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ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 4. Օրենսգրքում կիրառվող հիմնական հասկացությունները
  
1. Հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի կիրառության 

իմաստով՝ ստորև նշված հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստն ու 
նշանակությունը. 
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. 
«Լիզինգի (տարատեսակների) առարկան սեփականության իրավունքով հարկ վճարողին 
անցնելու դեպքում՝ ակտիվի սկզբնական արժեք է համարվում այդ լիզինգի առարկայի համար 
սույն մասի 70-րդ կետին համապատասխան հաշվարկված սկզբնական արժեքը.».   
 
  

 
30) Լիզինգի (տարատեսակների) առարկան սեփականության իրավունքով հարկ վճարողին 

անցնելու դեպքում՝ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը որոշելիս նվազեցվում է նաև այդ լիզինգի 
առարկայի հարկման նպատակով դրանից կատարված նվազեցումները, հաշվի առած նաև 
մինչև լիզինգի առարկան սեփականության իրավունքով լիզինգառուին անցնելը՝ լիզինգառուի 
կողմից կատարված Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված կապիտալ 
ծախսերը: 

41) դ 1) լիզինգատուի կողմից լիզինգի առարկայի հանձնումը լիզինգառուին՝ եթե լիզինգի 
(տարատեսակների) պայմանագրով նախատեսվում է, որ այդ պայմանագրի գործողության 
ժամկետի ավարտից հետո կամ մինչև դրա ավարտը լիզինգի առարկայի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքը կարող է անցնել լիզինգառուին: 

 
 
6967) լիզինգի առարկա՝ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված լիզինգի 

առարկան. 
7068) լիզինգի առարկայի սկզբնական արժեք՝ լիզինգառուի մոտ լիզինգի առարկայի 

ստացման փաստաթղթում արտացոլված արժեք, 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. 

7169) լիզինգի առարկայի հաշվեկշռային արժեք՝ լիզինգառուի մոտ լիզինգի առարկայի 
սկզբնական արժեքի և հարկման նպատակով դրանից կատարված նվազեցումների (այդ թվում՝ 
մաշվածության կամ ամորտիզացիայի մասհանումների) տարբերություն՝ հաշվի առած 
Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված կապիտալ ծախսերը: 

 
 
 
  
Հոդված 38. Ապրանքի մատակարարման պահը
«3.  
Եթե լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով նախատեսվում է, որ այդ պայմանագրի 

գործողության ժամկետի ավարտից հետո կամ մինչև դրա ավարտը լիզինգի առարկայի 
նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է անցնել լիզինգառուին, ապա լիզինգի 
առարկա հանդիսացող ապրանքի մատակարարման պահ է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 
վերջին օրը՝ տվյալ ամսվա ընթացքում ստացման ենթակա լիզինգի առարկայի արժեքի 
համապատասխան չափով, եթե սույն ենթակետի երկրորդ պարբերությամբ այլ բան 
սահմանված չէ: Եթե լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով լիզինգի առարկան հանձնվել 
է սեփականության իրավունքով լիզինգառուին մինչև ամսվա վերջին օրը, ապա լիզինգի 
առարկա հանդիսացող ապրանքի մատակարարման պահ է համարվում լիզինգի առարկայի՝ 
սեփականության իրավունքով լիզինգառուին հանձնման պահը՝ լիզինգի առարկայի 
սեփականության իրավունքով լիզինգառուին հանձնման ամսվա ընթացքում ստացման 
ենթակա լիզինգի առարկայի արժեքի համապատասխան չափով, եթե սույն ենթակետի 
երկրորդ պարբերությամբ այլ բան սահմանված չէ: 

Լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով նախատեսված՝ մինչև լիզինգի առարկայի 
հանձնման-ընդունման պահը լիզինգի առարկայի արժեքի մաս կազմող նախնական վճար 
ստանալու դեպքում եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք բերված լիզինգի 
առարկայի հանձնման-ընդունման պահին՝ մինչև այդ պահը ստացված լիզինգի առարկայի 
արժեքի մաս կազմող նախնական վճարի չափով:  

