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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 պարբերականությամբ 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 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 են համարվում հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացման ենթակա՝ 
լիզինգի առարկայի արժեքի համապատասխան գումարի 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 են համարվում լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրով ստացման 
ենթակա տոկոսի գումարները: 

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 մասերով սահմանված 
օտարման նվազագույն գների (ներառյալ՝ ակցիզային հարկը) չափով՝ առանց ԱԱՀ-ի: 

21. Ավտոարտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչ համարվող և համապատասխան 
լիցենզիա ստացած ԱԱՀ վճարող համարվող կազմակերպության կամ անհատ 
ձեռնակատիրոջ կողմից անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական 
անձից ձեռք բերված ավտոտրանսպորտային միջոցը (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական 
տեխնիկան) անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձին օտարելու 
դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում տվյալ ավտոտրանսպորտային միջոցի (այդ 
թվում՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի) հետագա օտարման ժամանակ Օրենսգրքի 61-րդ 
հոդվածով և սույն հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկվող ԱԱՀ-ով հարկման բազայի 
և Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 13-րդ մասի համաձայն կազմվող փաստաթղթով 
հիմնավորված՝ ավտոտրանսպորտային միջոցի (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի) ձեռք բերման գնի դրական տարբերությունը: 
 

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) բոլոր տեսակի կենսաթոշակները (այդ թվում` «Կուտակային կենսաթոշակների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կուտակային բաղադրիչի շրջանակներում 
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). 

4.1) բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների միջոցով ստացված գումարները, 
որոնք բանկերը կամ վարկային կազմակերպություններն ստացել են որպես 
ապահովագրական հատուցում, որոնց մասով բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը 
հանդիսանում է շահառու՝ այն մասով, որ մասով այդ գումարները, ապահովագրության 
պայմանագրի համաձայն, բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների կողմից 
տրամադրվում են վարկառու կամ գրավատու ֆիզիկական անձին կամ ուղղվում են 
վարկառու ֆիզիկական անձի վարկի մարմանը. 

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 (չափերի), 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 
դուրս գործուղման դեպքում Օրենսգրքի 117-րդ հոդվածով սահմանված չափերը 
չգերազանցող գումարների 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 ավտոմեքենայի օտարումը, եթե ավտոմեքենան օտարվում է ձեռք բերելուց 
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, 

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. 

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 «Հանրության գերակա շահերի 
ապահովման նպատակով 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:  

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. 

38) հողամասի (անկախ հողամասի նպատակային նշանակությունից) օտարումից 
ստացվող եկամուտները. 

39) 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 դիմաց 
ստացվող եկամուտները. 

40) ռազմական դրության ժամանակահատվածում իրականացվող ռազմական 
գործողությունների հետևանքով զոհված, հաշմանդամ դարձած կամ անհայտ կորած 
ֆիզիկական անձին, նրա ամուսնուն, համատեղությամբ ապրող զավակին կամ 
համատեղությամբ ապրող ծնողին ռեզիդենտ կազմակերպություն համարվող բանկերի կամ 
վարկային կազմակերպությունների տված վարկի գումարների ներման արդյունքում 
ֆիզիկական անձի եկամուտները` անկախ սույն մասի 19-րդ կետի դրույթներից։ 

41) սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող ավտոտրանսպորտային միջոցի 
(այդ թվում՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի) օտարումից ավտոարտադրողի 
պաշտոնական ներկայացուցիչ համարվող և համապատասխան լիցենզիա ստացած՝ ԱԱՀ 
վճարող համարվող կազմակերպությունից կամ անհատ ձեռնարկատիրոջից ստացվող 
եկամուտները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ եկամուտները ձևավորվում են այն 
տրանսպորտային միջոցի (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի) օտարումից, որը 
ավտոարտադրողների պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից շահագործման նպատակով 
հետագայում ներկայացվում է պետական հաշվառման։ 

 


