3) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից սկսվող և Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում չավարտվող կամ Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքից դուրս սկսվող և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
ավարտվող երթուղիներով իրականացվող ավտոբուսներով կամ 
միկրոավտոբուսներով ուղևորափոխադրումը. 

4) (կետն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
5) զբոսաշրջության բնագավառում Կառավարության լիազորած մարմնի 

սահմանած չափանիշներին համապատասխանող հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտներում սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով 
սահմանված գործունեության տեսակները, անկախ այդ գործունեության տեսակների 
իրականացման ընթացքում ծառայություններից օգտվող անձանց շրջանակներից. 

6) թեթև մարդատար մեքենայով, ավտոբուսով կամ միկրոավտոբուսով 
բացառապես սեփական ներարտադրական (ներտնտեսական) 
ուղևորափոխադրումը. 

7) այն ավտոկանգառների գործունեությունը, որտեղ տեղադրված են 
ավտոտրանսպորտային միջոցների ելքն ու մուտքը գրանցող համակարգեր. 

8) համայնքի ավագանու որոշմամբ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 
տարածքներում կազմակերպվող ավտոկանգառների գործունեությունը. 

9) շարժական կապի երկրային ցանցի կիրառությամբ տվյալների հաղորդման 
ծառայությունների և (կամ) կարճ հաղորդագրությունների միջոցով ինտերակտիվ 
խաղարկությունների կազմակերպման գործունեությունը. 

10) ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեությունը, եթե այդ 
գործունեությունը կազմակերպվում է հինգ և ավելի աշխատատեղերի միջոցով: Սույն 
կետի կիրառության իմաստով` աշխատատեղերի շեմը հարկային տարվա 
ընթացքում գերազանցելու դեպքում ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) 
գործունեությունը դադարում է համարվել արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ 
շեմը գերազանցելու պահից մինչև տվյալ հարկային տարվա ավարտը` հաշվի 
չառնելով մինչև հարկային տարվա ավարտը տվյալ գործունեության իրականացման 
վայրում աշխատատեղերի քանակի փոփոխությունները. 

11) առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներում) 
վաճառասեղանների կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք մետաղների, 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի առք ու 
վաճառքի գործունեությունը, եթե այն իրականացվում է Օրենսգրքով սահմանված 
կարգով ԱԱՀ վճարող համարվող կազմակերպությունների կամ անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից. 

12) ավտոբուսներով և (կամ) միկրոավտոբուսներով իրականացվող 
ուղևորափոխադրումները, եթե հարկ վճարողը, Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 4-րդ կետի համաձայն, ներկայացրել է հայտարարություն՝ ԱԱՀ վճարող 
համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու մասին: Սույն կետով սահմանված 
դեպքում հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց հայտարարությունը 
ներկայացնելու օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) մինչև 



հայտարարությունում նշված հարկային տարվա ավարտը հարկ վճարողը 
համարվում է ԱԱՀ վճարող: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված արտոնագրային հարկով հարկման 
օբյեկտ չհամարվող գործունեության տեսակների մասով կիրառվում է Օրենսգրքով 
սահմանված հարկման ընդհանուր կամ այլ հարկման հատուկ համակարգը: 

(276-րդ հոդվածը փոփ. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն, փոփ., լրաց. 08.02.18 ՀՕ-124-Ն, փոփ. 
23.03.18 ՀՕ-261-Ն) 

  
Հոդված 277. Արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափերը  
  
1. Արտոնագրային հարկ վճարողները արտոնագրային հարկը հաշվարկում են 

հետևյալ ամսական դրույքաչափերով` հաշվի առնելով սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ 
մասերով սահմանված առանձնահատկությունները. 

Գործունեության տեսակը Ելակետային տվյալը 
Արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափը մեկ միավորի համար` ըստ 

բնակավայրերի 
Երևան 

քաղաքում մարզկենտրոններում այլ 
քաղաքներում 

սահմանամերձ 
գյուղերում այլ վայրերում 

(տողն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
Թեթև մարդատար մեքենայով  

ուղևորափոխադրում 
մեքենայի քանակ 9500 դրամ 5600 դրամ 5600 դրամ 1400 դրամ 2800 դրամ 

Ավտոբուսով 
ուղևորափոխադրում 

ավտոբուսների 
քանակ 

1800 դրամ 
Միկրոավտոբուսով 

ուղևորափոխադրում 
միկրոավտոբուսների 

քանակ 
2300 դրամ 

Վարսավիրական 
ծառայությունների մատուցման 

գործունեություն 
աշխատատեղերի 

թիվը 
15000 դրամ 12000 դրամ 9000 դրամ 2250 դրամ 4500 դրամ 

Ավտոտեխսպասարկման 
կայանների (կետերի) 

գործունեություն 
Աշխատատեղերի 

թիվը 
15000 դրամ 12000 դրամ 12000 դրամ 3000 դրամ 6000 դրամ 

Ավտոկանգառների 
գործունեություն 

տարածք, մ2 600 դրամ 120 դրամ 120 դրամ 30 դրամ 60 դրամ 
Բիլիարդ խաղի կազմակերպում խաղասեղանների 

քանակ 
40000 դրամ 20000 դրամ 20000 դրամ 5000 դրամ 10000 դրամ 

Սեղանի թենիս խաղի 
կազմակերպում 

խաղասեղանների 
քանակ 

10000 դրամ 7000 դրամ 6000 դրամ 1000 դրամ 5000 դրամ 
Մետաղադրամով (և) կամ 

թղթադրամով շահագործվող 
ավտոմատների միջոցով սննդի 

առևտրի կազմակերպում 

ավտոմատների 
քանակ 

5000 դրամ 4000 դրամ 3000 դրամ 1000 դրամ 2000 դրամ 

Մետաղադրամով 
շահագործվող ավտոմատների 

միջոցով խաղերի 
կազմակերպում 

ավտոմատների 
քանակ 

5000 դրամ 4000 դրամ 3000 դրամ 1000 դրամ 2000 դրամ 

Ատամնաբուժական 
գործունեություն 

բազկաթոռ, մինչև 
երեքը ներառյալ 

յուրաքանչյուր 
բազկաթոռի 

համար` 80000 
դրամ 

յուրաքանչյուր 
բազկաթոռի համար` 

57000 դրամ 
յուրաքանչյուր 
բազկաթոռի 

համար` 
57000 դրամ 

յուրաքանչյուր 
բազկաթոռի 

համար`  
14000 դրամ 

յուրաքանչյուր 
բազկաթոռի 

համար` 28500 
դրամ 

բազկաթոռ, երեքը 
գերազանցող 

240000 դրամ` 
գումարած 

երեք 
բազկաթոռը 
գերազանցող 
յուրաքանչյուր 
բազկաթոռի 

համար` 48000 
դրամ 

171000 դրամ` 
գումարած երեք 

բազկաթոռը 
գերազանցող 
յուրաքանչյուր 

բազկաթոռի համար` 
34000 դրամ 

171000 դրամ` 
գումարած 

երեք 
բազկաթոռը 
գերազանցող 
յուրաքանչյուր 
բազկաթոռի 

համար`  
34000 դրամ 

42000 դրամ` 
գումարած 

երեք 
բազկաթոռը 
գերազանցող 
յուրաքանչյուր 
բազկաթոռի 

համար`  
8400 դրամ 

85500 դրամ` 
գումարած 

երեք 
բազկաթոռը 
գերազանցող 
յուրաքանչյուր 
բազկաթոռի 

համար` 17000 
դրամ 

Ատամնատեխնիկական 
գործունեություն 

աշխատատեղ, մինչև 
երեքը ներառյալ 

յուրաքանչյուր 
աշխատատեղի 
համար` 80000 

դրամ 

յուրաքանչյուր 
աշխատատեղի 

համար` 57000 դրամ 
յուրաքանչյուր 

աշխատատեղի 
համար` 57000 

դրամ 

յուրաքանչյուր 
աշխատատեղի 
համար` 14000 

դրամ 

յուրաքանչյուր 
աշխատատեղի 
համար` 28500 

դրամ 
աշխատատեղ, երեքը 

գերազանցող 
240000 դրամ` 

գումարած 
երեք 

171000 դրամ` 
գումարած երեք 
աշխատատեղը 

171000 դրամ` 
գումարած 

երեք 

42000 դրամ` 
գումարած 

երեք 

85500 դրամ` 
գումարած 

երեք 



աշխատատեղը 
գերազանցող 
յուրաքանչյուր 

աշխատատեղի 
համար` 48000 

դրամ 

գերազանցող 
յուրաքանչյուր 

աշխատատեղի 
համար` 34000 դրամ 

աշխատատեղը 
գերազանցող 
յուրաքանչյուր 

աշխատատեղի 
համար` 34000 

դրամ 

աշխատատեղը 
գերազանցող 
յուրաքանչյուր 

աշխատատեղի 
համար` 8400 

դրամ 

աշխատատեղը 
գերազանցող 
յուրաքանչյուր 

աշխատատեղի 
համար` 17000 

դրամ 
Տոտալիզատորի 
կազմակերպման 
գործունեություն 

համակարգիչների 
քանակ 

 75000 դրամ 

Ինտերնետ տոտալիզատորի 
կազմակերպման 
գործունեություն 

ինտերնետային 
կայքերի քանակ 

 1000000 դրամ 

Անմիջականորեն 
(խաղասրահում) ինտերնետ 
տոտալիզատորի 
կազմակերպման 
գործունեություն 

համակարգիչների 
քանակ 

75000 դրամ 

Առևտրի իրականացման 
վայրերում (ոսկու շուկաներում) 
վաճառասեղանների կամ 
վաճառակետերի միջոցով 
թանկարժեք մետաղների, 
թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված իրերի կամ 
թանկարժեք քարերի առք ու 
վաճառքի գործունեություն 

վաճառասեղան կամ 
վաճառակետ մինչև 

0.5 մ2 ներառյալ 
35000 դրամ` 
գումարած 

0.5 մ2 

գերազանցող  
մինչև 

յուրաքանչյուր 
0.1 մ2 համար` 

7000 

25000 դրամ` 
գումարած  

0.5 մ2 

գերազանցող մինչև 
յուրաքանչյուր 0.1 մ2 

համար` 5000 

20000 դրամ` 
գումարած 

0.5 մ2 

գերազանցող 
մինչև 

յուրաքանչյուր 
0.1 մ2 համար` 

4000 

0 դրամ 15000 դրամ` 
գումարած 

0.5 մ2 

գերազանցող 
մինչև 

յուրաքանչյուր 
0.1 մ2 համար` 

3000 

2. Միևնույն հաշվետու ժամանակաշրջանում տարբեր բնակավայրերում կամ 
տարբեր բնակավայրերի միջև նույն թեթև մարդատար մեքենայով, 
ուղևորափոխադրում իրականացնելու դեպքում արտոնագրային հարկի 
հաշվարկման համար կիրառվում է տվյալ բնակավայրերի համար սույն հոդվածի 1-
ին մասով սահմանված արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափերից 
առավելագույնը: 

3. Այն դեպքում, երբ բնակության միևնույն հասցեում գրանցված (հաշվառված) 
անհատ ձեռնարկատերերը, նրանց ամուսինները, ծնողները, երեխաները, 
եղբայրները, քույրերը միևնույն թեթև մարդատար մեքենայով իրականացնում են 
ուղևորափոխադրում, կարող են ստանալ անհատ ձեռնարկատիրոջ անվամբ միայն 
մեկ արտոնագիր: Ընդ որում, այս դեպքում արտոնագրային հարկի ամսական 
դրույքաչափը սահմանվում է սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված` ամսական 
դրույքաչափին ավելացրած յուրաքանչյուր վարորդի համար 1000 դրամ: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված արտոնագրային հարկի ամսական 
դրույքաչափի կիրառման համար հիմք են ընդունվում «Հայաստանի 
Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված բնակավայրերը, բացառությամբ 
սահմանամերձ գյուղերի, որոնց ցանկը սահմանում է Կառավարությունը: 

(277-րդ հոդվածը խմբ., լրաց., փոփ. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն, խմբ., փոփ. 08.02.18 ՀՕ-
124-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-261-Ն) 

  
Հոդված 278. Արտոնագրային հարկի ելակետային տվյալները  
  
1. Արտոնագրային հարկի հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում հետևյալ 

ելակետային տվյալները. 
1) (կետն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
2) թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրում իրականացնելու համար 

մեքենաների քանակը. 



3) ավտոբուսով և (կամ) միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրում 
իրականացնելու համար` համապատասխանաբար ավտոբուսների կամ 
միկրոավտոբուսների քանակը: Ընդ որում, եթե միկրոավտոբուսների կամ 
ավտոբուսների քանակը, որոնց վերաբերյալ սահմանված կարգով նախապես 
ներկայացվել է արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ հայտարարություն, 
պակաս է կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու համար տվյալ 
երթուղու սպասարկման համար անհրաժեշտ միկրոավտոբուսների կամ 
ավտոբուսների (առանց պահուստային տրանսպորտային միջոցի) քանակից, ապա 
տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ելակետային տվյալը որոշվում է տվյալ 
երթուղու սպասարկման համար անհրաժեշտ միկրոավտոբուսների կամ 
ավտոբուսների (ներառյալ` պահուստային տրանսպորտային միջոցների) քանակով. 

4) վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար` 
վարսավիրական ծառայության մատուցման աշխատատեղերի քանակը: 
Վարսավիրական ծառայության մատուցման աշխատատեղ է համարվում 
վարսավիրական ծառայության, դիմահարդարման, դեմքի մերսման, 
մատնահարդարման և (կամ) նման այլ ծառայության համար նախատեսված 
յուրաքանչյուր տեղը: Վարսավիրական ծառայության մատուցման տարբեր 
աշխատատեղերը մեկ անձի կողմից համատեղման դեպքում համատեղած 
աշխատատեղերը համարվում են մեկ աշխատատեղ, իսկ նույնատիպ (միանման) 
աշխատատեղերի առկայության դեպքում այդ աշխատատեղերը դիտարկվում են 
որպես առանձին աշխատատեղեր. 

5) ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեության համար 
ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման աշխատատեղերի 
քանակը: Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման 
աշխատատեղ է համարվում ավտոտրանսպորտային միջոցի տեխնիկական 
սպասարկման տեսակների (այդ թվում` մետաղադրամով շահագործվող 
ավտոմատների միջոցով ավտոմեքենաների լվացման) մեկ ամբողջական 
գործընթացի ապահովման համար հատուկ սարքավորումներով կահավորված 
տարածքը: Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման 
տարբեր աշխատատեղերը մեկ անձի կողմից համատեղման դեպքում համատեղած 
աշխատատեղերը համարվում են մեկ աշխատատեղ, իսկ նույնատիպ (միանման) 
աշխատատեղերի առկայության դեպքում այդ աշխատատեղերը դիտարկվում են 
որպես առանձին աշխատատեղեր.  

6) ավտոկանգառների գործունեության համար` ավտոտրանսպորտային 
միջոցների ժամանակավոր կայանման համար առանձնացված ընդհանուր 
տարածքը` արտահայտված քառակուսի մետրով. 

7) բիլիարդ խաղի կազմակերպման գործունեության համար` խաղասեղանների 
քանակը. 

8) սեղանի թենիս խաղի կազմակերպման գործունեության համար` 
խաղասեղանների քանակը. 

9) մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող ավտոմատների 
միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեության համար` մետաղադրամով 
շահագործվող ավտոմատների քանակը. 

10) մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի 
կազմակերպման գործունեության համար` խաղային ավտոմատների քանակը. 



11) ատամնաբուժական գործունեության համար` ատամնաբուժական 
ծառայությունների մատուցման համար նախատեսված բազկաթոռների թիվը: Ընդ 
որում, ատամնաբուժական ծառայությունների ընթացքում մատուցված 
ռենտգենաբանական ծառայությունների մատուցումը համարվում է որպես առանձին 
ծառայության մատուցում, եթե այդ ծառայությունը մատուցվում է նույն հարկ 
վճարողի կողմից` առանց ատամնաբուժական այլ ծառայությունների մատուցման. 

12) ատամնատեխնիկական գործունեության համար` ատամնատեխնիկական 
ծառայությունների մատուցման աշխատատեղերի թիվը: Ատամնատեխնիկական 
ծառայությունների մատուցման ընթացքում մեկ աշխատատեղ է համարվում մեկ 
ատամնատեխնիկի և գիպսային մոդելների ստացման, զոդման, պոլիմերացման, 
փայլեցման, ձուլման աշխատանքներ կատարող մինչև երկու օժանդակ 
(տեխնիկական) աշխատակիցների աշխատատեղերի ամբողջությունը. 

13) տոտալիզատորի կազմակերպման համար` տոտալիզատորի կազմակերպչի 
կողմից խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված համակարգիչների 
քանակը. 

14) ինտերնետ տոտալիզատորի համար` ինտերնետ տոտալիզատորի 
կազմակերպման համար նախատեսված ինտերնետային կայքերի թիվը: 
Անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման 
համար ելակետային տվյալ է համարվում խաղասրահում ինտերնետ 
տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչների 
քանակը. 

15) առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներում) 
վաճառասեղանների կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք մետաղների, 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի առք ու 
վաճառքի գործունեության համար` թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք 
մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի ցուցադրման և (կամ) 
վաճառքի համար օգտագործվող վաճառասեղանի կամ վաճառակետի մակերեսը` 
արտահայտված քառակուսի մետրով: 

2. Ավտոբուսներով օրենքով սահմանված կարգով ուղևորների կանոնավոր 
փոխադրումներ իրականացնելիս ավտոբուսի անսարքության դեպքում 
արտոնագրային հարկ վճարող համարվող կազմակերպությունը կամ անհատ 
ձեռնարկատերը այդ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կարող է այն 
փոխարինել նստատեղերի նույն կամ պակաս քանակ ունեցող ավտոբուսով` 
նախապես այդ մասին տեղեկացնելով հարկային մարմնին` Կառավարության 
սահմանած կարգով: Սույն մասի դրույթները չեն տարածվում Երևան քաղաքում և 
Երևան քաղաքի հետ կապված երթուղիներով ուղևորափոխադրումների վրա: 

3. (մասն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
4. Տոտալիզատորի, ինչպես նաև անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ 

տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչները 
Կառավարության սահմանած կարգով ենթակա են հարկային մարմնի կողմից 
հաշվառման: 

5. Որևէ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար տվյալ գործունեության տեսակի 
մասով ներկայացված ելակետային տվյալը չի կարող նվազեցվել, բացառությամբ 
եթե ելակետային տվյալը նվազեցվում է մինչև տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի 
համար արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ ներկայացված 



հայտարարությունում նշված հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի օրվան 
նախորդող օրը ներառյալ: 

(278-րդ հոդվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-261-Ն, 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
  
Հոդված 279. Արտոնագրային հարկի հաշվարկման գործակիցները  
  
1. Միայն մեկ հաշվետու ամիս ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի, ինչպես 

նաև ավտոբուսով և (կամ) միկրոավտոբուսով իրականացվող 
ուղևորափոխադրումների գործունեության մասով մեկից ավելի հաշվետու ամիսներ 
ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար արտոնագրային հարկի 
հաշվարկման նպատակով արտոնագրային հարկի հաշվարկման գործակիցը 
սահմանվում է 1.0: Մեկից ավելի հաշվետու ամիսներ ներառող հաշվետու 
ժամանակաշրջանի համար (բացառությամբ ավտոբուսներով և (կամ) 
միկրոավտոբուսներով ուղևորափոխադրումների գործունեության տեսակի) 
արտոնագրային հարկի հաշվարկման գործակիցը որոշվում է մեկ հաշվետու ամսվա 
համար սահմանված 1.0 գործակիցը նվազեցնելով հաշվետու ժամանակաշրջանում 
ներառված մեկից ավելի հաշվետու ամիսների քանակի և 0.02-ի արտադրյալի 
չափով:  

2. Արտոնագրային հարկի հաշվարկման համար կիրառվում են նաև հետևյալ 
լրացուցիչ գործակիցները. 

1) (կետն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
2) (կետն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
3) (կետն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
4) Երևան քաղաքում վարսավիրական ծառայությունների մատուցման, ինչպես 

նաև հանրային սննդի օբյեկտների (բացառությամբ մինչև 50 մ2 սպասարկման սրահի 
մակերես ունեցող օբյեկտների), ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի), 
ավտոկանգառների, բիլիարդ խաղի, սեղանի թենիս խաղի, մետաղադրամով և (կամ) 
թղթադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով առևտրի, ինչպես նաև 
մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման 
համար` 

ա. առաջին և երկրորդ գոտիների համար` 1.4, 
բ. մյուս գոտիների համար` 1.05. 
5) Երևան քաղաքում ատամնաբուժական, ատամնատեխնիկական 

գործունեության իրականացման համար` 
ա. առաջին և երկրորդ գոտիների համար` 1.0, 
բ. մյուս գոտիների համար` 0.75. 
6) տոնավաճառների, վերնիսաժների, շուկաների, Երևանի կայարանների 

(ավտոկայարանների), մետրոպոլիտենի կայարանների կամ դրանց անմիջապես 
հարող տարածքներում գտնվող ավտոկանգառների գործունեության համար` 2.5. 

7) բացառապես գիշերային ժամերին (ժամը 21:00-ից մինչև ժամը 09:00-ն) 
աշխատող ավտոկանգառների գործունեության համար` 0.5. 

8) ավտոբուսներով և (կամ) միկրոավտոբուսներով իրականացվող 
ուղևորափոխադրումների համար ուղևորափոխադրման գործակից, որը որոշվում է 
տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում ավտոբուսով կամ միկրոավտոբուսով 
ուղևորափոխադրում իրականացնելու համար նախատեսված ավտոբուսների և 
(կամ) միկրոավտոբուսների նստատեղերի քանակների հանրագումարով: Հաշվետու 



ժամանակաշրջանի ընթացքում ուղևորափոխադրման գործակիցը չի կարող 
նվազեցվել. 

9) երթուղու հետ կապված՝ ավտոբուսներով և (կամ) միկրոավտոբուսներով 
իրականացվող ուղևորափոխադրումների համար՝  

ա. երկու քաղաքների միջև, բացառությամբ Երևան քաղաքի (այսուհետ` 
միջքաղաքային)՝ 1.0, 

բ. Երևան քաղաքի հետ՝ 1.2, 
գ. ներմարզային՝ բացառությամբ միջքաղաքայինի և ներքաղաքայինի՝  

- Կոտայքի, Արարատի և Արմավիրի մարզերում՝ 0.75, 
- այլ մարզերում՝ 0.5, 

դ. ներքաղաքային՝  
- Երևան քաղաքում՝ 1.0, 
- Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում՝ 0.9, 
- մնացած քաղաքներում՝ 0.8: 

Միևնույն հաշվետու ժամանակաշրջանում տարբեր բնակավայրերում կամ 
տարբեր բնակավայրերի միջև ավտոբուսով և (կամ) միկրոավտոբուսով 
միջմարզային (բացառությամբ միջքաղաքայինի և Երևան քաղաքի հետ) 
երթուղիներով ուղևորափոխադրումների իրականացման դեպքում կիրառվում է այդ 
մարզերի համար սույն կետի «գ» ենթակետով սահմանված գործակիցներից 
առավելագույնը: 

3. Երևան քաղաքի բաշխումը` ըստ տարածքային գոտիների, սահմանում է 
Կառավարությունը: 

(279-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 08.02.18 ՀՕ-124-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-261-Ն, 
21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 

  
Հոդված 280. Արտոնագրային հարկով հարկման բազան  
  
1. Արտոնագրային հարկով հարկման բազա է համարվում հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ներառված ամիսների քանակի, այդ գործունեության տեսակի 
համար Օրենսգրքի 278-րդ հոդվածով սահմանված ելակետային տվյալի մեծության, 
Օրենսգրքի 279-րդ հոդվածով սահմանված գործակիցների արտադրյալը, 
բացառությամբ ավտոբուսով և (կամ) միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրման, 
ատամնաբուժական ու ատամնատեխնիկական, ինչպես նաև առևտրի 
իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներում) վաճառասեղանների կամ 
վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի առք ու վաճառքի գործունեության 
տեսակների: 

2. Ավտոբուսով և (կամ) միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրման, 
ատամնաբուժական ու ատամնատեխնիկական, ինչպես նաև առևտրի 
իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներում) վաճառասեղանների կամ 
վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի առք ու վաճառքի գործունեության 
տեսակների մասով արտոնագրային հարկով հարկման բազա է համարվում 
հաշվետու ժամանակաշրջանում ներառված ամիսների քանակի և Օրենսգրքի 279-
րդ հոդվածով սահմանված գործակցի (գործակիցների) արտադրյալը: 



3. Որևէ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ստացված արտոնագրում նշված 
ելակետային տվյալը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ավելացվելու 
դեպքում արտոնագրային հարկի հաշվարկման նպատակով արտոնագրային 
հարկով հարկման բազա է համարվում ավելացված ելակետային տվյալի մեծության, 
ելակետային տվյալի ավելացման ամսաթիվն ընդգրկող ամսվանից մինչև 
ելակետային տվյալի ավելացումը ստացած արտոնագրի գործողության ավարտն 
ընկած ժամանակահատվածում ներառված ամիսների քանակի և Օրենսգրքի 279-րդ 
հոդվածով սահմանված գործակցի (գործակիցների) արտադրյալը, բացառությամբ 
ավտոբուսով և (կամ) միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրման, ատամնաբուժական 
ու ատամնատեխնիկական, ինչպես նաև առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու 
շուկաներում) վաճառասեղանների կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք 
մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք 
քարերի առք ու վաճառքի գործունեության տեսակների: Սույն մասով սահմանված 
դեպքում հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության, 
ատամնաբուժական ու ատամնատեխնիկական, ինչպես նաև առևտրի 
իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներում) վաճառասեղանների կամ 
վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի առք ու վաճառքի գործունեության 
տեսակների մասով հարկման բազա է համարվում ելակետային տվյալի ավելացման 
ամսաթիվն ընդգրկող ամսվանից մինչև ելակետային տվյալի ավելացումը ստացած 
արտոնագրի գործողության ավարտն ընկած ժամանակահատվածում ներառված 
ամիսների քանակի և Օրենսգրքի 279-րդ հոդվածով սահմանված գործակցի 
(գործակիցների) արտադրյալը: 

4. Արտոնագրային հարկով հարկման բազան որոշվում է յուրաքանչյուր վայրում 
իրականացվող յուրաքանչյուր գործունեության տեսակի և յուրաքանչյուր 
ժամանակահատվածի համար առանձին: 

(280-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
  
Հոդված 281. Հաշվետու ժամանակաշրջանը  
  
1. Արտոնագրային հարկի հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում հարկային 

տարվա մեջ ներառված ցանկացած հաշվետու ամիսը, բացառությամբ սույն 
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքի: 

2. Արտոնագրային հարկի հաշվետու ժամանակաշրջան են համարվում 
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ներկայացրած` 
արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ հայտարարությունում նշված հարկային 
տարվա մեջ ներառված մեկ և ավելի հաջորդական ամիսները ներառող 
ժամանակահատվածը:  

3. Արտոնագրային հարկի հաշվետու ժամանակաշրջանում գործունեության 
իրականացման սկզբի օրը և (կամ) գործունեության իրականացման վերջին օրը 
ներառող հաշվետու ամիսները` համարվում են որպես ամբողջական ամիսներ: 

4. Որևէ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ստացված արտոնագրում նշված 
ելակետային տվյալի` հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ավելացման 
դեպքում արտոնագրային հարկի հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում 
ելակետային տվյալի ավելացման ամսաթիվն ընդգրկող ամսվանից մինչև 



ելակետային տվյալի ավելացումը ստացած արտոնագրի գործողության ավարտն 
ընկած ժամանակահատվածը: 

  
Հոդված 282. Արտոնագրային հարկի հաշվարկման կարգը  
  
1. Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրում իրականացվող 

գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի և գործունեության իրականացման 
յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար արտոնագրային հարկը հաշվարկվում 
է առանձին: 

2. Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրում իրականացվող 
գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի (բացառությամբ ավտոբուսով և (կամ) 
միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրման, ատամնաբուժական և 
ատամնատեխնիկական, ինչպես նաև առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու 
շուկաներում) վաճառասեղանների կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք 
մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք 
քարերի առք ու վաճառքի գործունեության տեսակների) մասով արտոնագրային 
հարկը հաշվարկվում է տվյալ վայրում իրականացվող գործունեության տվյալ 
տեսակի համար Օրենսգրքի 280-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով 
հաշվարկված արտոնագրային հարկով հարկման բազայի և Օրենսգրքի 277-րդ 
հոդվածով սահմանված արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափի 
արտադրյալով` դրամական արտահայտությամբ: 

3. Յուրաքանչյուր վայրում ատամնաբուժական և ատամնատեխնիկական, 
ինչպես նաև առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներում) 
վաճառասեղանների կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք մետաղների, 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի առք ու 
վաճառքի գործունեության տեսակների մասով արտոնագրային հարկը 
հաշվարկվում է Օրենսգրքի 280-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հարկման 
բազայի և Օրենսգրքի 277-րդ հոդվածով սահմանված` տվյալ ելակետային տվյալին 
համապատասխանող արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափի 
արտադրյալով` դրամական արտահայտությամբ: 

4. Որևէ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ստացված արտոնագրում նշված 
ելակետային տվյալը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ավելացվելու 
դեպքում արտոնագրային հարկը հաշվարկվում է ելակետային տվյալի ավելացման 
դեպքի համար Օրենսգրքի 280-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված հարկման 
բազայի և Օրենսգրքի 277-րդ հոդվածով սահմանված արտոնագրային հարկի 
դրույքաչափի արտադրյալով` դրամական արտահայտությամբ, բացառությամբ 
ավտոբուսով և (կամ) միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրման, ատամնաբուժական 
ու ատամնատեխնիկական, ինչպես նաև առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու 
շուկաներում) վաճառասեղանների կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք 
մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք 
քարերի առք ու վաճառքի գործունեության տեսակների: 

5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքում ավտոբուսով և (կամ) 
միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրման, ատամնաբուժական ու 
ատամնատեխնիկական, ինչպես նաև առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու 
շուկաներում) վաճառասեղանների կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք 
մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք 



քարերի առք ու վաճառքի գործունեության տեսակների մասով արտոնագրային 
հարկը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

ԱՀ= ՀԲ x ՀԴ - ՆԱԱՔ x 
ՆԱՀ 

ՀՀԱՔ 
որտեղ` 
ԱՀ – ն արտոնագրային հարկն է. 
ՀԲ – ն Օրենսգրքի 280-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով 

հաշվարկված հարկման բազան է. 
ՀԴ – ն ընդհանուր (ներառյալ` ավելացված ելակետային տվյալը) ելակետային 

տվյալին համապատասխանող արտոնագրային հարկի դրույքաչափն է. 
ՆԱԱՔ – ն ելակետային տվյալի ավելացման ամսաթիվն ընդգրկող ամսվանից 

մինչև ելակետային տվյալի ավելացումը ստացած արտոնագրի գործողության 
ավարտն ընկած ժամանակահատվածում ներառված ամիսների քանակն է. 

ՆԱՀ – ն մինչև ելակետային տվյալի ավելացումը ստացված գործող արտոնագրի 
հիման վրա վճարված արտոնագրային հարկի գումարն է. 

ՀՀԱՔ – ն մինչև ելակետային տվյալի ավելացումը ստացված գործող 
արտոնագրում նշված հաշվետու ժամանակաշրջանում ներառված ամիսների 
քանակն է: 

(282-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
  
Հոդված 283. Արտոնագրային հարկի գումարի վճարումը  
  
1. Կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը արտոնագրային 

հարկը պետական բյուջե են վճարում մինչև Օրենսգրքի 275-րդ հոդվածին 
համապատասխան ներկայացված արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ 
հայտարարությունում նշված հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի օրվան 
նախորդող օրը ներառյալ: 

2. Օրենսգրքի 282-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկվող 
արտոնագրային հարկը վճարվում է մինչև ավելացված ելակետային տվյալի համար 
արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ նոր հայտարարությունում նշված 
հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի օրվան նախորդող օրը ներառյալ: 

3. Արտոնագրային հարկ վճարող համարվելու տվյալ հաշվետու 
ժամանակաշրջանի ընթացքում գործունեությունը դադարեցնելու կամ 
ժամանակավոր կասեցնելու կամ արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ 
համարվող գործունեությունը դադարեցնելու դեպքերում (այդ թվում` Օրենսգրքի 276-
րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված դեպքերում) տվյալ 
հաշվետու ժամանակաշրջանի համար սույն գլխով սահմանված կարգով և չափով 
հաշվարկված ու վճարված արտոնագրային հարկը չի հաշվանցվում և չի 
վերադարձվում: 

  
Հոդված 284. Արտոնագրային հարկ վճարողների կողմից այլ հարկերի և 

վճարների վճարումը 
  
1. Արտոնագրային հարկ վճարողի համար պահպանվում է Օրենսգրքով 

սահմանված դեպքերում և կարգով այլ հարկերի (որոնց արտոնագրային հարկը չի 



փոխարինում) և վճարների հաշվարկման ու վճարման կարգը, բացառությամբ սույն 
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերի: 

2. Արտոնագրային հարկ վճարողները, սույն գլխով կարգավորվող 
հարաբերությունների մասով, ազատվում են` 

1) Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով սահմանված` շահութահարկի կանխավճարների 
կատարումից. 