3. Եթե ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով նախատեսվում է, որ 
պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտին լիզինգի առարկայի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքը կարող է անցնել վարձակալին, ապա լիզինգի առարկա 
հանդիսացող ապրանքի մատակարարման պահ է համարվում համապատասխան 
հարկատեսակի համար յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրը՝ լիզինգի 
պայմանագրով նախատեսված՝ հաշվեգրված լիզինգային վճարներին համապատասխանող 
չափով: 

  
 
Հոդված 40. Աշխատանքի կատարման և ծառայության մատուցման պահը
  
1. Հանրային ծառայությունների և կոմունալ ծառայությունների մատուցման պահ է 

համարվում յուրաքանչյուր ամսվա վերջին օրը: 



2. Գույքը վարձակալության կամ ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) տրամադրելու 
(եթե պայմանագրով չի նախատեսվում, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտին 
լիզինգի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է անցնել վարձակալին)  
եթե պայմանագրով չի նախատեսվում, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից 
հետո կամ մինչև դրա ավարտը լիզինգի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը 
կարող է անցնել լիզինգառուին կամ եթե լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով 
նախատեսվում է, որ այդ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո կամ մինչև 
դրա ավարտը լիզինգի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է անցնել 
լիզինգառուին՝ լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով ստացման ենթակա տոկոսի 
գումարների մասով»  

 
 
 

Հոդված 55. Հաշվարկային փաստաթուղթը և դրա կազմումը 
 
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): 
8) լիզինգի առարկայի հանձնման-ընդունման ակտ: 
 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: 

5) 8-րդ կետով սահմանված հաշվարկային փաստաթուղթը կիրառվում է ֆինանսական 
լիզինգի առարկայի հանձնում-ընդունումը փաստաթղթավորելու համար: 



 
5.1. լիզինգի առարկայի հանձնման-ընդունման ակտում պարտադիր ներառվում են՝ 
1) հաշվարկային փաստաթղթի սերիան ու համարը. 
2) հաշվարկային փաստաթղթի դուրսգրման ամսաթիվը. 
3) լիզինգի առարկայի հանձնման-ընդունման ամսաթիվը. 
4) ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն ու գումարը՝ առանձին սյունով կամ տողով 

(ավելացված արժեքի հարկով հարկման ենթակա ապրանքների մատակարարման 
դեպքում). 

5) լիզինգի առարկայի անվանացանկը, քանակը, միավորի գինը ու ընդհանուր արժեքը. 
6) լիզինգատուի. 

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, լիզինգի առարկայի առաքման կամ հանձնման 
վայրի հասցեն, պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը, 

7) լիզինգառուի. 
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, լիզինգի առարկայի 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, լիզինգի առարկայի նշանակման վայրի 
հասցեն (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ լիզինգի առարկան հանձնվում է առաքման կամ 
հանձնման վայրում), պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը: 

 
Հոդված 60. Ավելացված արժեքի հարկով հարկման օբյեկտը 
 
1. ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ են համարվում հետևյալ գործարքներն ու գործառնությունները. 
1) ապրանքի մատակարարումը, եթե ապրանքի մատակարարման վայրը, Օրենսգրքի 37-րդ 

հոդվածի համաձայն, համարվում է Հայաստանի Հանրապետությունը. 
2) աշխատանքի կատարումը և (կամ) ծառայության մատուցումը (բացառությամբ սույն 

հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերի): Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ 
ծառայության մատուցում է համարվում նաև՝ 

ա. ա. ապրանքի՝ վարձակալության կամ օգտագործման տրամադրումը, ինչպես նաև գույքի 
ֆինանսական լիզինգով (տարատեսակներով) տրամադրումը՝ տոկոսների մասով, 

ապրանքի՝ վարձակալության կամ օգտագործման տրամադրումը (բացառությամբ 
ապրանքի ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) այն դեպքերի, երբ վարձակալության 
պայմանագրով նախատեսվում է ապրանքի սեփականության իրավունքի փոխանցում 
վարձակալին), 

բ. փոխառության տրամադրումը, 
գ. ոչ նյութական ակտիվի օտարումը, 
դ. ոչ նյութական ակտիվի օգտագործման տրամադրումը, 



3) «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի 
Հանրապետություն ապրանքի ներմուծումը. 

4) ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ԵՏՄ ապրանքի 
կարգավիճակ ունեցող ապրանքի ներմուծումը: 

 
 

 
Հոդված 62. 

Ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի որոշման 
առանձնահատկությունները 

 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) և գույքի ֆինանսական լիզինգով (տարատեսակներով) 
տրամադրման ծառայությունների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում դրանց դիմաց 
ստացվող տոկոսային եկամուտը` դրամական արտահայտությամբ. 

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 լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով նախատեսվում է, որ պայմանագրի 

գործողության ժամկետի ավարտից հետո կամ մինչև դրա ավարտը լիզինգի առարկայի 
նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է անցնել լիզինգառուին, ապա ԱԱՀ-ով 
հարկման բազա է համարվում  հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացման ենթակա լիզինգի 
առարկայի արժեքի համապատասխան չափը և հաշվետու ժամանակաշրջանում 
պայմանագրով ստացման ենթակա տոկոսի գումարները, իսկ եթե լիզինգի (տարատեսակների) 
պայմանագրով չի նախատեսվում, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո 
կամ մինչև դրա ավարտը լիզինգի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է 
անցնել լիզինգառուին, ապա ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում լիզինգի 
(տարատեսակների) պայմանագրով ստացման ենթակա տոկոսի գումարները 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: 

 
  
  
Հոդված 64. Ավելացված արժեքի հարկից ազատված գործարքներն ու 

գործառնությունները 
 

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

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. 

 «բ. բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ հարկ վճարողների կողմից 
վարկերի կամ փոխառությունների կամ գույքի ֆինանսական լիզինգով (տարատեսակներով) 



տրամադրման, այդ թվում` պարտքերի կամ առևտրային գործարքների ֆինանսավորման ու 
ֆակտորինգային այլ ծառայությունների մատուցումը, 

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

ժզ. լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով՝ բանկերի և վարկային 
կազմակերպությունների կողմից այն գույքի լիզինգով (տարատեսակներով) օտարումը կամ 
տրամադրումը, որի ձեռքբերման ժամանակ գույքի որոնց մատակարարման գործարքից ԱԱՀ-ն 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չի հաշվարկվել և չի վճարվել: 

 
Հոդված 72. Հաշվանցումների (պակասեցումների) կատարման 

սահմանափակումները
 
 
1. Օրենսգրքի 70-րդ և 74-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով բյուջե վճարման 

ենթակա կամ բյուջեից փոխհատուցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարների հաշվարկման 
նպատակով ԱԱՀ-ի հաշվանցումներ (պակասեցումներ) չեն կատարում` 

 
9) լիզինգատուի մոտ լիզինգի առարկայի օտարման գործարքից առաջացած՝ բյուջե վճարման 
ենթակա ԱԱՀ-ի և Օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով 
վերաձևակերպված ԱԱՀ-ի գումարների բացասական տարբերության չափով, եթե այդ լիզինգի 
առարկան մինչև օտարումը տրամադրված է եղել լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով, 
որով նախատեսվում չի եղել, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո կամ 
մինչև դրա ավարտը լիզինգի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է 
անցնել լիզինգառուին. 
10) եթե լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրերով ստացվել են թեթև մարդատար 
ավտոմեքենաներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ թեթև մարդատար ավտոմեքենաներն 
օգտագործվում են վարձույթով տրամադրելու համար: 
 
 

Հոդված   
109. 

Եկամտի առանձին տեսակների հաշվառման 
առանձնահատկությունները 

 
1. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով՝ 

 
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՝ 
 

3) տոկոսների տեսքով «(այդ թվում՝ ֆինանսական լիզինգի (տարատեսակների)  
պայմանագրերի շրջանակներում հաշվարկվող տոկոսների)  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. 

 
 
 
Հոդված 113. Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից կատարվող 

նվազեցումների սահմանափակումները 
  
1. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 

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

1) պետական կամ համայնքների բյուջեներ կամ կուտակային կենսաթոշակային 
համակարգին կատարվող վճարումների կամ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող այլ 
գումարների մասով Օրենսգրքով կամ այլ օրենքներով սահմանված կարգով հաշվարկվող և 
վճարվող տույժերը, տուգանքները և այլ գույքային պատժամիջոցները. 

