
 

 

 

Նախագիծ 
Երկրորդ ընթերցում 

(Լրամշակված տարբերակ) 
Պ-115-23.04.2019,27.09.2019-ՏՀ-011 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի հարկային 
օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 47-րդ կետում լրացնել նոր՝ «Ժզ», 
«ժէ», «ժը», «ժթ» և «ի»  ենթակետեր. 

«ժզ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածով 
սահմանված ներդրումային ծառայությունների մատուցումը, բացառությամբ արժեթղթերում և 
ածանցյալ ֆինանսական գործիքներում ներդրումների հետ կապված հաճախորդներին 
խորհրդատվության տրամադրման ծառայության, 

ժէ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածով 
սահմանված ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցումը, բացառությամբ ընկերությունների 
վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցման, 
ինչպես նաև կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ 
ընկերություններին խորհրդատվության տրամադրման ծառայությունների, 

ժը. կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթերով և ածանցյալ ֆինանսական 
գործիքներով առևտրի կազմակերպման (միայն գործարքների համար գանձվող 
միջնորդավճարների մասով), ինչպես նաև կնքված գործարքների արդյունքում ծագած 
փոխադարձ պարտավորությունների (պահանջների) որոշման և հաշվանցման (քլիրինգ) 
ծառայությունների մատուցումը, 

ժթ. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից արժեթղթերի պահառության, արժեթղթերի 
սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման, քլիրինգի և վերջնահաշվարկի հետ 
կապված ծառայությունների, ինչպես նաև օրենքով կամ Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի իրավական ակտերով Կենտրոնական դեպոզիտարիային թույլատրված 
այլ ծառայությունների (բացառությամբ խորհրդատվական ծառայությունների) մատուցումը, 
ներառյալ արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի անդամի կողմից այդ ծառայությունների 
միջնորդավորման ծառայությունների մատուցումը, 

ի. շուկա ստեղծողի կարգավիճակով արժեթղթերի երկկողմանի գնանշման ապահովման 
ծառայությունների մատուցումը։»։ 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 5-րդ մասից հանել «արտարժութային» բառը։ 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 126-րդ հոդվածում լրացնել նոր՝ 5.1-րդ մաս. 

«5.1. Շահութահարկի վճարումից ազատվում են ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում ցուցակված 
բաժնետոմսերից ստացվող շահաբաժինների, ինչպես նաև նշյալ բաժնետոմսերի օտարումից, 
այլ արժեթղթերով փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից ստացվող եկամուտների 
մասով. 



 

 

2) Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում ցուցակված 
պարտատոմսերից տոկոսի կամ մարելիս զեղչի ձևով ստացվող եկամուտների, ինչպես նաև 
նշյալ պարտատոմսերի օտարումից, այլ արժեթղթերով փոխանակումից կամ նման այլ 
գործարքներից ստացվող եկամուտների մասով. 

3) ռեզիդենտ իրավաբանական անձին տրամադրած փոխառության գծով եկամուտների մասով, 
պայմանով, որ տվյալ փոխառությունն ամբողջությամբ ֆինանսավորվել է համարժեք 
պայմաններով թողարկված պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքում ու հադիսանում է 
այդ պարտատոմսերի ապահովման միջոց, իսկ այդ պարտատոմսերը թույլատրված են 
առևտրին Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կարգավորվող շուկայում:»: 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի՝ 

1) 1-ին մասում լրացնել նոր՝ 4-րդ կետ.  

«4) Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում ցուցակված 
բաժնետոմսերից,  պարտատոմսերից կամ ներդրումը վկայող այլ արժեթղթերից ստացվող 
եկամուտը, բացառությամբ բանկերի կողմից թողարկված այն պարտատոմսերի, որոնց 
տեղաբաշխման պահից մինչև մարումն ընկած ժամկետը փոքր է 2 տարուց:»:  

2) 2-րդ մասի 4-րդ կետում «շահաբաժին» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերից ստացվող 
շահաբաժինների»:  

Հոդված 5. Օրենսգրքի 150-րդ հոդվածի 8-րդ մասում «հինգ տոկոս դրույքաչափով» բառերից 
հետո լրացնել «` հաշվի առնելով Օրենսգրքի 149-րդ հոդվածով սահմանված նվազեցումները» 
բառերը: 

Հոդված 6. Սույն օրենքի 3-րդ և 4-րդ հոդվածների դրույթները տարածվում են այն արժեթղթերի 
(արժեթղթերի դասերի) վրա, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային 
բորսայում (կարգավորվող շուկայում) ցուցակվել (առևտրին թույլատրվել) են ոչ ուշ, քան 2024 
թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

Հոդված 7. Օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի մարտի 1-ից: 
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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. 