2) Օրենսգրքի 150-րդ հոդվածի 13-րդ մասով հարկային գործակալի համար 
սահմանված պարտավորությունների կատարումից: 
 

Հոդված 314. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կարգավիճակի 
հաստատումը կամ կարգավիճակը հաստատող տեղեկանքի 
տրամադրումը  

  
1. Հարկային մարմինը հաստատում է կազմակերպությունների և ֆիզիկական 

անձանց Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կարգավիճակը Հայաստանի 
Հանրապետության և այլ պետությունների միջև գործող՝ վավերացված միջազգային 
պայմանագրերի (համաձայնագրերի, կոնվենցիաների) կիրառումն ապահովելու 
նպատակով: 

2. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատումը 
իրականացվում է հարկային մարմնի սահմանած՝ Հայաստանի Հանրապետության 
ռեզիդենտի կարգավիճակը հաստատող տեղեկանքի տրամադրման կամ 
օտարերկրյա պետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ օտարերկրյա 
ռեզիդենտության փաստը հաստատող ձևի հաստատման միջոցով: Օտարերկրյա 
պետության օրենսդրությամբ սահմանված ձևը համարվում է ռեզիդենտության 
փաստը հաստատող ձև, եթե այն բովանդակային առումով համապատասխանում է 
հարկային մարմնի սահմանած՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի 
կարգավիճակը հաստատող տեղեկանքի բովանդակությանը: 

3. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման 
նպատակով հարկ վճարողը հարկային մարմին է ներկայացնում սույն հոդվածի 4-րդ 
մասով սահմանված փաստաթղթերը: Հարկային մարմինը երկու աշխատանքային 
օրվա ընթացքում տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի 
կարգավիճակը հաստատող տեղեկանքը կամ գրավոր մերժում է դրա 
տրամադրումը՝ նշելով պատճառը: 

4. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման 
տեղեկանք ստանալու համար հարկ վճարողը ներկայացնում է` 

1) կազմակերպության (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի) դեպքում` տեղեկություն օտարերկրյա պետությունում 
ստացված եկամտի տեսակի և մեծության վերաբերյալ, իսկ առկայության դեպքում՝ 
նաև օտարերկրյա պետությունում եկամուտների ստացումը հիմնավորող 
փաստաթղթերի պատճենը. 

1.1) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի դեպքում՝ դիմում 
Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման 
տեղեկանք ստանալու վերաբերյալ. 

2) ֆիզիկական անձի դեպքում` 



ա. տեղեկություն օտարերկրյա պետությունում ստացված եկամտի տեսակի և 
մեծության վերաբերյալ, իսկ առկայության դեպքում՝ նաև օտարերկրյա 
պետությունում եկամուտների ստացումը հիմնավորող փաստաթղթերի պատճենը, 

բ. քաղաքացու անձնագրի բոլոր էջերի պատճենները, 
գ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անձի գտնվելու 

ժամանակահատվածի հաշվարկման աղյուսակը կամ Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում կենսական շահերի կենտրոնի գտնվելու մասին 
ազատ ոճով շարադրած հիմնավորումը` կցելով հաստատող փաստաթղթերի 
պատճենները: 

5. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատումը 
կարող է իրականացվել ինչպես ընթացիկ, այնպես էլ նախորդ հարկային տարիների 
համար, եթե առկա են նախորդ հարկային տարիներին վերաբերող և 
ռեզիդենտության փաստը հաստատող անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը: 

 
Հոդված 348. Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարների 

հիմնավորվածության ուսումնասիրությունը 
  
1. Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա` ԱԱՀ-ի զրոյական 

դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի, 
յուրաքանչյուր հաշվետու կիսամյակին եռամսյակին հաջորդող ամսվա 21-ի 
դրությամբ ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի, Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
1-3-րդ կետերով սահմանված գործարքների իրականացման դեպքում ակցիզային 
հարկի փոխհատուցվող գումարի հիմնավորվածության նպատակով հարկային 
մարմինը հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա իրականացնում է միասնական հաշվին 
մուտքագրման ենթակա գումարների հիմնավորվածության ուսումնասիրություն: 

2. Հարկ վճարողի մոտ սույն հոդվածով սահմանված յուրաքանչյուր 
ուսումնասիրության ժամկետը ուսումնասիրության հանձնարարագրով կարող է 
սահմանվել ոչ ավելի, քան 15 անընդմեջ աշխատանքային օր` սկսած հարկ վճարողի 
դիմումը հարկային մարմնի կողմից ստանալու օրվանից: Անհրաժեշտության 
դեպքում ուսումնասիրություն իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) 
գրավոր զեկուցագրի հիման վրա հանձնարարագիր տվող պաշտոնատար անձի 
հրամանով սույն մասում նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև տասը 
անընդմեջ աշխատանքային օրով: Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա 
գումարների հիմնավորվածության ուսումնասիրության ժամկետի երկարաձգման 
մասին գրավոր տեղեկացվում է հարկ վճարողին (գործադիր մարմնի ղեկավարին) 
կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին` ներկայացնելով հրամանի 
պատճենը ոչ ուշ, քան հանձնարարագրում նշված ուսումնասիրության ժամկետի 
ավարտի օրը: 

3. Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարների 
հիմնավորվածության ուսումնասիրությունն իրականացվում է Օրենսգրքի 343-րդ 
հոդվածի 6-րդ մասին համապատասխան տրված հանձնարարագրի հիման վրա: 
Ուսումնասիրության հանձնարարագրի երկու օրինակներն Օրենսգրքի 339-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասով համալիր հարկային ստուգումների համար սահմանված 
կարգով ու եղանակներով ուսումնասիրությունն սկսելու օրը ներկայացվում է հարկ 
վճարողին (գործադիր մարմնի ղեկավարին) կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար 
անձին՝ ծանոթացման: Հարկ վճարողը ուսումնասիրության անցկացման մասին 



ծանուցված է համարվում Օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
համապատասխան ժամկետներում: Հանձնարարագիրն ստորագրելուց ու 
ստանալուց հրաժարվելու դեպքում հանձնարարագրի՝ հարկային մարմնի կնքած 
պատճենը հարկ վճարողին է ուղարկվում Օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-
րդ կետով սահմանված կարգով: 

4. Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարների 
հիմնավորվածության ուսումնասիրության ընթացքը, Օրենսգրքի 341-րդ հոդվածի 3-
րդ մասով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում, հանձնարարագիր տվող 
պաշտոնատար անձի հրամանով կարող է կասեցվել նույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ 
մասերով սահմանված ժամկետներով: Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա 
գումարների հիմնավորվածության ուսումնասիրության ընթացքի կասեցումը, 
կասեցման ժամկետի երկարաձգումը, կասեցված ուսումնասիրության վերսկսելը 
կատարվում են Օրենսգրքի 341-րդ հոդվածով հարկային ստուգումների համար 
սահմանված կարգով ու ժամկետներում: 

5. Ուսումնասիրության ընթացքում ճշտվում են՝ 
1) նախորդ ուսումնասիրությունների արդյունքներով չհիմնավորված 

գումարները, ինչպես նաև այն գումարները, որոնց վերաբերող գործարքների մասով 
ուսումնասիրության ժամկետը կասեցվել է. 

2) հարկ վճարողի ներկայացրած` ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկներում ներառված տվյալների արժանահավատությունը. 

3) ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների իրացման 
շրջանառությունը. 

4) ձեռքբերումների գծով հարկային հաշիվների համապատասխանությունը 
Օրենսգրքի պահանջներին. 

5) Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-3-րդ կետերով սահմանված 
գործարքների իրականացման դեպքում ակցիզային հարկի փոխհատուցվող 
գումարի հիմնավորվածությունը: 

6. Ուսումնասիրության արդյունքներով միասնական հաշվին մուտքագրման 
ենթակա գումարները համարվում են չհիմնավորված, եթե դրանք վերագրվում են 
Օրենսգրքի 72-րդ և 93-րդ հոդվածներով սահմանված` հաշվանցումների 
(պակասեցումների) կատարման սահմանափակումներին: Սույն մասում նշված 
գումարների հաշվանցումը համարվում է չհիմնավորված միայն այդ մասով: 

7. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված` ԱԱՀ-ի և (կամ) ակցիզային հարկի 
փոխհատուցվող գումարի մեծության որոշման ժամանակ ուսումնասիրությամբ 
չհիմնավորված գումարները, ինչպես նաև այն գումարները, որոնց 
հիմնավորվածության վերաբերյալ ուսումնասիրությունները կամ ստուգումները 
սահմանված կարգով կասեցվել են, հաշվի չեն առնվում: 

8. Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա՝ ԱԱՀ-ի զրոյական 
դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի, 
ինչպես նաև Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-3-րդ կետերով սահմանված 
գործարքների իրականացման դեպքում ակցիզային հարկի փոխհատուցվող 
գումարի հաշվարկն իրականացվում է ըստ հաշվետու ժամանակաշրջանների, իսկ 
յուրաքանչյուր հաշվետու կիսամյակին եռամսյակին հաջորդող ամսվա 21-ի 
դրությամբ ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի հաշվարկն` այդ ժամկետի դրությամբ: 

9. Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի արդյունքներով միասնական 
հաշվին մուտքագրման ենթակա է ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող 



գործարքների գծով ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի այն մասը, որը չի 
գերազանցում այդ հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված՝ ԱԱՀ-ի 
զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների հարկման բազայի 20 տոկոսը: 

10. Կառավարության սահմանած չափանիշներին բավարարող հարկ 
վճարողների կողմից ներկայացված՝ ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող 
գործարքների գծով ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի մինչև 20 միլիոն դրամի 
հայտերի հիման վրա ԱԱՀ-ի գումարների մուտքագրումը միասնական հաշվին 
կատարվում է Կառավարության սահմանած պարզեցված ընթացակարգով և 
ժամկետներում: 

11. Ուսումնասիրության արդյունքում Օրենսգրքի 343-րդ հոդվածի 10-րդ մասով 
սահմանված ժամկետներում ու կարգով կազմվում և հարկ վճարողին (գործադիր 
մարմնի ղեկավարին) կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին է 
ներկայացվում նույն հոդվածի 14-րդ մասով սահմանված ձևով ուսումնասիրության 
արդյունքների վերաբերյալ արձանագրության նախագիծը: Օրենսգրքի 343-րդ 
հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված կարգով ու ժամկետներում կազմվում և հարկ 
վճարողին (գործադիր մարմնի ղեկավարին) կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար 
անձին է ներկայացվում ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ 
արձանագրությունը: Օրենսգրքի 343-րդ հոդվածի 14-րդ մասի 10-րդ կետով 
սահմանված դրույթներն արձանագրությունում (նախագծում) ներառվում են միայն 
նույն հոդվածի 5-րդ մասի 6-րդ կետով սահմանված դեպքում: 

12. Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարները կարող են 
հիմնավորվել նաև համալիր հարկային ստուգումների ընթացքում: 

 
Հոդված 380. Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառության ոլորտները 
  
1. Կազմակերպությունների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների կողմից 

կանխիկ դրամով կամ պլաստիկ քարտերի վճարային  քարտերի կամ վճարային 
տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ վճարային գործիքների միջոցով 
իրականացվող դրամական հաշվարկների դեպքում (ներառյալ՝ կանխավճարները, 
մասնակի վճարումները) հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կիրառությունը 
պարտադիր է առևտրի օբյեկտների, առևտրի իրականացման վայրերում 
վաճառատեղերի միջոցով մանրածախ վաճառք իրականացնելիս, բնակչության 
համար աշխատանքներ կատարելիս կամ բնակչությանը ծառայություններ 
մատուցելիս, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերի: 

2. Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 
տրանսպորտային միջոցով վաճառք իրականացնելիս, բնակչության համար 
աշխատանքներ կատարելիս կամ բնակչությանը ծառայություններ մատուցելիս 
հսկիչ դրամարկղային մեքենա կարող է կիրառվել Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 1-4-րդ կետերով սահմանված հաշվարկային փաստաթղթեր էլեկտրոնային 
եղանակով դուրս գրելու համար: 

3. Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից կանխիկ 
դրամով կամ պլաստիկ քարտերի վճարային քարտերի կամ վճարային տեխ-
նոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ վճարային գործիքների միջոցով 
իրականացվող դրամական հաշվարկների դեպքում (ներառյալ՝ կանխավճարները, 
մասնակի վճարումները) հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կիրառությունը 
պարտադիր չէ գործունեության հետևյալ տեսակների համար. 



1) բնակչությանը կոմունալ ծառայությունների մատուցում՝ պայմանով, որ այդ 
ծառայությունների մասով կանխիկ դրամով կամ պլաստիկ քարտերի վճարային 
քարտերի կամ վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ վճարային 
գործիքների միջոցով դրամական հաշվարկներ իրականացնելիս վճարողին 
տրամադրվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վճարումը հավաստող 
փաստաթուղթ. 

2) վիճակախաղի տոմսերի վաճառք. 
3) ավտոմոբիլային, ջրային, երկաթուղային, օդային տրանսպորտով կատարվող 

ուղևորափոխադրումների, բեռնափոխադրումների իրականացման և երթևեկության 
տոմսերի վաճառք. 

4) առևտրի իրականացման վայրերում գտնվող վաճառասեղաններից Օրենսգրքի 
126-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված գյուղատնտեսական արտադրանքի և 
քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող գործածության մեջ 
եղած անձնական օգտագործման իրերի վաճառք. 

5) տրանսպորտային միջոցներով իրականացվող Օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-
ին մասով սահմանված գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառք. 

6) ավտոտրանսպորտային միջոցը տաքսամետրով (սակաչափիչով) 
ապահովված լինելու դեպքում` մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներով 
փոխադրումների իրականացում. 

7) խաղատների և (կամ) շահումով խաղերի կազմակերպում. 
8) օրենքով սահմանված կարգով գրանցված կրոնական կազմակերպությունների 

կողմից կրոնական պարագաների իրացում և (կամ) կրոնական 
ծիսակատարությունների ծառայությունների մատուցում. 

9) փոստային ծառայությունների դիմաց վճարումը հավաստող փոստային 
վճարման պետական նշանների (փոստային նամականիշերի և այլ նշանների)՝ 
անվանական արժեքով իրացում. 

10) փոստային և սուրհանդակային գործունեության իրականացում. 
11) հեռակա՝ էլեկտրոնային հաղորդակցություն ապահովող կապի կամ 

հեռուստատեսային խանութների միջոցով վաճառքի իրականացում. 
12) կրպակներում թերթերի և ամսագրերի իրացումը, եթե թերթերի և ամսագրերի 

իրացման շրջանառության տեսակարար կշիռը գերազանցում է ամբողջ իրացման 
շրջանառության 50 տոկոսը: Թերթերի և ամսագրերի իրացման շրջանառության 
հաշվառումն իրականացվում է առանձնացված կարգով: 

 
Հոդված 381. Հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կիրառության կանոնները 
  
1. Կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները 

պարտավոր են կանխիկ դրամով կամ պլաստիկ քարտերի վճարային քարտերի կամ 
վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ վճարային գործիքների 
միջոցով դրամական հաշվարկներն իրականացնել Կառավարության սահմանած 
կարգով հարկային մարմնում գրանցված և Կառավարության սահմանած՝ հսկիչ 
դրամարկղային մեքենային ներկայացվող տեխնիկական պահանջները բավարարող 
հսկիչ դրամարկղային մեքենայով: 

2. Հսկիչ դրամարկղային մեքենան տեղադրվում է առևտրի օբյեկտի, առևտրի 
իրականացման վայրի վաճառատեղի, աշխատանքի կատարման վայրի կամ 
ծառայության մատուցման վայրի այն հատվածում, որտեղ կատարվում է վճարումը: 



3. Հսկիչ դրամարկղային մեքենա կիրառող կազմակերպությունները, անհատ 
ձեռնարկատերերը և նոտարները կանխիկ դրամով կամ պլաստիկ քարտերի 
վճարային քարտերի կամ վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ 
վճարային գործիքների միջոցով դրամական հաշվարկներ իրականացնելիս 
պարտավոր են ապրանքներ ձեռքբերողին, աշխատանքներ ընդունողին կամ 
ծառայություններ ստացողին տրամադրել հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոն: 

Հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոնի վրա պետք է տպագրված լինի հետևյալ 
տեղեկատվությունը (տվյալները). 

1) կտրոնի հերթական համարը (ԿՀ)՝ 8 նիշ. 
2) հսկիչ դրամարկղային մեքենա կիրառողի անվանումը (կազմակերպության 

անվանումը և կազմակերպաիրավական տեսակի հապավումը, անհատ 
ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը). 

3) հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կիրառության վայրի հասցեն. 
4) հսկիչ դրամարկղային մեքենա կիրառողի հարկ վճարողի հաշվառման համարը 

(ՀՎՀՀ), իսկ հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոնը կազմակերպության 
ներկայացուցչին, անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նրա ներկայացուցչին, նոտարին 
կամ նրա ներկայացուցչին տրամադրելու դեպքում՝ նաև համապատասխանաբար 
ապրանք ձեռք բերող, աշխատանք ընդունող և (կամ) ծառայություն ստացող 
կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի հարկ վճարողի 
հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). 

