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Հոդված 159. Եկամտային հարկի գումարի վերադարձը և մուտքագրումը միասնական 
հաշվին 

  
1. Օրենսգրքի 155-րդ հոդվածով սահմանված՝ պետական բյուջեից փոխհատուցման ենթակա 

եկամտային հարկի գումարի վերադարձն իրականացվում է «Ժամանակավոր անաշխատունակության և 
մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և 
ժամկետներում: 

2. Օրենսգրքով սահմանված՝ չափից ավելի վճարված եկամտային հարկի գումարները 
Օրենսգրքի՝ հարկային վարչարարության մասով սահմանված կարգով և ժամկետներում մուտքագրվում 
են միասնական հաշվին: 

3. Բնակարան ձեռք բերելու կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով վարձու 
աշխատողի ստացած հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարները 
փոխհատուցվում են Օրենսգրքի 160-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

4. Շահաբաժինների տեսքով ստացվող եկամուտները դրանց ստացման հարկային տարվա 
ընթացքում շահաբաժին վճարող՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ նույն կազմակերպության 
կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներդնելու 
դեպքում ներդրված գումարը` ներդրման չափով, բայց ոչ ավելի, քան շահաբաժիններից պետական 
բյուջե վճարված հարկի գումարները, պետական բյուջեից փոխհատուցվում է Կառավարության 
սահմանած կարգով: 

5. Անկախ սեփականության ձևից` ՀՀ-ում հավտարմագրված բարձրագույն, միջնակարգ-
մասնագիտական ու պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական ուսումնական հաստատություններում սովորող 
(ուսանող) վարձու աշխատողի (այդ թվում` ծառայություններ մատուցող) ուսման վարձը փոխհատուցվում 
է սույն օրենսգրքի 1601 հոդվածով: 

Հոդված 1601 Վճարված եկամտային հարկի գումարներից ուսման վարձի փոխհատուցման 
նպատակով վարձու աշխատող հանդիսացող (այդ թվում` ծառայություններ մատուցող)   
ֆիզիկական անձի կողմից վճարվող ուսման վարձի գումարի վերադարձը 

1.Վարձու աշխատող հանդիսացող (այդ թվում` ծառայություններ մատուցող)  ֆիզիկական 
անձանց աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով Օրենսգրքով սահմանված 
կարգով հաշվարկված (այդ թվում` հարկային գործակալի միջոցով) եկամտային հարկը ուսման 
վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով վերադարձվում է` անկախ սեփականության ձևից ՀՀ-ում 
հավտարմագրված բարձրագույն, միջնակարգ-մասնագիտական ու պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական 
ուսումնական հաստատություններում  սովորող վարձու աշխատողի (այդ թվում` ծառայություններ 
մատուցող)   ուսման վարձի գումարի չափով: 

2. Սույն հոդվածով սահմանված գումարները վերադարձվում են ուսումնական տարվա 
կիսամյակի ավարտից հետո յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար սահմանված միջին որակական 
գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: 

3. Սույն հոդվածի նկատմամբ կիրառելի են Օրենսգրիքի 160-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ 
կետերը, ինչպես նաև նույն հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերը: 

4. Սույն հոդվածով սահմանված` վարձու աշխատող հանդիսացող (այդ թվում` ծառայություններ 
մատուցող)   ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանում է 
Կառավարությունը: 


