
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

Ընդունված է 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ին 

 

Հոդված 59. Ավելացված արժեքի հարկ վճարողները 

 

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: 

6. Անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք չեն 

համարվում ԱԱՀ վճարողներ, սակայն պարտավոր են Օրենսգրքով սահմանված 

կարգով, չափով և ժամկետներում հաշվարկել և պետական բյուջե վճարել ներքոնշյալ 

գործառնություններից առաջացող ԱԱՀ-ի գումարները, եթե՝ 

1) նրանք ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետության 

տարածք են ներմուծում ապրանքներ, որոնց ներմուծումը «Մաքսային կարգավորման 

մասին» օրենքի համաձայն համարվում է ձեռնարկատիրական գործունեության նպա-

տակով իրականացվող ներմուծում, 

2) նրանք ԵՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններից Հայաստանի Հանրա-

պետություն են ներմուծում ապրանքներ, որոնց ներմուծումը «Մաքսային 

կարգավորման մասին» օրենքի համաձայն համարվում է ձեռնարկատիրական գործու-

նեության նպատակով իրականացվող ներմուծում, և որոնց ներմուծման դեպքում 



«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի 

ապրիլի 11-ի պայմանագրի հավելվածով հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական 

միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան կիրառվում են միագումար 

մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքեր և հարկեր, 

3) մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք 

իրականացնում են ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող` ապրանքների ներմուծման 

գործառնություններ: 

 

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. 

... 

41) Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող ֆիզիկական անձանց կողմից 

«Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 



սահմանված՝ իրենց անձնական օգտագործման գույքի անձնական օգտագործման 

ապրանքի ներմուծումը. 

42) Հայաստանի Հանրապետություն մշտական բնակության ժամանող 

ֆիզիկական անձանց կողմից «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ իրենց անձնական օգտագործման գույքի 

անձնական օգտագործման ապրանքի 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 անձնական օգտագործման 

ապրանքի ներմուծումը. 

 