5) հսկիչ դրամարկղային մեքենայի գրանցման համարը (ԳՀ). 
6) կտրոնի տրամադրման րոպեն, ժամը, օրը, ամիսը, տարին. 
7) սպասարկող բաժնի համարը, բացառությամբ «կանխավճար» գրառում 

ունեցող կտրոնների. 
8) ապրանքի անվանումը և ապրանքային դիրքը, աշխատանքի կամ 

ծառայության անվանումը և կոդը, բացառությամբ «կանխավճար» գրառում ունեցող 
կտրոնների՝ Կառավարության սահմանած կարգին և ժամկետներին 
համապատասխան. 

9) գնվող ապրանքի քանակը, դրա չափման միավորը, բացառությամբ 
«կանխավճար» գրառում ունեցող կտրոնների` Կառավարության սահմանած կարգին 
և ժամկետներին համապատասխան. 

10) կիրառված զեղչի չափը (կիրառվելու դեպքում). 
11) վճարման ենթակա գումարները՝ ըստ բաժինների. 
12) ընդհանուր գումարը, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն, եթե գործարքն իրականացնողը ԱԱՀ 

վճարող է և գործարքը ենթակա է ԱԱՀ-ով հարկման, բացառությամբ «կանխավճար» 
գրառում ունեցող կտրոնների. 

13) ԱԱՀ-ի գումարը, եթե գործարքն իրականացնողը ԱԱՀ վճարող է և գործարքը 
ենթակա է ԱԱՀ-ով հարկման, բացառությամբ «կանխավճար» գրառում ունեցող 
կտրոնների. 

14) պատասխանատու անձի (գանձապահի) համարը. 
15) ֆիսկալավորման ռեժիմի նշանը (Ֆ). 
16) «կանխավճար» գրառումը՝ կանխավճարների ստացման, ինչպես նաև այն 

դեպքերում, երբ պարզ չէ, թե վերցված գումարների դիմաց հետագայում ինչ 
ապրանքներ կիրացվեն, ինչ աշխատանքներ կկատարվեն կամ ինչ ծառայություններ 
կմատուցվեն: 



4. Այն դեպքում, երբ նոտարական և (կամ) փաստաբանական գործունեություն 
իրականացնողները բնակչությանը ծառայություններ են մատուցում գործունեության 
(հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կիրառության) վայրից դուրս, պարտավոր են 
գործունեության վայր վերադառնալով` ոչ ուշ, քան երեք ժամվա ընթացքում, հսկիչ 
դրամարկղային մեքենա մուտքագրել մատուցված ծառայության դիմաց ստացված 
գումարը, իսկ մեկ օրվա ընթացքում հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոնը 
տրամադրել կամ փոստով առաքել ծառայություն ստացողին: 

5. Արտարժույթի կամ արտարժույթի դիլերային-բրոկերային առք ու վաճառքի 
գործունեություն իրականացնողները դրամական հաշվարկներն իրականացնում են 
սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները բավարարող հսկիչ 
դրամարկղային մեքենայով կամ դրան փոխարինող և նույն պահանջները 
բավարարող՝ համապատասխան ծրագիր պարունակող համակարգչային 
սարքավորումներով: 

6. Կանխիկ դրամով կամ պլաստիկ քարտերի վճարային քարտերի կամ 
վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ վճարային գործիքների 
միջոցով իրականացվող դրամական հաշվարկների համար սույն գլխին 
համապատասխան հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կիրառությունը պարտադիր 
չլինելու դեպքում տեղադրված և կիրառվող հսկիչ դրամարկղային մեքենայի միջոցով 
արձանագրված շրջանառությունը հիմք չէ հարկերի հաշվարկման համար, իսկ այդ 
հսկիչ դրամարկղային մեքենան հարկային մարմնում գրանցումից հանվում է 
(գրանցված լինելու դեպքում) Կառավարության սահմանած կարգով: 

7. Հսկիչ դրամարկղային մեքենային և ցանցային կապի միջոցներին 
ներկայացվող տեխնիկական պահանջները, հսկիչ դրամարկղային մեքենան 
հարկային մարմնում գրանցման և գրանցումից հանման կարգը, հսկիչ 
դրամարկղային մեքենայի կիրառության կանոնները հաստատում է 
Կառավարությունը: 

8. Արտարժույթի կամ արտարժույթի դիլերային-բրոկերային առք ու վաճառքի 
գործունեություն իրականացնողների կողմից կիրառվող հսկիչ դրամարկղային 
մեքենային փոխարինող՝ համապատասխան ծրագիր պարունակող համակարգչային 
սարքավորումներին և ցանցային կապի միջոցներին ներկայացվող պահանջները, 
հսկիչ դրամարկղային մեքենային փոխարինող՝ համապատասխան ծրագիր 
պարունակող համակարգչային սարքավորումների գրանցման և գրանցումից 
հանման կարգը, հսկիչ դրամարկղային մեքենային փոխարինող՝ համապատասխան 
ծրագիր պարունակող համակարգչային սարքավորումների կիրառության 
կանոնները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը՝ 
հարկային մարմնի հետ համատեղ: 

 
Հոդված 384. Հսկիչ դրամարկղային մեքենա կիրառող անձանց գործունեության 

կասեցումը, կասեցման մասին որոշումների ընդունումը և 
կասեցման ավարտը 

  
1. Հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ կիրառող կազմակերպությունների կամ 

անհատ ձեռնարկատերերի գործունեությունը սույն մասով սահմանված հիմքերի 
առկայության դեպքում կասեցվում է, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված դեպքերի: Գործունեության կասեցման համար հիմք են համարվում՝ 



1) կանխիկ դրամով կամ պլաստիկ քարտերի վճարային քարտերի կամ 
վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ վճարային գործիքների 
միջոցով դրամական հաշվարկներ իրականացնելու պահին և վայրում՝ հարկային 
մարմնում այդ վայրի հասցեով գրանցված հսկիչ դրամարկղային մեքենայի 
բացակայության կամ հարկային մարմնում այդ վայրի հասցեով հսկիչ դրամարկղային 
մեքենա գրանցված չլինելու համար կազմակերպության կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ մոտ խախտումն արձանագրելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, 
նշված խախտումը կրկնելը: Սույն կետում նշված գործունեության իրականացման 
վայրում գործունեությունը կասեցվում է մինչև սահմանված կարգով այդ վայրի 
հասցեով հարկային մարմնում գրանցված հսկիչ դրամարկղային մեքենայի 
ապահովումը. 

2) հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կիրառության կանոնների խախտման համար 
կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ մոտ խախտումն 
արձանագրելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, նշված խախտումը կրկնելը: 

2. Կասեցման ենթակա չէ` 
1) բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման 

գործունեությունը. 
2) նոտարական և (կամ) փաստաբանական գործունեությունը: 
3. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության կասեցման 

մասին որոշումն ընդունում է հարկային մարմնի ղեկավարը՝ կասեցման հիմք 
հանդիսացող խախտումն արձանագրելուց հետո` 20 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում: 

4. Գործունեության կասեցման մասին որոշման մեջ նշվում են` 
1) գործունեությունը կասեցվող կազմակերպության անվանումը կամ անհատ 

ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, ՀՎՀՀ-ն, իսկ ԱԱՀ վճարողների դեպքում` 
նաև ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համարը. 

2) կասեցման ենթակա գործունեության վայրի հասցեն. 
3) կասեցման ենթակա գործունեությունը. 
4) կասեցման հիմքը և կասեցման ժամկետը: 
5. Գործունեության կասեցման մասին հարկային մարմնի ղեկավարի որոշումը 

տրվում է գործունեությունը կասեցվող կազմակերպության ղեկավարին կամ նրան 
փոխարինող պաշտոնատար անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը ոչ ուշ, քան 
որոշումն ընդունելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

6. Գործունեությունը կասեցվող կազմակերպության ղեկավարի կամ նրան 
փոխարինող պաշտոնատար անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից դիմումի 
ներկայացման դեպքում մինչև գործունեության կասեցումը կասեցման ենթակա 
գործունեության վայրի տարածքում գտնվող շուտ փչացող ապրանքները 
հեռացնելու կամ դրանց պահպանման և ապահովության մասին հոգալու համար 
հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ տրվում է մինչև երեք աշխատանքային օր 
ժամանակ: Սույն մասում նշված դեպքում կասեցման ժամկետի սկիզբ է համարվում 
հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ տրված ժամկետը լրանալու օրվան 
հաջորդող աշխատանքային օրը: 

7. Գործունեության կասեցումն իրականացվում է հարկային մարմնի 
պաշտոնատար անձանց կողմից կասեցման ենթակա գործունեության վայրի 
տարածքի մուտքը (մուտքերը) կամ տարածք մուտք գործելու այլ հնարավոր 
ուղիները կնքելու, կապարակնքելու, դրոշմելու, թվային, տառային կամ 



դրոշմավորման այլ միջոցի կիրառմամբ, որոնք պետք է բացառեն կասեցման 
ենթակա գործունեության վայրի տարածք մուտք գործելը կամ մուտք գործելու փորձ 
կատարելը՝ առանց կիրառված միջոցները վնասելու: Սույն մասում նշված միջոցները 
կարող են փոփոխվել կամ վերացվել միայն հարկային մարմնի կողմից կամ 
հարկային մարմնի գրավոր թույլտվությամբ: 

8. Գործունեության կասեցման մասին հարկային մարմնի որոշման քաղվածքը 
հարկային մարմինը փակցնում է կասեցման ենթակա գործունեության վայրի մուտքի 
մոտ՝ հաճախորդների և գնորդների համար տեսանելի մասում, իսկ արտարժույթի և 
արտարժույթի դիլերային-բրոկերային առք ու վաճառքի գործունեության կասեցման 
դեպքում` հարկային մարմնի որոշման ընդունման պահից հետո՝ երեք 
աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ մասին հարկային մարմինը գրավոր 
տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին: 

9. Գործունեության կասեցման ընթացքում արգելվում է կասեցման ենթակա 
գործունեության վայրում իրականացնել գործունեություն, գործառույթ կամ 
գործողություն, բացառությամբ կասեցման հիմքերը վերացնելուն ուղղված 
գործառույթների կամ գործողությունների: Գործունեության կասեցման ընթացքում 
սույն մասում նշված գործունեությունը, գործառույթները կամ գործողությունները 
կատարվում են հարկային մարմնի գրավոր թույլտվությամբ: 

10. Գործունեության կասեցման ավարտի ժամկետ է համարվում գործունեության 
կասեցման մասին որոշմամբ նախատեսված օրը: Եթե գործունեության կասեցման 
ժամկետը սահմանվել է մինչև կասեցման համար խախտման հիմքի վերացումը, 
ապա կասեցման ավարտի ժամկետ է համարվում գործունեությունը կասեցված 
կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից խախտման հիմքերը 
վերացնելու մասին հայտարարությունը (համապատասխան հիմնավորող 
փաստաթղթերը) հարկային մարմին մուտքագրելու օրվան հաջորդող երրորդ 
աշխատանքային օրը, եթե այդ ընթացքում հարկային մարմինն ավելի կարճ ժամկետ 
չի սահմանում: Գործունեության կասեցման ավարտի մասին որոշումն ընդունում է 
հարկային մարմնի ղեկավարը: 

11. Սույն հոդվածով սահմանված դեպքերում հարկ վճարողի գործունեության 
կասեցումը կարող է փոխարինվել Օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 8-րդ մասով 
սահմանված տուգանքի վճարմամբ: 

 
Հոդված 386. Կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ սահմանափակումները 
  
1. Ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ 

ծառայությունների մատուցման գործարքների դիմաց Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ 
կիրառվում են հետևյալ սահմանափակումները. 

1) ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ 
ծառայությունների մատուցման յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց կանխիկ դրամով 
գումարի վճարման առավելագույն չափը սահմանվում է 300 հազար դրամ 
(ներառյալ` ԱԱՀ-ի գումարը), իսկ մեկ ամսվա ընթացքում այդպիսի գործարքների 
հանրագումարի մասով` 3 միլիոն դրամ (ներառյալ` ԱԱՀ-ի գումարը). 

2) ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ 
ծառայությունների մատուցման յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց կանխիկ դրամով 
գումարի ընդունման առավելագույն չափը սահմանվում է 300 հազար դրամ 



(ներառյալ` ԱԱՀ-ի գումարը), իսկ մեկ ամսվա ընթացքում այդպիսի գործարքների 
հանրագումարի մասով` 3 միլիոն դրամ (ներառյալ` ԱԱՀ-ի գումարը), բացառությամբ 
սույն մասի 3-րդ կետով սահմանված դեպքերի. 

3) մանրածախ առևտրում ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների 
կատարման կամ ծառայությունների մատուցման յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց 
անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձից կանխիկ դրամով 
գումարի ընդունման առավելագույն չափը սահմանվում է 3 միլիոն դրամ (ներառյալ` 
ԱԱՀ-ի գումարը), իսկ եթե մանրածախ առևտրում ապրանքների մատակարարման 
համար սահմանված կարգով դուրս է գրվում ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ, 
ապա այդ գործարքների դիմաց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
կանխիկ դրամով գումարի ընդունման առավելագույն չափը չի կիրառվում: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված սահմանափակումները՝ 
1) կիրառելի են՝ 
ա. կոմիսիոներին, գործակալին կամ հանձնակատարին հասանելիք գումարների 

(միջնորդավճարների) վճարման կամ ընդունման դեպքերում, 
բ. կոմիտենտի, պրինցիպալի կամ հանձնարարողի՝ համապատասխանաբար 

կոմիսիոներից, գործակալից կամ հանձնակատարից գումարների ընդունման 
դեպքերում: 

2) կիրառելի չեն կոմիսիոների, գործակալի կամ հանձնակատարի կողմից 
համապատասխանաբար կոմիտենտին, պրինցիպալին կամ հանձնարարողին 
կանխիկ դրամով գումարի վճարման, ինչպես նաև ապրանքների վերջնական 
գնորդներից, աշխատանքներ ընդունողներից կամ ծառայություններ ստացողներից 
կանխիկ դրամով գումարի ընդունման դեպքերում. 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված սահմանափակումների կիրառության 
իմաստով՝ կանխիկ դրամով վճարում է համարվում ապրանքների մատակարարման, 
աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման յուրաքանչյուր 
գործարքի դիմաց կատարվող բոլոր վճարումների (այդ թվում` կանխավճարների, 
մասնակի վճարումների) հանրագումարը: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված սահմանափակումները չեն 
տարածվում ներկայացուցչական ծախսերի դիմաց կատարվող վճարումների, 
ֆիզիկական անձանց կատարվող՝ նրանց անձնական կամ պասիվ եկամուտներին 
վերաբերող վճարումների (մասնավորապես՝ աշխատավարձի, դրան 
հավասարեցված վճարումների, նպաստների, կրթաթոշակների, կենսաթոշակների, 
փոխհատուցման վճարների), գյուղատնտեսական արտադրանք մթերող 
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից գյուղատնտեսական 
արտադրանք արտադրող՝ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական 
անձանց հետ կնքված գրավոր պայմանագրերի հիման վրա նրանցից գնված 
գյուղատնտեսական արտադրանքի դիմաց կատարվող վճարումների, ինչպես նաև 
անմիջականորեն գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ 
անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից միս ձեռք բերելու 
դիմաց կատարվող վճարումների, իսկ հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն 
իրականացնող հարկ վճարողների համար՝ նաև անմիջականորեն 
գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ անհատ ձեռնարկա-
տեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից գյուղատնտեսական այլ արտադրանք 
ձեռք բերելու դիմաց կատարվող վճարումների վրա: 

 



Հոդված 393. Ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
տրամադրման կարգը 

  
1. Ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները տրամադրվում են 

Օրենսգրքի 391-րդ հոդվածի համաձայն՝ դրոշմավորման պարտավորություն կրող 
հարկ վճարողներին: 

2. Դրոշմավորման պարտավորություն կրող հարկ վճարողները (այդ թվում՝ 
Օրենսգրքի 391-րդ հոդվածի 6-րդ մասում նշված հարկ վճարողները) ակցիզային 
դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները ստանում են հարկային մարմնից: 

3. Օրենսգրքի 389-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ ներմուծվող 
ապրանքների դրոշմավորման համար նախատեսված ակցիզային դրոշմանիշերն 
ստացվում են մինչև այդ ապրանքների Հայաստանի Հանրապետություն 
ներմուծումը, իսկ Օրենսգրքի 389-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ 
արտադրվող ապրանքների դրոշմավորման համար նախատեսված ակցիզային 
դրոշմանիշերը, ինչպես նաև Օրենսգրքի 390-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
ապրանքների դրոշմավորման համար նախատեսված դրոշմապիտակները` մինչև 
այդ ապրանքների օտարումը: 

4. Ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները տրամադրվում են 
էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված հայտի և հայտի ներկայացման օրվա 
դրությամբ նախկինում ստացված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) 
դրոշմապիտակների օգտագործման մասին հաշվետվության հիման վրա, հայտ 
ներկայացրած կազմակերպության լիազորած ֆիզիկական անձին (անհատ 
ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նրա կողմից լիազորված 
ֆիզիկական անձին) հայտը ներկայացնելուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա 
ընթացքում: 

Սույն մասով սահմանված հայտի և հաշվետվության ձևերը և լրացման կարգերը 
սահմանում է հարկային մարմինը: 

5. Ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների ստացման հայտը 
մերժվում է, եթե` 

1) սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված հաշվետվությունը չի ներկայացվել. 
2) ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների վերադարձը 

սահմանված ժամկետից ուշացնելու, հարկային մարմնի կողմից հետ չընդունվելու 
կամ դրանց կորստի համար Օրենսգրքով սահմանված տուգանքը չի վճարվել. 

