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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

§ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ¦ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. §Ավելացված արժեքի հարկի մաuին¦ Հայաuտանի Հանրապետության 
1997 թվականի մայիuի 14-ի ՀO-118 oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածը` 

1) 1-ին կետում §« բացառությամբ ձեռնարկատիրական գործունեություն վարելու 
իրավունք ունեցող ոչ առեւտրային կազմակերպությունների¦ բառերից հետո լրացնել 
§« որոնք ԱԱՀ վճարող են համարվում սույն հոդվածի 1.1-ին կետով սահմանված 
դեպքում եւ կարգով¦ բառերը, 

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր` 1.1-ին կետով. 

§1.1) օրացուցային տարվան նախորդող տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով մատակարարված ապրանքների եւ մատուցված 
ծառայությունների (կատարված աշխատանքների) իրացման շրջանառությունը ԱԱՀ-
ի շեմը գերազանցելու դեպքում՝ տվյալ օրացուցային տարվա հունվարի 1-ից մինչեւ 
տվյալ օրացուցային տարվա ավարտը, կամ օրացուցային տարվա ընթացքում 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով մատակարարված ապրանքների եւ 
մատուցված ծառայությունների (կատարված աշխատանքների) իրացման 
շրջանառությունը ԱԱՀ-ի շեմը գերազանցելու պահից մինչեւ օրացուցային տարվա 
ավարտը (օրացուցային տարվա ընթացքում ԱԱՀ-ի շեմը գերազանցվելու դեպքում 
ԱԱՀ վճարվում է ԱԱՀ-ի շեմը գերազանցող գումարից), կամ ԱԱՀ վճարող 
համարվելու վերաբերյալ հայտարարությունում նշված օրվանից մինչեւ 
հայտարարությունում նշած տարվա ավարտը, բայց ոչ շուտ, քան հայտարարությունը 
ներկայացնելու հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին օրացուցային օրվանից, եթե 
ձեռնարկատիրական գործունեություն վարելու իրավունք ունեցող ոչ առեւտրային 
կազմակերպությունը իր հաշվառման վայրի հարկային մարմնին վերադաս 
հարկային մարմնի սահմանած ձեւով գրավոր հայտարարություն է ներկայացրել ԱԱՀ 
վճարող համարվելու վերաբերյալ.¦: 

Հոդված 2. 2. 2. 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻԿ 

§Ավելացված արժեքի հարկի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին¦ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելու ներկայացվող նախագծի (փաստաթղթային կոդ` 

Պ-313-13.08.2013,28.09.2013-ՏՀ-010/1) վերաբերյալ առաջարկությունների 

 

Հ/Հ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակ 

Հոդվածը, կետը, 
ենթակետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 
(փոփոխությունը, 

լրացումը) 

Առաջարկության (փոփոխության, 
լրացման) բովանդակությունը 

Առաջարկության վերաբերյալ 
հեղինակի (հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

1. Մարտին  Սարգսյան  

(նախագծի հեղինակ) 

նախագծի վերնագիր Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáí 
§Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ՝ 
³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ §Ավելացված 
արժեքի հարկի մասին¦ 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին¦ 
բառերը փոխարինել «Ավելացված 
արժեքի հարկի մասին¦ 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում  լրացում կատարելու 
մասին¦ բառերով: 

Ü³Ë³·ÍÇ í»ñÝ³·ÇñÁ  Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 
Ñ»ï¨Û³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ. 
§Ավելացված արժեքի հարկի մասին¦ 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում  լրացում կատարելու մասին¦ 

 