2) անհատույց տրամադրած ակտիվները, անհատույց կատարված աշխատանքները կամ 
անհատույց մատուցված ծառայությունները, ներած պարտավորությունները, բացառությամբ 
Օրենսգրքի 120-րդ հոդվածով և 123-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված 
դեպքերի. 

3) սեփականության իրավունքով շահութահարկ վճարողին պատկանող, սակայն լիզինգով 
(տարատեսակներով) տրված (եթե լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով նախատեսված 
է, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո կամ մինչև դրա ավարտը 
լիզինգի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է անցնել 
լիզինգառուին)ֆինանսական վարձակալությամբ (լիզինգով) տրված հիմնական միջոցների 
մասով Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով հաշվարկվող 
ամորտիզացիոն մասհանումների գծով ծախսերը. 

4) այն եկամուտների ստացման հետ կապված ծախսերը, որոնք շահութահարկով հարկման 
բազան որոշելիս նվազեցվում են համախառն եկամտից. 

5) Օրենսգրքի 4-րդ, 5-րդ և 8-րդ բաժիններով սահմանված կարգով և չափով հաշվանցվող 
(պակասեցվող) ԱԱՀ-ի, ակցիզային հարկի և բնապահպանական հարկի գումարները. 

6) ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման 
անհատույց կամ իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով հատուցմամբ գործարքների 
դեպքում ԱԱՀ-ով և ակցիզային հարկով հարկման բազաների նկատմամբ Օրենսգրքի 4-րդ և 5-
րդ բաժիններով սահմանված կարգով և չափով հաշվարկվող և վճարվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային 
հարկի գումարները. 

7) Օրենսգրքի 114-120-րդ հոդվածներով սահմանված՝ շահութահարկով հարկման բազայի 
որոշման նպատակով նորմավորվող ծախսերի՝ նորմաները գերազանցող մասը: 
 

 
Հոդված 121. Ծախսերի առանձին տեսակների հաշվառման 

առանձնահատկությունները 



 

1. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի 
հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվում են 
ամորտիզաsցիայի ենթակա, սեփականության իրավունքով ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողին 
կամ մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն 
իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողին պատկանող կամ լիզինգով 
(տարատեսակներով) ստացված (եթե լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով 
նախատեսվում է, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո կամ մինչև դրա 
ավարտը լիզինգի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է անցնել 
լիզինգառուին)ֆինանսական վարձակալությամբ (լիզինգով) ստացված հիմնական միջոցների և 
ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումների գծով ծախսերը: Ընդ որում՝ 

1) հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների յուրաքանչյուր միավորի գծով 
ամորտիզացիոն մասհանման գումարը հաշվարկվում է հարկային տարվա կտրվածքով (հաշվի 
առնելով նաև սույն մասի 6-րդ կետով սահմանված դրույթները)՝ որպես տվյալ հիմնական 
միջոցի և ոչ նյութական ակտիվի սկզբնական արժեքի և սույն մասի 3-5-րդ կետերով հիմնական 
միջոցների առանձին խմբերի և ոչ նյութական ակտիվների համար սահմանված՝ 
ամորտիզացիոն ժամկետների հարաբերություն. 

Լիզինգի (տարատեսակների) առարկան սեփականության իրավունքով հարկ վճարողին 
անցնելու դեպքում՝ այդ սեփականության իրավունքով անցած ակտիվի՝ ամորտիզացիոն 
ժամկետի հաշվարկելու նպատակով, ամորտիզացիոն ժամկետի սկիզբ է համարվում այդ 
լիզինգի առարկայի ամորտիզացիայի հաշվարկման առաջին օրը.» 
«9. Եթե լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով նախատեսված է, որ այդ պայմանագրի 
գործողության ժամկետի ավարտից հետո կամ մինչև դրա ավարտը լիզինգի առարկայի 
նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է անցնել լիզինգառուին, ապա լիզինգատուի 
մոտ լիզինգի առարկայի գծով յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում ծախս է 
ճանաչվում լիզինգի պայմանագրով նախատեսված լիզինգի առարկայի գծով այդ հաշվետու 
ժամանակաշրջանում որպես եկամուտ ճանաչված գումարի ու լիզինգի առարկայի ընդհանուր 
արժեքի հարաբերության և լիզինգի առարկայի հանձնման-ընդունման պահին լիզինգի  
առարկայի հաշվեկշռային արժեքի արտադրյալը:»: 