3) դեռևս առկա են նախկինում ստացված` ԱՏԳ ԱԱ 2402 ծածկագրին դասվող 
ծխախոտի արտադրանքի՝ 20 միլիոն հատը և (կամ) ԱՏԳ ԱԱ 2204, 2205, 2206, 2207, 
2208 ծածկագրերին դասվող ապրանքախմբի՝ մեկ միլիոն 200 հազար հատը 
գերազանցող ակցիզային դրոշմանիշեր: 

6. Ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների ստացումը 
հաստատվում է ստացականով: 

7. Դրոշմավորման պարտավորություն կրող՝ 
1) հարկ վճարողները (բացառությամբ Օրենսգրքի 13-րդ բաժնի համաձայն 

շրջանառության հարկ վճարող համարվող կամ ընտանեկան ձեռնարկատիրության 
սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող հարկ վճարողների) 
մինչև ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային եղանակով կատարում են 
գրանցումներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ մինչև ապրանքների օտարումն 
էլեկտրոնային եղանակով կատարում են ճշգրտումներ այդ գրանցումներում. 



2) Օրենսգրքի 13-րդ բաժնի համաձայն շրջանառության հարկ վճարող համարվող 
կամ ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության 
սուբյեկտ համարվող հարկ վճարողները կարող են մինչև ապրանքների օտարումն 
էլեկտրոնային եղանակով գրանցումներ չկատարել, եթե գրանցման ենթակա բոլոր 
տվյալները (բացառությամբ տրամադրվելիք դրոշմապիտակների սերիաների և 
հերթական համարների) նշում են դրոշմապիտակների ստացման հայտում: Սույն 
կետում նշված հարկ վճարողները անհրաժեշտության դեպքում կարող են մինչև 
ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային եղանակով գրանցումներ կատարելու 
միջոցով ճշգրտել նախկինում իրենց ներկայացրած դրոշմապիտակների ստացման 
հայտում նշված տվյալները: 

8. Սույն հոդվածի 7-րդ մասի կիրառության իմաստով` 
1) մինչև դրոշմավորման ենթակա ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային 

եղանակով գրանցումների կատարումը և (կամ) գրանցման ենթակա բոլոր 
տվյալներով դրոշմապիտակների ստացման հայտի ներկայացումը չի դիտվում 
որպես էլեկտրոնային գրանցումներում կամ դրոշմապիտակների ստացման հայտում 
նշված ապրանքների օտարում. 

2) մինչև դրոշմավորման ենթակա ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային 
եղանակով գրանցվում են դրոշմավորման ենթակա ապրանքների տեսակը, 
ենթատեսակը (նկարագիրը), տարողությունը (ծավալը, քաշը կամ տվյալ 
ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավորը), քանակությունը և 
համապատասխան ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
սերիաներն ու հերթական համարները (այդ թվում` միջակայքերով): 

9. Հարկային մարմինը յուրաքանչյուր արտադրողի և ներմուծողի (այդ թվում` 
ԵՏՄ անդամ պետություններից) համար վարում են ակցիզային դրոշմանիշերի և 
(կամ) դրոշմապիտակների հաշվառման քարտեր՝ ըստ տեսակների: Քարտում 
նշվում են տրամադրված, հետ ընդունված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) 
դրոշմապիտակների քանակները, սերիաները և համարները: 

 
Հոդված 396. Չօգտագործված կամ վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) 

դրոշմապիտակների վերադարձը 
  
1. Չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները 

վերադարձվում են դրանց ստացման ամսվան հաջորդող վեցամսյա ժամկետում: 
Նշված ժամկետը հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա 

երկարաձգվում է դիմումում նշված ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 90 օրով: 
Սույն մասում նշված դիմումի ձևը և լրացման կարգը սահմանում է հարկային 

մարմինը: 
2. Վնասված ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները 

վերադարձվում են յուրաքանչյուր կիսամյակի արդյունքներով, մինչև կիսամյակին 
հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: 

3. Չօգտագործված կամ վնասված «տեղական» մակագրությամբ նշումով 
ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները հարկ վճարողի կողմից, 
հարկային մարմնի սահմանած ձևի դիմումի հիման վրա, վերադարձվում են 
հարկային մարմին: 

4. Հարկային մարմինը դիմումն ստանալուց հետո` տասը աշխատանքային օրվա 
ընթացքում, ստուգում է վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) 



դրոշմապիտակների համապատասխանությունը սույն հոդվածի 6-րդ մասով 
սահմանված պահանջներին և ընդունում է որոշում այդ պահանջներին դրանց 
համապատասխանության (անհամապատասխանության) մասին և որոշման 
ընդունման օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է 
հարկ վճարողին: 

5. Չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները 
հարկային մարմինը հետ է ընդունում առանց սույն հոդվածի 6-րդ մասով 
սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանությունը ստուգելու: 

6. Վնասված ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները հարկային 
մարմինը չի ընդունում, եթե չեն պահպանվել հետևյալ պայմանները. 

1) ակցիզային դրոշմանիշերը և դրոշմապիտակները պետք է փակցված լինեն 
առանձին էջերի վրա` առանց ծալքերի և անհարթությունների. 

2) պետք է պարզ երևան ակցիզային դրոշմանիշի և (կամ) դրոշմապիտակի 
սերիան և համարը. 

3) ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների պատռվածքի 
դեպքում պատռված մասերը պետք է միացված լինեն: 

 
Հոդված 402. Հարկային հաշվարկը սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացնելը 

կամ չներկայացնելը 
  
1. Հարկ վճարողների կամ հարկային գործակալների կողմից հարկային մարմին 

ներկայացվող հարկային հաշվարկը (բացառությամբ արտոնագրային հարկ 
վճարելու վերաբերյալ հայտարարության) Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված ժամկետից ուշ 
ներկայացվելու կամ չներկայացվելու դեպքում այդ ժամկետին հաջորդող 
յուրաքանչյուր 15 լրացած օրվա համար (անկախ 15-րդ օրը ոչ աշխատանքային 
լինելու հանգամանքից) հարկ վճարողից կամ հարկային գործակալից գանձվում է 
տուգանք (նաև ստուգման ակտով)` հաշվարկված հարկի ընդհանուր գումարի 5 
տոկոսի չափով: 

Անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց դեպքում 
սույն մասով սահմանված տուգանքի կիրառության իմաստով, յուրաքանչյուր 15 
լրացած օրվա հաշվարկը սկսվում է անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող 
ֆիզիկական անձի կողմից կատարման ենթակա հարկային պարտավորության 
մեծությունն արտահայտող վարչական ակտի ամսաթվից: 

2. Սույն հոդվածով սահմանված տուգանքի հաշվարկը դադարում է 
համապատասխան հարկային հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու 
ամսաթվից կամ տվյալ հարկի գծով համալիր հարկային ստուգման ակտի նախագծի 
ամսաթվից, իսկ անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհամարվող ֆիզիկական անձանց 
դեպքում՝ նաև այլ վարչական ակտի ամսաթվից: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տուգանքների հանրագումարը 
չպետք է գերազանցի հաշվարկված հարկի ընդհանուր գումարը: 

 
Հոդված 403. Հարկի գումարը պակաս ցույց տալը 
  
 1. Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի յուրաքանչյուր հարկային 

հաշվարկում (բացառությամբ արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ 



հայտարարության) հարկի գումարը Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով հաշվարկվող 
չափից պակաս ցույց տալու դեպքերում գանձվում է պակաս ցույց տրված հարկի 
գումարը, ինչպես նաև տուգանք` այդ գումարի 50 տոկոսի չափով, բացառությամբ 
սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված դեպքերի: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված խախտումը համալիր հարկային ստուգման 
արդյունքում կազմվող ակտով արձանագրմանը հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում 
կրկին կատարելու դեպքում գանձվում է պակաս ցույց տրված հարկի գումարը, 
ինչպես նաև տուգանք` այդ գումարի 100 տոկոսի չափով, բացառությամբ սույն 
հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված դեպքերի: Սույն մասի կիրառության 
իմաստով՝ խախտումը կրկին կատարելու օր է համարվում նախորդ խախտման 
արձանագրմանը հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում` 

1) մինչև հարկային հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու համար 
Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքներով սահմանված ժամկետը խախտում ներառող հարկային հաշվարկը 
հարկային մարմին փաստացի ներկայացնելու օրը (անկախ հետագայում ճշտված 
հարկային հաշվարկներ ներկայացնելու հանգամանքից). 

2) հարկային հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու համար Օրենսգրքով 
կամ վճարների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով 
սահմանված ժամկետի ավարտից հետո խախտում ներառող հարկային հաշվարկը 
հարկային մարմին ներկայացնելու դեպքում` հարկային հաշվարկը հարկային 
մարմին ներկայացնելու համար Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված ժամկետի վերջին օրը 
(անկախ հարկային հաշվարկը փաստացի ներկայացնելու օրվանից և անկախ 
հետագայում ճշտված հարկային հաշվարկներ ներկայացնելու հանգամանքից): 

3. Շրջանառության հարկ վճարողների կողմից յուրաքանչյուր հաշվետու 
ժամանակաշրջանի շրջանառության հարկի հաշվարկում հարկի գումարը 
Օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկվող չափից պակաս ցույց տալու 
դեպքերում գանձվում է պակաս ցույց տրված հարկի գումարը, ինչպես նաև 
տուգանք` այդ գումարի 100 տոկոսի չափով: 

4. Եթե համապատասխան հաշվետու ժամանակաշրջանի հարկային հաշվարկում 
պակաս ցույց տրված հարկի գումարը (կամ դրա մի մասը) ցույց է տրվել՝ 

1) տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող` տվյալ համալիր հարկային 
ստուգմամբ ստուգվող ժամանակաշրջանում ընդգրկված որևէ հաշվետու 
ժամանակաշրջանում, ապա սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված 
տուգանքներն այդ գումարների մասով չեն կիրառվում. 

2) տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող` տվյալ համալիր հարկային 
ստուգմամբ ստուգվող ժամանակաշրջանում ընդգրկված որևէ հաշվետու 
ժամանակաշրջանում, ապա սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված 
տուգանքներն այդ գումարների մասով կիրառվում են կիսով չափ: 

Սույն մասի կիրառության իմաստով՝ հաշվետու ժամանակաշրջաններին 
նախորդող` տվյալ համալիր հարկային ստուգմամբ ստուգվող ժամանակաշրջանում 
ընդգրկված հաշվետու ժամանակաշրջաններում՝ 

1) ավելի վաղ ցույց տրված՝ հարկի ավելի գումարները (կամ դրանց մի մասը) 
մարված են համարվում համապատասխան հաշվետու ժամանակաշրջանի 



հարկային հաշվարկում ավելի վաղ ցույց տրված՝ հարկի պակաս գումարների (կամ 
դրանց մի մասի) հաշվին. 

2) ավելի վաղ ցույց տրված՝ հարկի պակաս գումարները (կամ դրանց մի մասը) 
մարված են համարվում համապատասխան հաշվետու ժամանակաշրջանի 
հարկային հաշվարկում ավելի վաղ ցույց տրված՝ հարկի ավելի գումարների (կամ 
դրանց մի մասի) հաշվին: 

 
Հոդված 406. Ապրանքների մնացորդի հաշվառման կարգը խախտելը 
  
 1. Համալիր հարկային ստուգման ընթացքում Օրենսգրքի 346-րդ հոդվածով 

սահմանված պակասորդ հայտնաբերելու դեպքում ԱԱՀ վճարողից գանձվում է 
տուգանք՝ պակասորդի գնի (արժեքի) 50 տոկոսի չափով, իսկ Օրենսգրքի 87-րդ 
հոդվածով սահմանված՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների 
պակասորդ հայտնաբերելու դեպքում՝ պակասորդի գնի (արժեքի) 50 տոկոսի և դրա 
մասով Օրենսգրքի 5-րդ բաժնով սահմանված չափով հաշվարկվող ակցիզային 
հարկի գումարի հանրագումարի չափով: Սույն մասով կամ սույն հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված խախտումն արձանագրելուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, 
կրկին կատարելու դեպքում ԱԱՀ վճարողից գանձվում է տուգանք՝ պակասորդի գնի 
(արժեքի) 100 տոկոսի չափով, իսկ Օրենսգրքի 87-րդ հոդվածով սահմանված՝ 
ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների պակասորդ հայտնաբերելու 
դեպքում՝ պակասորդի գնի (արժեքի) 100 տոկոսի և դրա մասով Օրենսգրքի 5-րդ 
բաժնով սահմանված չափով հաշվարկվող ակցիզային հարկի գումարի 
հանրագումարի չափով: 

2. Չափագրումների ընթացքում Օրենսգրքի 346-րդ հոդվածով սահմանված 
պակասորդ հայտնաբերելու դեպքում հարկ վճարողներից գանձվում է տուգանք՝ 
պակասորդի գնի (արժեքի) 50 տոկոսի չափով, իսկ Օրենսգրքի 87-րդ հոդվածով 
սահմանված՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների պակասորդ 
հայտնաբերելու դեպքում՝ պակասորդի գնի (արժեքի) 50 տոկոսի և դրա մասով 
Օրենսգրքի 5-րդ բաժնով սահմանված չափով հաշվարկվող ակցիզային հարկի 
գումարի հանրագումարի չափով: Սույն մասով կամ սույն հոդվածի 1-ին մասով 
սահմանված խախտումն արձանագրելուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, կրկին 
կատարելու դեպքում հարկ վճարողից գանձվում է տուգանք՝ պակասորդի գնի 
(արժեքի) 100 տոկոսի չափով, իսկ Օրենսգրքի 87-րդ հոդվածով սահմանված՝ 
ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների պակասորդ հայտնաբերելու 
դեպքում՝ պակասորդի գնի (արժեքի) 100 տոկոսի և դրա մասով Օրենսգրքի 5-րդ 
բաժնով սահմանված չափով հաշվարկվող ակցիզային հարկի գումարի 
հանրագումարի չափով: Սույն մասում նշված տուգանքը գանձվում է` 

1) այն հարկ վճարողից, որի մոտ չափագրումների անցկացման հարկային 
տարվա ընթացքում՝ մինչև չափագրումը որևէ ամսում, իրացման շրջանառությունը 
գերազանցել է 100 միլիոն դրամը. 