… 
 



 

 

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. 

… 
 
ժ. արժեթղթերի հավատարմագրային կառավարման ծառայության մատուցումը, 
ժա. բանկային ոսկու օտարումը, բանկային ոսկով արտահայտված հաշիվների բացման ու 

վարման, դրանցով այլ գործառնությունների կատարման ծառայությունների մատուցումը, 
ինչպես նաև բանկերին և վարկային կազմակերպություններին բանկային ձուլակտորների 
օտարումը, 

ժբ. օրենքով սահմանված կարգով բանկի կամ վարկային կազմակերպության 
սեփականությունը դարձած` անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհամարվող ֆիզիկական անձանց 
մինչ այդ պատկանող գրավի առարկայի օտարումը: Սույն ենթակետի կիրառության իմաստով՝ 
գրավի առարկան մինչև բանկի կամ վարկային կազմակերպության սեփականությունը դառնալը 
համարվում է անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհամարվող ֆիզիկական անձանց պատկանող, 
եթե գրավի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայականում նշված չէ, որ այն 
պատկանում է տվյալ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նոտարին, 

ժգ. գումարների (հասույթների, պարտադիր, կոմունալ և այլ վճարների) ընդունման, ինչպես 
նաև աշխատավարձի, թոշակների, նպաստների, ապահովագրական և այլ վճարների 
կատարման ծառայությունների մատուցումը, 

ժդ. լիզինգային պայմանագրի շրջանակներում բանկերի և վարկային 
կազմակերպությունների կողմից ներմուծված այն ապրանքների ֆինանսական 
վարձակալությամբ (լիզինգով) օտարումը, որոնց ներմուծման ժամանակ ԱԱՀ-ն օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով չի հաշվարկվել և չի վճարվել, 

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

ժզ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածով 
սահմանված ներդրումային ծառայությունների մատուցումը, բացառությամբ արժեթղթերում և 
ածանցյալ ֆինանսական գործիքներում ներդրումների հետ կապված հաճախորդներին 
խորհրդատվության տրամադրման ծառայության, 

ժէ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածով 
սահմանված ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցումը, բացառությամբ ընկերությունների 
վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցման, 
ինչպես նաև կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ 
ընկերություններին խորհրդատվության տրամադրման ծառայությունների, 

ժը. կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթերով և ածանցյալ ֆինանսական 
գործիքներով առևտրի կազմակերպման (միայն գործարքների համար գանձվող 
միջնորդավճարների մասով), ինչպես նաև կնքված գործարքների արդյունքում ծագած 
փոխադարձ պարտավորությունների (պահանջների) որոշման և հաշվանցման (քլիրինգ) 
ծառայությունների մատուցումը, 

ժթ. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից արժեթղթերի պահառության, արժեթղթերի 
սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման, քլիրինգի և վերջնահաշվարկի հետ 
կապված ծառայությունների, ինչպես նաև օրենքով կամ Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի իրավական ակտերով Կենտրոնական դեպոզիտարիային թույլատրված 
այլ ծառայությունների (բացառությամբ խորհրդատվական ծառայությունների) մատուցումը, 
ներառյալ արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի անդամի կողմից այդ ծառայությունների 
միջնորդավորման ծառայությունների մատուցումը, 

ի. շուկա ստեղծողի կարգավիճակով արժեթղթերի երկկողմանի գնանշման ապահովման 
ծառայությունների մատուցումը։ 

ԱԱՀ-ից չեն ազատվում սույն կետով սահմանված ծառայությունների հետ կապված 
քաղվածքների և այլ տեղեկությունների ձևակերպման և տրամադրման, արժեթղթերի, չեկերի, 
վճարագրերի, վճարային փաստաթղթերի, քարտերի, թղթադրամի, մետաղադրամի, բանկային 
ոսկու պատրաստման, ֆաքսիմիլային ծառայությունների մատուցումը. 