 
 
Հոդված 225. Անշարժ գույքի հարկ վճարողները 
  
5. Եթե հարկման օբյեկտը հանդիսանում է լիզինգի առարկա, ապա անշարժ գույքի հարկ 

վճարող է համարվում լիզինգառուն: 
 
 
Հոդված 231. Անշարժ գույքի հարկի պարտավորության առաջանալու և դադարելու 

կարգը 
  
5) լիզինգի առարկա համարվող հարկման օբյեկտների համար լիզինգառուի մոտ անշարժ 

գույքի հարկի գծով հարկային պարտավորությունն առաջանում է լիզինգի առարկայի  
նկատմամբ լիզինգի իրավունքի պետական գրանցման ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: 
Լիզինգի առարկա համարվող հարկման օբյեկտների համար լիզինգառուի մոտ անշարժ գույքի 



հարկի հաշվարկումը դադարում է լիզինգի (տարատեսակաների) առարկայի նկատմամբ 
լիզինգի իրավունքի դադարման ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից. 

6)  լիզինգի առարկա համարվող հարկման օբյեկտների համար անշարժ գույքի հարկի գծով 
հարկային պարտավորությունն սույն մասի 5-րդ կետով սահմանված ժամանակահատվածում 
կատարում է լիզինգառուն, իսկ լիզինգատուի մոտ այդ նույն ժամանակահատվածում լիզինգի 
(տարատեսակաների) պայմանագրով լիզինգի առարկա համարվող հարկման օբյեկտների 
համար անշարժ գույքի հարկի գծով հարկային պարտավորությունն չի հաշվարկվում: 

 
Հոդված 235. Տեղեկությունների տրամադրումը

 
5) անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմինը մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը ներառյալ 

նախորդ ամսվա ընթացքում անշարժ գույքի լիզինգառուների, ինչպես նաև լիզինգի առարկա 
հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվառման ու գնահատման տվյալների փոփոխությունների 
վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնում է հաշվառող մարմիններին: 

 
Հոդված 240. Փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողները 
  
4. Եթե հարկման օբյեկտը հանդիսանում է լիզինգի առարկա, ապա փոխադրամիջոցների 

գույքահարկ վճարող է համարվում լիզինգառուն: 
 
Հոդված 246. Փոխադրամիջոցների 

գույքահարկի պարտավորության առաջացման և դադարման կարգը 
 
2. Անկախ սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի դրույթներից` 

 
5) լիզինգի առարկա համարվող հարկման օբյեկտների համար լիզինգառուի մոտ 

փոխադրամիջոցների գույքահարկի գծով հարկային պարտավորությունն առաջանում է լիզինգի 
առարկա հանդիսացող փոխադրամիջոցի նկատմամբ լիզինգի իրավունքի ծագման ամսվան 
հաջորդող ամսվա 1-ից: Լիզինգի առարկա համարվող հարկման օբյեկտների համար 
լիզինգառուի մոտ փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվարկումը դադարում է լիզինգի 
(տարատեսակաների) առարկա հանդիսացող փոխադրամիջոցի նկատմամբ լիզինգի 
իրավունքի դադարման ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից. 

6) լիզինգի առարկա համարվող հարկման օբյեկտների համար փոխադրամիջոցների 
գույքահարկի գծով հարկային պարտավորությունն սույն մասի 5-րդ կետով սահմանված 
ժամանակահատվածում կատարում է լիզինգառուն, իսկ լիզինգատուի մոտ այդ նույն 
ժամանակահատվածում լիզինգի (տարատեսակաների) պայմանագրով լիզինգի առարկա 
համարվող հարկման օբյեկտների համար փոխադրամիջոցների գույքահարկի գծով հարկային 
պարտավորությունն չի հաշվարկվում:  

  
Հոդված 250. Տեղեկությունների տրամադրումը

 
4) շարժական գույքի  կադաստր վարող մարմինը մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը 

ներառյալ նախորդ ամսվա ընթացքում փոխադրամիջոցների լիզինգառուների, ինչպես նաև 
լիզինգի առարկա հանդիսացող փոխադրամիջոցների հաշվառման տվյալների 



փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնում է հաշվառող 
մարմիններին:»: 
 