2) այն հարկ վճարողից, որի մոտ չափագրումների անցկացման հարկային 
տարվա ընթացքում՝ մինչև չափագրումը որևէ ամսում, ԵՏՄ անդամ չհամարվող 
պետություններից «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային 
ընթացակարգով ներմուծված ապրանքների մաքսային արժեքի, իսկ ԵՏՄ անդամ 
պետություններից ներմուծված ապրանքների՝ սահմանված կարգով որոշվող ԱԱՀ-ով 



հարկման բազայի (առանց ակցիզային հարկի) հանրագումարը գերազանցել է 100 
միլիոն դրամը: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի կիրառության իմաստով՝ խախտումը կրկին 
կատարել է համարվում համալիր հարկային ստուգման ակտի կամ չափագրման 
արձանագրության ամսաթվից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում՝ մինչև հաջորդ 
համալիր հարկային ստուգման ակտի նախագծի կամ հաջորդ չափագրման 
արձանագրության նախագծի ամսաթիվը սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասով 
սահմանված խախտումը կատարելը: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված՝ չափագրումների արդյունքներով 
պակասորդի հայտնաբերման դեպքում տուգանքը կարող է կիրառվել յուրաքանչյուր 
հարկային տարվա ընթացքում միայն մեկ անգամ: 

5. Սույն հոդվածով սահմանված տուգանքները պակասորդի մասով 
հանդիսանում են վերջնական հարկային պարտավորություններ: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված տուգանքը չի կիրառվում Օրենսգրքի 13-րդ 
բաժնի համաձայն, արտոնագրային հարկ վճարողների նկատմամբ` արտոնագրային 
հարկի օբյեկտ համարվող գործունեության տեսակների մասով: 

 
Հոդված 407. Ապօրինի գործունեությամբ զբաղվելը 
  
1. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ապօրինի գործունեության 
հայտնաբերման դեպքում գանձվում է տուգանք՝ այդ գործունեության արդյունքում 
Օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված ձեռնարկատիրական եկամտի 50 
տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 200 հազար դրամից: Սույն հոդվածի կիրառության 
իմաստով՝ ապօրինի գործունեություն է համարվում առանց օրենքով սահմանված 
պետական գրանցման (հաշվառման) կամ առանց հարկային մարմնում հաշվառման 
ձեռնարկատիրական գործունեության (բացառությամբ օրենքով արգելված 
գործունեության) իրականացումը: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված խախտումն արձանագրվելուց հետո՝ 
մեկ տարվա ընթացքում, օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների 
արդյունքում խախտման կրկնակի և հետագա (անկախ իրականացվող 
ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակից) փաստ արձանագրվելու դեպքում 
գանձվում է տուգանք՝ այդ գործունեության արդյունքում Օրենսգրքին 
համապատասխան հաշվարկված ձեռնարկատիրական եկամտի 100 տոկոսի 
չափով, բայց ոչ պակաս 500 հազար դրամից: 

3. Եթե իրականացվող ապօրինի գործունեությունը, «Լիցենզավորման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, ենթակա է լիցենզավորման կամ 
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի համաձայն, ենթակա է ծանուցման, ապա սույն հոդվածի 
1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված տուգանքներից բացի, խախտումներ կատարած 
անձանցից գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի մասով գանձվում է նաև 
լիցենզիան տալու կամ ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք 
ձեռք բերելու համար օրենքով սահմանված պետական տուրքի (տարեկան 
պետական տուրքի գանձման օբյեկտի դեպքում՝ մեկ տարվա պետական տուրքի) 
դրույքաչափին համապատասխան գումարի չափով վնասի հատուցում: Եթե 



իրականացվում են մեկից ավելի լիցենզավորման կամ ծանուցման ենթակա 
ապօրինի գործունեության տեսակներ և (կամ) դրանք իրականացվում են մեկից 
ավելի վայրերում (լիցենզավորման կամ ծանուցման ենթակա գործունեությունը 
միայն լիցենզիայում կամ ծանուցման մեջ նշված վայրում իրականացնելու՝ օրենքով 
սահմանված պահանջի դեպքում), ապա պետական տուրքի գումարի չափով վնասի 
հատուցումը գանձվում է գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի և (կամ) 
գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար առանձին՝ օրենքով 
սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերին համապատասխան գումարի 
չափով: 

4. Սույն հոդվածով սահմանված խախտումներ հայտնաբերելու նպատակով 
իրականացվող օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման ընթացքում հարկ 
վճարողի պահանջով հարկային մարմնի պաշտոնատար անձը ներկայացնում է 
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառում իրականացնելու մասին որոշման 
քաղվածքը: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված տուգանքներն ապօրինի 
գործունեություն իրականացնողների համար ապօրինի գործունեության մասով 
վերջնական հարկային պարտավորություն են: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված տուգանքների կիրառության իմաստով՝ 
ապօրինի գործունեություն իրականացնողի ձեռնարկատիրական եկամտի որոշման 
անհնարինության դեպքում ձեռնարկատիրական եկամուտը որոշում է հարկային 
մարմինը` կիրառելով անուղղակի եղանակներով հարկման բազաների և հարկային 
պարտավորությունների գնահատման համար Օրենսգրքով սահմանված կարգը: 

7. Հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի 
կիրառության իմաստով՝ ձեռնարկատիրական գործունեություն չի համարվում 
քաղաքացիների` 

1) անձնական գույքի (ներառյալ՝ անշարժ գույքի) և իրերի օտարումը, 
բացառությամբ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերի. 

2) գույքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելը 
(բացառությամբ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերի), ոչ նյութական ակտիվների 
օտարումն ու տոկոսների ստացումը. 

3) բացառապես ընտանեկան ձեռնարկատիրության գործունեության 
շրջանակներում վարձու աշխատող չհանդիսացող ընտանիքի անդամի 
գործունեությունը. 

4) սեփական կարիքների բավարարման համար վերականգնվող էներգետիկ 
ռեսուրսներ օգտագործող՝ անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող 
ֆիզիկական անձ ինքնավար էներգաարտադրողների արտադրած էլեկտրական 
էներգիայի հանձնումն էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին, 
այդ թվում՝ դրա դիմաց ստացվող հատուցումները, եթե էլեկտրական էներգիա 
արտադրող իրենց տեղակայանքների դրվածքային հզորությունը չի գերազանցում 
էլեկտրական էներգիայի տեղակայված իրենց սպառիչների ընդհանուր հզորությունը, 
բայց ոչ ավելի, քան 150 կիլովատը. 

5) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում հարկային 
գործակալի համար աշխատանքների կատարումը և (կամ) հարկային գործակալին 
ծառայությունների մատուցումը: 

8. Սույն հոդվածը չի կիրառվում` 



1) սահմանված կարգով հաշվառված և արտոնագիր ստացած` անհատ 
ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` գործունեության 
այդ մասով. 

2) անմիջականորեն գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ և 
իրացմամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` գործունեության այդ մասով, 
ինչպես նաև այն ֆիզիկական անձանց նկատմամբ, որոնց կողմից իրականացվող 
ձեռնարկատիրական գործունեությունն օրենքով սահմանված կարգով կարող է 
իրականացվել առանց պետական հաշվառման` գործունեության այդ մասով. 

3) Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն ունեցող ոչ 
ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի և Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական 
հաստատություն ունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության նկատմամբ՝ այդ 
մշտական հաստատությանը վերագրվող գործունեության մասով: 

 
Հոդված 410. Ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության 

գործարքների փաստաթղթավորման պարտադիր պահանջները 
խախտելը 

  
 1. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառումների ընթացքում ապրանքների մատակարարման կամ 
տեղափոխության փաստաթղթավորման կամ ապրանքների հետագծելիության 
ապահովման համար Օրենսգրքով սահմանված պահանջների խախտման՝ 
Օրենսգրքով սահմանված պահանջները չբավարարող ուղեկցող փաստաթղթով կամ 
առանց ուղեկցող փաստաթղթի կամ առանց ապրանքների հետագծելիությունն 
ապահովող էլեկտրոնային սարքի ապրանքների մատակարարման կամ 
տեղափոխության հայտնաբերման դեպքում, բացառությամբ սույն հոդվածով 
սահմանված դեպքերի, խախտման հիմք հանդիսացող գործարքի կամ գործողության 
մասով՝ 

1) գանձվում է տուգանք այդ ապրանքի գնի (արժեքի) 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ 
պակաս 200 հազար դրամից. 

2) սույն մասի 1-ին կետում նշված խախտումն արձանագրվելուց հետո՝ մեկ 
տարվա ընթացքում՝ 

ա. խախտման երկրորդ փաստ արձանագրվելու դեպքում գանձվում է տուգանք` 
անփաստաթուղթ ապրանքների գնի (արժեքի) 100 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 
500 հազար դրամից, 

բ. խախտման երրորդ և ավելի փաստ արձանագրվելու դեպքում գանձվում է 
տուգանք` անփաստաթուղթ ապրանքների գնի (արժեքի) 200 տոկոսի չափով, բայց 
ոչ պակաս մեկ միլիոն դրամից: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի կիրառության իմաստով՝ 
1) գործարքը կամ գործողությունը համարվում է խախտման հիմք, եթե 

ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության փաստաթղթավորման կամ 
ապրանքների հետագծելիության ապահովման համար Օրենսգրքով սահմանված 
պահանջների խախտումը փաստացի կատարվել է օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառումների իրականացման համար օրենքով սահմանված ժամկետներում. 

2) խախտումը երկրորդ, երրորդ և ավելի անգամ կատարելու փաստ է 
համարվում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կազմված 



վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում՝ մինչև 
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կազմվող վարչական 
ակտն ընդունելու օրը, սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված խախտման՝ 
համապատասխանաբար երկրորդ, երրորդ և ավելի անգամներ կրկնվելը: 

3. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառումների ընթացքում Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ 
համարվող հարկ վճարողների կողմից ապրանքների մատակարարման կամ 
տեղափոխության փաստաթղթավորման կամ ապրանքների հետագծելիության 
ապահովման համար Օրենսգրքով սահմանված պահանջների խախտման՝ 
Օրենսգրքով սահմանված պահանջները չբավարարող ուղեկցող փաստաթղթով կամ 
առանց ուղեկցող փաստաթղթի կամ առանց ապրանքների հետագծելիությունն 
ապահովող էլեկտրոնային սարքի ապրանքների մատակարարման կամ 
տեղափոխության հայտնաբերման դեպքում կիրառվում է նախազգուշացում, իսկ 
նախազգուշացումը կիրառելուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, սույն մասով 
սահմանված երկրորդ փաստ արձանագրվելու դեպքում վարչական ակտն ուժի մեջ 
մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից հարկ վճարողը դադարում է համարվել 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի կիրառության իմաստով՝ 
1) գործարքը կամ գործողությունը համարվում է խախտման հիմք, եթե 

ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության փաստաթղթավորման կամ 
ապրանքների հետագծելիության ապահովման համար Օրենսգրքով սահմանված 
պահանջների խախտումը փաստացի կատարվել է օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառումների իրականացման պահին. 

2) խախտման կատարման երկրորդ փաստ է համարվում օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կազմված վարչական ակտն ուժի 
մեջ մտնելու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում՝ մինչև օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կազմվող վարչական ակտն 
ընդունելու օրը, սույն մասով սահմանված խախտման կրկնվելը: 

5. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների ընթացքում Կառավարության 
հաստատած ցանկում ներառված՝ մարտական գործողությունների հետևանքով 
չօգտագործվող հողատարածքներ ունեցող սահմանամերձ բնակավայրերում 
գործունեություն իրականացնող և հարկային արտոնություններից օգտվող հարկ 
վճարողի կողմից ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության 
փաստաթղթավորման կամ ապրանքների հետագծելիության ապահովման համար 
Օրենսգրքով սահմանված պահանջների խախտման՝ Օրենսգրքով սահմանված 
պահանջները չբավարարող ուղեկցող փաստաթղթով կամ առանց ուղեկցող 
փաստաթղթի կամ առանց ապրանքների հետագծելիությունն ապահովող 
էլեկտրոնային սարքի ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության 
հայտնաբերման դեպքում կիրառվում են սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
պատասխանատվության միջոցները: Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «ա» 
ենթակետով սահմանված խախտման հայտնաբերման դեպքում համապատասխան 
վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից հարկ վճարողը 
դադարում է օգտվել հարկերից ազատման արտոնությունից՝ տվյալ տարվա մնացած 
ժամանակահատվածում և դրան հաջորդող մեկ տարում: 



6. Սույն հոդվածով սահմանված խախտումներն «Օպերատիվ-հետախուզական 
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով հայտնաբերվելու և արձանագրվելու դեպքում օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառման իրականացման մասին որոշման շրջանակներում իրականացված 
միևնույն օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման ընթացքում արձանագրված 
բոլոր խախտումները դիտվում և քննարկվում են նույն վարչական վարույթի 
շրջանակներում` որպես խախտման փաստ արձանագրելու մեկ դեպք: 

7. Սույն հոդվածով սահմանված խախտումներ հայտնաբերելու նպատակով 
իրականացվող օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման ընթացքում հարկ 
վճարողի կամ նրա պաշտոնատար անձի պահանջով ներկայացվում է օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառում իրականացնելու մասին որոշման քաղվածքը: 

8. Սույն հոդվածով սահմանված տուգանքների կիրառության իմաստով՝ 
ապրանքի գնի (արժեքի) որոշման անհնարինության դեպքում ապրանքի գին 
(արժեք) է համարվում խախտումը հայտնաբերելու եռամսյակում հարկ վճարողի 
մոտ երկկողմանի հաշվարկային փաստաթղթերով հիմնավորված նույն ապրանքի 
վաճառքի (իրացման) միջին կշռված գինը: Եթե խախտումը հարկային մարմնի 
կողմից հայտնաբերելու եռամսյակում հարկ վճարողի մոտ բացակայում են 
երկկողմանի հաշվարկային փաստաթղթերով հիմնավորված նույն ապրանքի 
վաճառքի (իրացման) գինը, ապա ապրանքի գինը (արժեքը) հաշվարկում է 
հարկային մարմինը` կիրառելով անուղղակի եղանակներով հարկման բազաների և 
հարկային պարտավորությունների գնահատման համար Օրենսգրքով սահմանված 
կարգը: Առանց ապրանքների հետագծելիությունն ապահովող էլեկտրոնային սարքի 
ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության դեպքում սույն հոդվածով 
սահմանված տուգանքների կիրառության իմաստով ապրանքի գին (արժեք) է 
համարվում ապրանքի ձեռքբերման գինը: 

9. Առանց ուղեկցող փաստաթղթի մատակարարվող կամ տեղափոխվող 
ապրանքի մասով ապրանքներ ձեռք բերող հարկ վճարողների կողմից 
տեղափոխվելու դեպքում սույն հոդվածով սահմանված տուգանքը ապրանքներ 
ձեռք բերող հարկ վճարողի նկատմամբ չի կիրառվում, եթե խախտումն 
արձանագրվելու ժամանակ հիմնավորվում է ապրանքն այլ հարկ վճարողից ձեռք 
բերվելու և այդ հարկ վճարողի կողմից ուղեկցող փաստաթուղթ չտրամադրվելու 
հանգամանքը: Այդ դեպքում տուգանքը կիրառվում է ուղեկցող հաշվարկային 
փաստաթուղթ չտրամադրած` ապրանք վաճառող հարկ վճարողի նկատմամբ: 

10. Սույն հոդվածի դրույթները չեն տարածվում բանկերի, ապահովագրական 
ընկերությունների, արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված մասնակիցների, 
վճարահաշվարկային և վարկային կազմակերպությունների, արտոնագրային հարկ 
վճարողների վրա՝ գործունեության այդ մասով: 

11. Սույն հոդվածի դրույթները ոչ առևտրային կազմակերպությունների 
նկատմամբ կիրառելի են միայն ձեռնարկատիրական գործունեության մասով: 

 
Հոդված 412. Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
չձևակերպելը և (կամ) սահմանված ժամկետում աշխատողի համար 
գրանցման հայտ չներկայացնելը 

  



1. Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` 
աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի և գրավոր 
պայմանագրի բացակայության) և (կամ) նոր աշխատողի համար Օրենսգրքի 156-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերում և ժամկետում գրանցման հայտ 
չներկայացնելու փաստը հարկային մարմնի կողմից իրականացվող համալիր կամ 
թեմատիկ հարկային ստուգումների ընթացքում՝ Կառավարության սահմանած 
կարգով, իսկ ապօրինի գործունեություն իրականացնողների մոտ` օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառումների ընթացքում Կառավարության սահմանած կարգով 
արձանագրվելու դեպքում գործատուից (այդ թվում` ապօրինի գործունեություն 
իրականացնողներից կամ սահմանված կարգով հաշվառված և արտոնագիր 
ստացած` անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից) գանձվում 
է տուգանք` յուրաքանչյուր չձևակերպված վարձու աշխատողի համար 250.000 
դրամի չափով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի կիրառության իմաստով՝ նոր աշխատողի համար 
Օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերում և ժամկետում 
գրանցման հայտ չներկայացնելու համար սահմանված տուգանքը կիրառվում է 
միայն այն դեպքում, երբ համալիր կամ թեմատիկ հարկային ստուգմամբ 
հայտնաբերվել է փաստացի աշխատանք կատարող, որի համար գրանցման հայտը 
չի ներկայացվել մինչև ստուգումը փաստացի սկսելու օրվան նախորդող օրվա 
ավարտը, իսկ աշխատանքի ընդունելու օրն աշխատանքը փաստացի սկսելու 
դեպքում՝ մինչև աշխատանքի ընդունելու օրվա ժամը 14:00-ն: 

 
Հոդված 416. Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառության և (կամ) հսկիչ 

դրամարկղային մեքենաների միջոցով դրամական հաշվարկների 
կանոնները չպահպանելը 

  
1. Օրենսգրքի 380-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում կանխիկ 

դրամով կամ պլաստիկ քարտերի վճարային քարտերի կամ վճարային տեխ-
նոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ վճարային գործիքների միջոցով դրամական 
հաշվարկներ իրականացնելու պահին և վայրում հարկային մարմնում այդ վայրի 
հասցեով գրանցված՝ տեխնիկական պահանջները բավարարող հսկիչ 
դրամարկղային մեքենայի բացակայության կամ հարկային մարմնում այդ վայրի 
հասցեով տեխնիկական պահանջները բավարարող հսկիչ դրամարկղային մեքենա 
գրանցված չլինելու համար կազմակերպությունը, անհատ ձեռնարկատերը կամ 
նոտարը տուգանվում է` 

1) 300 հազար դրամի չափով, բացառությամբ սույն մասի 2-րդ կետով 
սահմանված դեպքի. 

2) մեկ միլիոն դրամի չափով` հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող 
գործունեության մասով: 

2. Հարկային մարմնի կողմից սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
խախտումն արձանագրվելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, խախտումը կրկնելու 
դեպքում կազմակերպությունը, անհատ ձեռնարկատերը կամ նոտարը տուգանվում 
է` 

1) 600 հազար դրամի չափով, և կազմակերպության կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ գործունեությունն այդ վայրում և այդ մասով կասեցվում է մինչև 



սահմանված կարգով այդ վայրի հասցեով գործունեության այդ մասով հարկային 
մարմնում գրանցված հսկիչ դրամարկղային մեքենայի ապահովումը. 