 
 



 

 

Հոդված 126. Շահութահարկի վճարումից ազատումը 
  
1. Մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընդգրկված հարկային տարիների 

համար շահութահարկի վճարումից ազատվում են գյուղատնտեսական արտադրանքի 
արտադրությամբ զբաղված շահութահարկ վճարողները` իրենց կողմից գյուղատնտեսական 
արտադրանքի իրացումից ստացվող եկամտի, ինչպես նաև այլ ակտիվների իրացումից 
ստացվող և այլ եկամուտների մասով, եթե այլ ակտիվների իրացումից ստացվող և այլ 
եկամուտների տեսակարար կշիռը համապատասխան հարկային տարվա համախառն եկամտի 
մեջ չի գերազանցում տասը տոկոսը: Այլ ակտիվների իրացումից ստացվող և այլ եկամուտների 
տեսակարար կշիռը համապատասխան հարկային տարվա համախառն եկամտի մեջ տասը 
տոկոսը գերազանցելու դեպքում սույն մասով նախատեսված արտոնությունը գործում է միայն 
գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումից ստացվող եկամտի մասով: Սույն մասի 
կիրառության իմաստով՝ 

1) գյուղատնտեսական արտադրանք են համարվում հարկ վճարողի կողմից իրականացված 
գործողությունների արդյունքում կենդանիների կամ բույսերի կենսաբանական վերափոխման 
միջոցով վերջնական կամ միջանկյալ սպառման համար ստացվող, մասնավորապես` 

ա. հացահատիկային և հացահատիկաոլոռային մշակաբույսերը, 
բ. տեխնիկական մշակաբույսերը, 
գ. պալարապտղային, բանջարային, բոստանային մշակաբույսերը և փակ գրունտի 

արտադրանքը, 
դ. դաշտային մշակման կերային մշակաբույսերը, 
ե. կերարտադրության այլ արտադրանքը, 
զ. պարտեզների, խաղողի այգիների, պտղատու այգիների, հատապտղանոցների և 

ծաղկաբուծության արտադրանքը, 
է. ծառերի և թփերի սերմերը, պտուղներում եղած սերմերը, 
ը. ծառերի և թփերի սածիլները, 
թ. ծառերի և թփերի տնկիները, 
ժ. անասնաբուծության արտադրանքը, 
ժա. խոզաբուծության արտադրանքը, 
ժբ. ոչխարաբուծության և այծաբուծության արտադրանքը, 
ժգ. թռչնաբուծության արտադրանքը, 
ժդ. ձիաբուծության, էշաբուծության և ջորիաբուծության արտադրանքը, 
ժե. եղջերվաբուծության և ուղտաբուծության արտադրանքը, 
ժզ. ճագարաբուծության, մորթատու գազանաբուծության և որսորդական տնտեսության 

արտադրանքը, 
ժէ. ձկնաբուծության, մեղվաբուծության, շերամաբուծության, արհեստական սերմնավորման 

արտադրանքը. 
2) մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընդգրկված հարկային տարիների 

համար գյուղատնտեսական արտադրանքի գծով ստացվող եկամտի ճշգրիտ հաշվարկման 
անհնարինության դեպքում այն հաշվարկվում է` հիմնվելով Օրենսգրքի բաղկացուցիչ մասը 
կազմող հավելված 2-ով սահմանված՝ կադաստրային գնահատման կարգով հաշվարկված 
հաշվարկային զուտ եկամտի տվյալների վրա: 

2. Շահութահարկի վճարումից ազատվում է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների 
հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ 
ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը հետևյալ եկամուտների մասով. 

1) առևտրային բանկերի կողմից «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը 
երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով 
վճարվող պարբերական, միանվագ և լրացուցիչ երաշխիքային վճարների մասով. 

2) հիմնադրամի կողմից ֆիզիկական անձանց հատուցվող և բանկերի նկատմամբ ձեռք 
բերվող պահանջի հիման վրա բանկերից ստացվող գումարների մասով. 