2) երկու միլիոն դրամի չափով` հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող 
գործունեության մասով, և նրա գործունեությունն այդ վայրում և այդ մասով 
կասեցվում է մինչև սահմանված կարգով այդ վայրի հասցեով գործունեության այդ 
մասով հարկային մարմնում գրանցված հսկիչ դրամարկղային մեքենայի 
ապահովումը: 

3. Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառության կանոնների (բացառությամբ 
սույն հոդվածի 5.1-ին մասում նշված դեպքի) խախտմամբ հսկիչ դրամարկղային 
մեքենաների կիրառության համար կազմակերպությունը, անհատ ձեռնարկատերը 
կամ նոտարը տուգանվում է` 

1) 150 հազար դրամի չափով, բացառությամբ սույն մասի 2-րդ կետով 
սահմանված դեպքի. 

2) 600 հազար դրամի չափով` հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող 
գործունեության մասով: 

4. Հարկային մարմնի կողմից սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
խախտումն արձանագրվելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, խախտումն առաջին 
անգամ կրկնելու դեպքում կազմակերպությունը, անհատ ձեռնարկատերը կամ 
նոտարը տուգանվում է՝ 

1) տվյալ գործունեության իրականացման վայրում (առևտրի օբյեկտում կամ 
ծառայության մատուցման վայրում) տեղադրված հսկիչ դրամարկղային 
մեքենաներով նախորդ եռամսյակի ընթացքում արձանագրված շրջանառության 0.7 
տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 300 հազար դրամից, բացառությամբ սույն մասի 2-
րդ կետով սահմանված դեպքի, և կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 
գործունեությունն այդ վայրում և այդ մասով կասեցվում է հինգ օրով. 

2)  հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության մասով` տվյալ 
գործունեության իրականացման վայրում տեղադրված հսկիչ դրամարկղային 
մեքենաներով նախորդ եռամսյակի ընթացքում արձանագրված շրջանառության 0.7 
տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս մեկ միլիոն դրամից, և նրա գործունեությունն այդ 
վայրում և այդ մասով կասեցվում է հինգ օրով: 

5. Հարկային մարմնի կողմից սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
խախտումն արձանագրվելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, խախտումը երկրորդ 
և ավելի անգամ կրկնելու դեպքում կազմակերպությունը, անհատ ձեռնարկատերը 
կամ նոտարը տուգանվում է՝ 

1) տվյալ գործունեության իրականացման վայրում (առևտրի օբյեկտում կամ 
ծառայության մատուցման վայրում) տեղադրված հսկիչ դրամարկղային 
մեքենաներով նախորդ եռամսյակի ընթացքում արձանագրված շրջանառության 0.7 
տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 600 հազար դրամից, բացառությամբ սույն մասի 2-
րդ կետով սահմանված դեպքի, և կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 
գործունեությունն այդ վայրում և այդ մասով կասեցվում է տասը օրով. 

2) հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության մասով` տվյալ 
գործունեության իրականացման վայրում տեղադրված հսկիչ դրամարկղային 
մեքենաներով նախորդ եռամսյակի ընթացքում արձանագրված շրջանառության 0.7 
տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 2 միլիոն դրամից, և նրա գործունեությունն այդ 
վայրում և այդ մասով կասեցվում է տասը օրով: 



5.1. ՀԴՄ-ի ծրագիրն արտաքին (առևտրային) ծրագրերի հետ ինտեգրած լինելու 
դեպքում կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի կողմից այդ 
ծրագրերի և (կամ) հսկիչ դրամարկղային մեքենայի ծրագրի միջամտության 
արդյունքում հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոնում տպագրված կամ փաստացի 
վաճառված ապրանքի, կատարված աշխատանքի կամ մատուցված ծառայության 
անվանման, ապրանքային դիրքի, աշխատանքի կամ ծառայության կոդի, քանակի և 
(կամ) ծավալի վերաբերյալ տեղեկատվությունից տարբերվող տեղեկատվություն 
հարկային մարմին ուղարկելու համար կազմակերպությունը, անհատ 
ձեռնարկատերը կամ նոտարը տուգանվում են հինգ միլիոն դրամի չափով: 

6. Անկախ սույն հոդվածի 1-ին մասի դրույթներից, դրամական հաշվարկներ 
իրականացնելու պահին և վայրում հարկային մարմնում այդ վայրի հասցեով 
գրանցված, սակայն Կառավարության սահմանած՝ հսկիչ դրամարկղային մեքենային 
ներկայացվող տեխնիկական պահանջներին չբավարարող հսկիչ դրամարկղային 
մեքենայի կիրառության հայտնաբերման առաջին դեպքում կիրառվում է 
նախազգուշացում: Սույն մասով սահմանված՝ նախազգուշացման կիրառության 
համար հիմք հանդիսացող խախտման դեպքը սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով 
սահմանված՝ խախտման դեպքերի հաշվարկին չի մասնակցում: 

7. Սույն հոդվածի 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված դեպքերում 
խախտումը կրկնելու համար սահմանված տուգանքները կիրառվում են  հանրային 
սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության տեսակի և գործունեության այլ 
տեսակների համար առանձին: Նույն խախտումը կրկնելը համարվում է երկրորդ և 
ավելի անգամ կատարված խախտում, եթե կատարված խախտումը վերաբերում է 
սույն մասում նշված՝ գործունեության նույն տեսակին: 

8. Սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված դեպքերում հարկ վճարողի 
գործունեության կասեցումը կարող է փոխարինվել տուգանքի վճարմամբ՝ հարկ 
վճարողի գրավոր դիմումը ներկայացնելու և սույն մասով սահմանված չափով 
հաշվարկվող տուգանքը վճարելու դեպքում: Տուգանքը վճարվում է կասեցումը 
չկիրառելու յուրաքանչյուր օրվա համար` գործունեության իրականացման տվյալ 
վայրում (առևտրի օբյեկտում կամ ծառայության մատուցման վայրում) տեղադրված 
բոլոր հսկիչ դրամարկղային մեքենաներով նախորդ եռամսյակի ընթացքում 
արձանագրված միջին օրական շրջանառության 0.7 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 
60 հազար դրամից: Տուգանքի գումարի հաշվառման օր է համարվում դիմումը 
ներկայացնելու ամսաթվի հաջորդ օրը: Մինչև գործունեության կասեցումը դիմում 
ներկայացնելու դեպքում սույն մասով սահմանված տուգանքը վճարվում է դիմումում 
նշված` գործունեության կասեցման հաջորդական օրերի համար: Կասեցման 
ընթացքում դիմում ներկայացնելու դեպքում սույն մասով սահմանված տուգանքը 
վճարվում է դիմումը ներկայացնելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև կասեցման 
ավարտը յուրաքանչյուր օրվա համար: Գործունեության կասեցման ժամկետի 
ընթացքում դիմում ներկայացնելու դեպքում կասեցումը դադարեցվում է դիմումը 
ներկայացնելու հաջորդ օրվանից: Մինչև գործունեության կասեցումը կամ կասեցման 
ընթացքում ճշտված դիմում չի ներկայացվում, իսկ ներկայացվելու դեպքում` 
հարկային մարմնի կողմից չի ընդունվում: Սույն մասով սահմանված դիմումի ձևը 
սահմանում է հարկային մարմինը: 

9. Սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված դեպքերում տուգանքի 
մեծությունը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում նախորդ եռամսյակի ընթացքում 
գործունեության իրականացման այն վայրերում (առևտրի օբյեկտներում կամ 



ծառայության մատուցման վայրերում) տեղադրված հսկիչ դրամարկղային 
մեքենաներով նախորդ եռամսյակի ընթացքում արձանագրված շրջանառությունը, 
որոնց մասով արձանագրվել են խախտումներ: 

10. Սույն հոդվածով սահմանված՝ գործունեության կասեցումն իրականացվում է 
Օրենսգրքի 384-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

11. Գործունեության կասեցման հիմքերի վերաբերյալ հայտարարությունը 
փակցվում է գնորդների և հաճախորդների համար տեսանելի տեղում: 

 
Հոդված 417. Գործունեության կասեցման կանոնները չպահպանելը 
  
1. Գործունեության կասեցման ընթացքում գործունեության կասեցման վայրի 

տարածքի մուտքը (մուտքերը) կամ տարածք մուտք գործելու այլ հնարավոր 
ուղիները կնքելու, կապարակնքելու, դրոշմելու, թվային, տառային կամ կիրառված 
դրոշմավորման այլ միջոցը առաջին անգամ վնասելու և կասեցման վայրում 
կասեցման մասին որոշմամբ սահմանված գործունեություն, գործառույթ կամ 
գործողություն առաջին անգամ իրականացնելու դեպքում կազմակերպությունից կամ 
անհատ ձեռնարկատիրոջից գանձվում է տուգանք՝ 300 հազար դրամի չափով։ 

2. Կասեցման մասին նույն որոշմամբ գործունեության կասեցման ընթացքում 
սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված խախտումը երկրորդ և ավելի անգամ 
կրկնելու դեպքում կազմակերպությունից կամ անհատ ձեռնարկատիրոջից գանձվում 
է տուգանք՝ 2 միլիոն դրամի չափով: 

 
Հոդված 419. Դրամարկղային գործառնությունների սահմանափակումները 

չպահպանելը 
  
1. Կանխիկ դրամով գումարի վճարման նկատմամբ Օրենսգրքի 386-րդ 

հոդվածով սահմանված սահմանափակումները չպահպանելու դեպքում հարկ 
վճարողից գանձվում է տուգանք՝ կանխիկ դրամով գումարի վճարման թույլատրված 
չափը գերազանցող գումարների (խախտման գումարներ) հանրագումարի հինգ 
տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 500 հազար դրամը, և ոչ ավելի, քան երկու 
միլիոն դրամը: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված խախտումը դրա արձանագրմանը 
հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելու դեպքում հարկ վճարողից 
գանձվում է տուգանք` խախտման գումարների հանրագումարի տասը տոկոսի 
չափով, բայց ոչ պակաս, քան մեկ միլիոն դրամը, և ոչ ավելի, քան չորս միլիոն 
դրամը: 

3. Կանխիկ դրամով գումարի ընդունման նկատմամբ Օրենսգրքի 386-րդ 
հոդվածով սահմանված սահմանափակումները չպահպանելու դեպքում հարկ 
վճարողից գանձվում է տուգանք՝ կանխիկ դրամով գումարի ընդունման 
թույլատրված չափը գերազանցող գումարների (խախտման գումարներ) 
հանրագումարի հինգ տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 500 հազար դրամը, և ոչ 
ավելի, քան երկու միլիոն դրամը: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված խախտումը դրա արձանագրմանը 
հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելու դեպքում հարկ վճարողից 
գանձվում է տուգանք` խախտման գումարների հանրագումարի տասը տոկոսի 



չափով, բայց ոչ պակաս, քան մեկ միլիոն դրամը, և ոչ ավելի, քան չորս միլիոն 
դրամը: 

5. Կանխիկ դրամով գումարի վճարման և (կամ) կանխիկ դրամով գումարի 
ընդունման նկատմամբ Օրենսգրքի 386-րդ հոդվածով սահմանված 
սահմանափակումները չպահպանելու համար սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ 1-
4մասերով սահմանված տուգանքները կիրառվում են համալիր հարկային 
ստուգմամբ ստուգվող ժամանակաշրջանում` 

1) ապրանքների ձեռքբերման, աշխատանքների ընդունման, ծառայությունների 
ստացման յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց կանխիկ դրամով գումարի վճարման` 
Օրենսգրքով սահմանված առավելագույն չափերի խախտման գումարների 
հանրագումարի նկատմամբ. 

2) ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման, 
ծառայությունների մատուցման յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց կանխիկ դրամով 
գումարի ընդունման` Օրենսգրքով սահմանված առավելագույն չափերի խախտման 
գումարների հանրագումարի նկատմամբ. 

3) մեկ ամսվա ընթացքում ապրանքների ձեռքբերման, աշխատանքների 
ընդունման, ծառայությունների ստացման գործարքների դիմաց կանխիկ դրամով 
գումարի վճարման՝ Օրենսգրքով սահմանված առավելագույն չափի խախտման 
գումարների հանրագումարի նկատմամբ. 

4) մեկ ամսվա ընթացքում ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների 
կատարման, ծառայությունների մատուցման գործարքների դիմաց կանխիկ դրամով 
գումարի ընդունման՝ Օրենսգրքով սահմանված առավելագույն չափի խախտման 
գումարների հանրագումարի նկատմամբ: 

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասի՝ 
1) 3-րդ կետի կիրառության իմաստով՝ խախտման գումարների հանրագումարում 

չեն ներառվում ապրանքների ձեռքբերման, աշխատանքների ընդունման, 
ծառայությունների ստացման այն գործարքների դիմաց կանխիկ դրամով վճարված 
գումարները, որոնց մասով խախտվել են Օրենսգրքի 386-րդ հոդվածով 
սահմանված՝ ապրանքների ձեռքբերման, աշխատանքների ընդունման, 
ծառայությունների ստացման յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց կանխիկ դրամով 
գումարի վճարման առավելագույն չափերը. 

2) 4-րդ կետի կիրառության իմաստով՝ խախտման գումարների հանրագումարում 
չեն ներառվում ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման, 
ծառայությունների մատուցման այն գործարքների դիմաց կանխիկ դրամով 
ընդունված գումարները, որոնց մասով խախտվել են Օրենսգրքի 386-րդ հոդվածով 
սահմանված՝ ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման, 
ծառայությունների մատուցման յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց կանխիկ դրամով 
գումարի ընդունման առավելագույն չափերը: 

7. Սույն հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերի կիրառության իմաստով՝ խախտումը կրկին 
կատարել է համարվում համալիր հարկային ստուգման ակտի ամսաթվից հետո՝ մեկ 
տարվա ընթացքում՝ մինչև հաջորդ համալիր հարկային ստուգման ակտի նախագծի 
ամսաթիվը, սույն հոդվածի՝ համապատասխանաբար 1-ին կամ 3-րդ մասով 
սահմանված խախտումը կատարելը: 

 
Հոդված 420. Արտոնագրային հարկի հաշվարկման համար ելակետային տվյալը 

կամ գործակիցը պակաս հաշվարկելը 



  
1. Արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության 

տեսակների մասով գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար 
ստացած արտոնագրում նշված արտոնագրային հարկի ելակետային տվյալի 
մեծությունը համալիր կամ թեմատիկ հարկային ստուգմամբ հայտնաբերված 
ելակետային տվյալի մեծությունից պակաս լինելու և (կամ) Օրենսգրքի 279-րդ 
հոդվածով սահմանված համապատասխան գործակիցները չկիրառելու դեպքերում 
արտոնագրային հարկ վճարողից գանձվում են տվյալ ժամանակահատվածի համար 
պակաս հաշվարկված արտոնագրային հարկը և տուգանք՝ պակաս հաշվարկված 
արտոնագրային հարկի 50 տոկոսի չափով, բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ 
մասով սահմանված դեպքերի։ 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված խախտումը դրա արձանագրմանը 
հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ 
համարվող գործունեության նույն տեսակի մասով կրկին կատարելու դեպքում 
արտոնագրային հարկ վճարողից գանձվում են տվյալ ժամանակահատվածի համար 
պակաս հաշվարկված արտոնագրային հարկը և տուգանք՝ պակաս հաշվարկված 
արտոնագրային հարկի գումարի չափով, բացառությամբ սույն հոդվածի 6-րդ մասով 
սահմանված դեպքերի։  

3. Սույն հոդվածով սահմանված պատասխանատվությունը կիրառվում է այն 
բոլոր ժամանակահատվածների համար, որին վերաբերող արտոնագրերում նշված 
ելակետային տվյալը և (կամ) գործակիցը պակաս է հարկային մարմնի 
արձանագրած` համապատասխան ժամանակահատվածի համար Օրենսգրքին 
համապատասխան որոշվող ելակետային տվյալի մեծությունից և (կամ) գործակցից: 

4. Սույն հոդվածով սահմանված պատասխանատվության կիրառության համար 
խախտումը կատարելու ժամանակահատվածի որոշման անհնարինության դեպքում 
տվյալ ժամանակահատվածն ընդունվում է ոչ պակաս, քան երեք ամիսը: 

5. «Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող գործունեությունը 
հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ 
արտոնագրային հարկից ազատված գործունեության տեսակների մասով սույն 
հոդվածով սահմանված խախտումները կատարած արտոնագրային հարկ 
վճարողների նկատմամբ կիրառվում է նախազգուշացում: 

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասում նշված խախտումը դրա արձանագրմանը 
հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ 
համարվող գործունեության նույն տեսակի մասով կրկին կատարելու դեպքում 
արտոնագրային հարկից ազատված գործունեություն իրականացնող 
արտոնագրային հարկ վճարողները հարկային մարմնի կողմից խախտումն 
արձանագրվելու օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից դադարում են 
օգտվել «Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող գործունեությունը 
հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված՝ արտոնագրային հարկից ազատման արտոնությունից, և 
գործունեության այդ տեսակի մասով արտոնագրային հարկը հաշվարկվում և 
վճարվում է Օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

7. Սույն հոդվածի 2-րդ և 6-րդ մասերի կիրառության իմաստով՝ խախտումը կրկին 
կատարել է համարվում համալիր կամ թեմատիկ հարկային ստուգման ակտի 
ամսաթվից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում՝ մինչև հաջորդ համալիր կամ թեմատիկ 
հարկային ստուգման ակտի նախագծի ամսաթիվը, սույն հոդվածի՝ 



համապատասխանաբար 1-ին կամ 5-րդ մասով սահմանված խախտումը 
կատարելը: 

 
Հոդված 421. Առանց արտոնագրի գործունեություն իրականացնելը 
  
1. Առանց արտոնագրի գործունեության իրականացման տվյալ վայրում 

արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության տեսակով 
(տեսակներով) զբաղվելը համալիր կամ թեմատիկ հարկային ստուգմամբ 
հայտնաբերվելու դեպքում, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 
դեպքերի, կազմակերպությունից և (կամ) անհատ ձեռնարկատիրոջից գանձվում է 
առանց արտոնագրի գործունեությունը փաստացի իրականացնելու 
ժամանակահատվածի համար Օրենսգրքի 57-րդ գլխով սահմանված կարգով 
հաշվարկված արտոնագրային հարկի գումարը, և կազմակերպությունը և (կամ) 
անհատ ձեռնարկատերը նախազգուշացվում են: Սույն մասով սահմանված 
խախտումը համալիր կամ թեմատիկ հարկային ստուգման ակտով արձանագրվելուն 
հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ 
համարվող գործունեության նույն տեսակի (տեսակների) մասով կրկին կատարվելու 
դեպքում կազմակերպությունից և անհատ ձեռնարկատիրոջից գանձվում է տուգանք` 
առանց արտոնագրի գործունեությունը փաստացի իրականացնելու 
ժամանակահատվածի (բայց ոչ պակաս, քան երեք ամսվա) համար` Օրենսգրքի 57-
րդ գլխով սահմանված կարգով հաշվարկված արտոնագրային հարկի կրկնակի 
չափով, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերի: Սույն 
մասով սահմանված տուգանքի հաշվարկման համար Օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 
1-ին մասով սահմանված գործակիցը հաշվի չի առնվում: 

2. «Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող գործունեությունը 
հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ 
արտոնագրային հարկից ազատված գործունեության տեսակների մասով սույն 
հոդվածով սահմանված խախտումները կատարած կազմակերպությունների և 
անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ կիրառվում է նախազգուշացում: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված խախտումը համալիր կամ թեմատիկ 
հարկային ստուգման ակտով արձանագրելուն հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում 
արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության նույն 
տեսակի մասով կրկին կատարելու դեպքում արտոնագրային հարկից ազատված 
գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները և անհատ 
ձեռնարկատերերը համալիր կամ թեմատիկ հարկային ստուգման ակտով 
խախտումն արձանագրվելու օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից 
դադարում են օգտվել «Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող 
գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված՝ արտոնագրային հարկից ազատման արտոնությունից, և 
գործունեության այդ տեսակի մասով արտոնագրային հարկը հաշվարկում են 
Օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի կիրառության իմաստով՝ խախտումը կրկին 
կատարել է համարվում համալիր կամ թեմատիկ հարկային ստուգման ակտի 
ամսաթվից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում՝ մինչև հաջորդ համալիր կամ թեմատիկ 
հարկային ստուգման ակտի նախագծի ամսաթիվը, արտոնագրային հարկով 



հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության նույն տեսակի մասով սույն հոդվածի 
2-րդ մասով սահմանված խախտում կատարելը: 

 
Հոդված 421. Առանց արտոնագրի գործունեություն իրականացնելը 
  
1. Առանց արտոնագրի գործունեության իրականացման տվյալ վայրում 

արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության տեսակով 
(տեսակներով) զբաղվելը համալիր կամ թեմատիկ հարկային ստուգմամբ 
հայտնաբերվելու դեպքում, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 
դեպքերի, կազմակերպությունից և (կամ) անհատ ձեռնարկատիրոջից գանձվում է 
առանց արտոնագրի գործունեությունը փաստացի իրականացնելու 
ժամանակահատվածի համար Օրենսգրքի 57-րդ գլխով սահմանված կարգով 
հաշվարկված արտոնագրային հարկի գումարը, և կազմակերպությունը և (կամ) 
անհատ ձեռնարկատերը նախազգուշացվում են: Սույն մասով սահմանված 
խախտումը համալիր կամ թեմատիկ հարկային ստուգման ակտով արձանագրվելուն 
հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ 
համարվող գործունեության նույն տեսակի (տեսակների) մասով կրկին կատարվելու 
դեպքում կազմակերպությունից և անհատ ձեռնարկատիրոջից գանձվում է տուգանք` 
առանց արտոնագրի գործունեությունը փաստացի իրականացնելու 
ժամանակահատվածի (բայց ոչ պակաս, քան երեք ամսվա) համար` Օրենսգրքի 57-
րդ գլխով սահմանված կարգով հաշվարկված արտոնագրային հարկի կրկնակի 
չափով, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերի: Սույն 
մասով սահմանված տուգանքի հաշվարկման համար Օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 
1-ին մասով սահմանված գործակիցը հաշվի չի առնվում: 

2. «Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող գործունեությունը 
հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ 
արտոնագրային հարկից ազատված գործունեության տեսակների մասով սույն 
հոդվածով սահմանված խախտումները կատարած կազմակերպությունների և 
անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ կիրառվում է նախազգուշացում: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված խախտումը համալիր կամ թեմատիկ 
հարկային ստուգման ակտով արձանագրելուն հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում 
արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության նույն 
տեսակի մասով կրկին կատարելու դեպքում արտոնագրային հարկից ազատված 
գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները և անհատ 
ձեռնարկատերերը համալիր կամ թեմատիկ հարկային ստուգման ակտով 
խախտումն արձանագրվելու օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից 
դադարում են օգտվել «Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող 
գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված՝ արտոնագրային հարկից ազատման արտոնությունից, և 
գործունեության այդ տեսակի մասով արտոնագրային հարկը հաշվարկում են 
Օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի կիրառության իմաստով՝ խախտումը կրկին 
կատարել է համարվում համալիր կամ թեմատիկ հարկային ստուգման ակտի 
ամսաթվից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում՝ մինչև հաջորդ համալիր կամ թեմատիկ 
հարկային ստուգման ակտի նախագծի ամսաթիվը, արտոնագրային հարկով 



հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության նույն տեսակի մասով սույն հոդվածի 
2-րդ մասով 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված խախտում կատարելը: 

 
Հոդված 425. Հարկային հաշիվների դուրս գրման սահմանափակումները 

խախտելը 
  
1. Օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված` հարկային հաշիվների 

դուրս գրման սահմանափակումների խախտմամբ հարկային հաշիվ դուրս գրելու 
դեպքում հարկ վճարողները պարտավոր են հարկային հաշվում առանձնացված 
ԱԱՀ-ի գումարը Օրենսգրքով սահմանված կարգով վճարել պետական բյուջե, եթե 
դուրս գրված հարկային հաշիվը սահմանված կարգով չեղյալ չի համարվել: 

2. Օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված՝ ապրանքի 
մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման 
անհատույց կամ իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով հատուցմամբ 
գործարքների դեպքում կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք պարտավոր 
են հարկային հաշվում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարի և Օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 
6-րդ մասով սահմանված կարգով հաշվարկվող՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազային 
համապատասխանող ԱԱՀ-ի գումարի և հարկային հաշվում առանձնացված ԱԱՀ-ի 
գումարի դրական տարբերությունը Օրենսգրքով սահմանված կարգով վճարել 
պետական բյուջե: 

 
Հոդված 427. Տուգանքի, վնասի հատուցման և փոխհատուցման գումարի 

վճարման ժամկետները 
  
1. Օրենսգրքի սույն բաժնով սահմանված տուգանքները և Օրենսգրքի 407-րդ 

հոդվածով սահմանված վնասի հատուցման գումարները համապատասխան բյուջե 
են վճարվում համապատասխան ստուգման ակտի կամ ուսումնասիրության 
արձանագրության կամ այլ վարչական ակտի ամսաթվին հաջորդող տասը օրվա 
ընթացքում Օրենսգրքի 398-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված ժամկետում, 
բացառությամբ Օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված տուգանքի, 
որը վճարվում է նույն մասով սահմանված ժամկետում: 

2. Օրենսգրքի 423-րդ հոդվածով սահմանված՝ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) 
դրոշմապիտակների տպագրության ծախսերի փոխհատուցման գումարը վճարվում 
է համապատասխան վարչական ակտի ամսաթվին հաջորդող տասն օրվա 
ընթացքում: 

 
Հոդված 445. Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության որոշ օրենքների ուժը կորցրած ճանաչելը 
  
1. Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած են ճանաչվում՝ 
1) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի ապրիլի 

14-ի ՀՕ-107 օրենքը, բացառությամբ «Հարկերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի, որն ուժը կորցրած է ճանաչվում 2017 
թվականի հունվարի 1-ից. 

2) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 
թվականի մայիսի 14-ի ՀՕ-118 օրենքը, բացառությամբ այդ օրենքի 6-րդ հոդվածի 



վերջին պարբերության և 26-րդ հոդվածի 4-րդ կետի, որոնք գործում են մինչև 2019 
թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ. 

3) «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի 
հուլիսի 7-ի ՀՕ-79 օրենքը, բացառությամբ՝ 

ա. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակի՝ ԱՏԳԱԱ 2208, 2208 30, 2208 40, 2402 20 90011, 
2402 20 10011, 2402 90 00013, 2402 20 90012, 2402 20 10012 և 2402 90 00014 
ծածկագրերին վերաբերող ակցիզային հարկի դրույքաչափերի, որոնք ուժը կորցրած 
են ճանաչվում 2017 թվականի հունվարի 1-ից: ԱՏԳԱԱ 2208 ծածկագրին 
(բացառությամբ ԱՏԳԱԱ 2208 90 330 0, 2208 90 380 0, 2208 90 480 0, 2208 20, 2208 
30, 2208 40) դասվող ապրանքների համար ակցիզային հարկի դրույքաչափը 2017 
թվականի հունվարի 1-ից սահմանվում է 63 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի 
համար 630 դրամ, ԱՏԳԱԱ 2208 30, 2208 40 ծածկագրերին դասվող ապրանքների 
համար ակցիզային հարկի դրույքաչափը 2017 թվականի հունվարի 1-ից 
սահմանվում է 57 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի համար 3450 դրամ, ԱՏԳԱԱ 
2208 90 330 0, 2208 90 380 0, 2208 90 480 0 ծածկագրերին դասվող ապրանքների 
համար ակցիզային հարկի դրույքաչափը 2017 թվականի հունվարի 1-ից 
սահմանվում է 55 տոկոս, բայց ոչ պակաս 1 լիտրի համար 550 դրամ, ԱՏԳԱԱ 2402 
20 90011, 2402 20 10011, 2402 90 00013, 2402 20 90012, 2402 20 10012 և 2402 90 
00014 ծածկագրերին դասվող ապրանքների համար ակցիզային հարկի 
դրույքաչափը 2017 թվականի հունվարի 1-ից սահմանվում է 15 տոկոս, բայց ոչ 
պակաս, քան 1000 հատի համար 6325 դրամ, իսկ ԱՏԳԱԱ 2208 20 ծածկագրին 
դասվող ապրանքների համար ակցիզային հարկի դրույքաչափը 2017 թվականի 
հունվարի 1-ից սահմանվում է մինչև Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելը գործող՝ 
«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
չափով, 

բ. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ 
հոդվածի 6-րդ մասի, որը գործում է մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը 
ներառյալ. 

4) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի 
սեպտեմբերի 30-ի ՀՕ-155 օրենքը, բացառությամբ այդ օրենքի 8-րդ և 11-րդ 
հոդվածների նախավերջին պարբերություններով «Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հավաստագրված 
ռեզիդենտներին վերաբերող դրույթների, որոնք գործում են հավաստագրի 
տրամադրման օրվանից 5 տարի ժամկետով. 

5) «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի 
դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-246-Ն օրենքը, բացառությամբ այդ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1.1-
ին մասով «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով 
հավաստագրված հարկային գործակալներին վերաբերող դրույթների, որոնք 
գործում են հավաստագրի տրամադրման օրվանից 5 տարի ժամկետով, ինչպես 
նաև բացառությամբ սույն օրենքի 8.2-րդ հոդվածով նախատեսված դրույթների, 
որոնք շարունակում են գործել 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ից մինչև 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում ստացված 
հիպոտեկային վարկերի մասով. 



6) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ՀՕ-270 օրենքը. 

7) «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 20-ի ՀՕ-245-Ն օրենքը, 
բացառությամբ այդ օրենքի 3-րդ հոդվածի «բ» կետի, որը գործում է մինչև 2020 
թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ. 

8) «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 
թվականի մարտի 3-ի ՀՕ-203 օրենքը. 

9) (կետն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
10) (կետն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
11) «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2012 

թվականի դեկտեմբերի 19-ի ՀՕ-236-Ն օրենքը. 
12) «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 

թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-209-Ն օրենքը. 
13) «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 

թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-236 օրենքը. 
14) «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման 

վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի ՀՕ-215-Ն օրենքը. 

15) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 22-ի ՀՕ-129-Ն օրենքը. 

16) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի նոյեմբերի 28-ի ՀՕ-220-Ն 
օրենքը. 

17) «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-501-Ն օրենքը: 

  
Հոդված 449. Օրենսգրքի 4-րդ բաժնին վերաբերող անցումային հարկային 

հարաբերությունների կարգավորումը 
  
1. Օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված՝ 

յուրաքանչյուր հաշվետու կիսամյակին եռամսյակին հաջորդող ամսվա 21-ի 
դրությամբ ԱԱՀ վճարողի՝ ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարն ԱԱՀ վճարողի գրավոր 
դիմումի հիման վրա ԱԱՀ վճարողի միասնական գանձապետական հարկային 
հաշվին մուտքագրվելու դրույթը վերաբերում է Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուն 
հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հարկային մարմին 
ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկներով առաջացող 
փոխհատուցվող գումարներին: 

2. (մասն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
3. 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկ վճարողների մոտ հարկային 

հաշիվներում առանձնացված և չհաշվանցված ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են 
հաշվանցման մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը գործող կարգով: 

 
Հոդված 455. Օրենսգրքի 13-րդ բաժնին վերաբերող անցումային հարկային 

հարաբերությունների կարգավորումը 
  



1. Օրենսգրքի 59-րդ և 254-րդ հոդվածներով սահմանված՝ նախորդ հարկային 
տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառության 58.35 միլիոն դրամի շեմը, ինչպես նաև Օրենսգրքի 255-րդ 
հոդվածով սահմանված՝ ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության 
բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառության 58.35 միլիոն դրամի շեմը 
գործում է 2019 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ 2018 թվականի ընթացքում 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառության ԱԱՀ-ի շեմը 
սահմանվում է 115 միլիոն դրամ: 

2. 2017 թվականի համար ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտների 
եկամտային հարկի ամսական վճարումների վերջնաժամկետը սահմանվում է 2018 
թվականի փետրվարի 1-ը ներառյալ: 

3. Օրենսգրքի 276-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված գործունեության 
տեսակներ (բացառությամբ ավտոբուսներով և (կամ) միկրոավտոբուսներով 
իրականացվող ուղևորափոխադրման գործունեության տեսակի) իրականացնող 
կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը 2018 թվականի հունվար 
ամիսը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար արտոնագրային հարկ 
վճարելու վերաբերյալ հայտարարությունը ներկայացնում են և արտոնագրային 
հարկի վճարումը կատարում են մինչև 2018 թվականի հունվարի 31-ը ներառյալ: 
Կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերն ավտոբուսներով և (կամ) 
միկրոավտոբուսներով իրականացվող ուղևորափոխադրման մասով 2018 թվականի 
հունվար և (կամ) փետրվար ամիսների համար արտոնագրային հարկ վճարելու 
վերաբերյալ հայտարարությունը ներկայացնում են մինչև 2018 թվականի մարտի 1-ը 
ներառյալ, իսկ 2018 թվականի հունվար և (կամ) փետրվար ամիսների համար 
ավտոբուսներով և (կամ) միկրոավտոբուսներով իրականացվող 
ուղևորափոխադրումների համար Օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված 
արտոնագրային հարկի վճարման ժամկետ է սահմանվում մինչև 2018 թվականի 
հունիսի 20-ը ներառյալ: 