3) այն եկամուտների մասով, որոնք ստացվել են հետևյալ ակտիվներում կատարված 
ներդրումներից. 

ա. Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթերում, 
բ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում և բարձր վարկանիշ ունեցող 

օտարերկրյա առաջնակարգ բանկերում` որպես բանկային ավանդ և (կամ) բանկային հաշիվ, 
գ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի արժեթղթերում, 
դ. ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներում, 



 

 

ե. բարձր վարկանիշ ունեցող երկրների կառավարությունների և (կամ) կենտրոնական 
բանկերի արժեթղթերում, 

զ. բարձր վարկանիշ ունեցող առաջնակարգ կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի 
արժեթղթերում, 

է. հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ` Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ` այլ ֆինանսական ակտիվներում: 

3. Շահութահարկի վճարումից ազատվում է «Ավտոտրանսպորտային միջոցների 
օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա ստեղծված բյուրոն՝ այդ օրենքի համաձայն 
բյուրոյի կազմում ստեղծված երաշխավորման ֆոնդին կատարվող բոլոր վճարների, ինչպես 
նաև Երաշխավորման ֆոնդի օգտին ստացված բոլոր այլ գումարների մասով, ներառյալ՝ այն 
եկամուտների մասով, որոնք ստացվել են երաշխավորման ֆոնդի միջոցներից կատարված 
ներդրումներից: 

4. Շահութահարկի վճարումից ազատվում է Համահայկական բանկը: 
5. Շահութահարկի վճարումից ազատվում են ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները՝ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական արտարժութային պարտատոմսերից տոկոսի կամ 
մարելիս զեղչի ձևով ստացվող եկամուտների, ինչպես նաև նշյալ պարտատոմսերի օտարումից, 
այլ արժեթղթերով փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից ստացվող եկամուտների 
մասով: 

5.1. Շահութահարկի վճարումից ազատվում են ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները՝ 
1) Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում ցուցակված 

բաժնետոմսերից ստացվող շահաբաժինների, ինչպես նաև նշյալ բաժնետոմսերի օտարումից, 
այլ արժեթղթերով փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից ստացվող եկամուտների 
մասով. 

2) Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում ցուցակված 
պարտատոմսերից տոկոսի կամ մարելիս զեղչի ձևով ստացվող եկամուտների, ինչպես նաև 
նշյալ պարտատոմսերի օտարումից, այլ արժեթղթերով փոխանակումից կամ նման այլ 
գործարքներից ստացվող եկամուտների մասով. 

3) ռեզիդենտ իրավաբանական անձին տրամադրած փոխառության գծով եկամուտների 
մասով, պայմանով, որ տվյալ փոխառությունն ամբողջությամբ ֆինանսավորվել է համարժեք 
պայմաններով թողարկված պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքում ու հադիսանում է 
այդ պարտատոմսերի ապահովման միջոց, իսկ այդ պարտատոմսերը թույլատրված են 
առևտրին Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կարգավորվող շուկայում: 

6. Շահութահարկի վճարումից ազատվում են ձեռագործ գորգերի արտադրությամբ զբաղվող 
շահութահարկ վճարողները՝ ձեռագործ գորգերի իրացումից ստացվող եկամտի մասով: 

7. Շահութահարկի վճարումից ազատվում են ազատ տնտեսական գոտու շահագործող 
համարվող շահութահարկ վճարողները՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
ստեղծված ազատ տնտեսական գոտում իրականացվող գործունեությունից ստացվող եկամտի 
մասով: 

(126-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն) 
 

Սույն հոդվածի փոփոխությունները տարածվում են այն արժեթղթերի (արժեթղթերի դասերի) 
վրա, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում (կարգավորվող 
շուկայում) ցուցակվել (առևտրին թույլատրվել) են ոչ ուշ, քան 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

 
Հոդված 149. Արժեթղթերից ստացվող եկամուտները 
  
1. Սույն հոդվածով այլ բան սահմանված չլինելու դեպքում հարկման բազան որոշելու 

նպատակով նվազեցվող եկամուտներ են համարվում նաև՝ 
1) գանձապետական պարտատոմսերի, պետական այլ արժեթղթերի և Համահայկական 

բանկի թողարկած պարտատոմսերի գծով ստացվող տոկոսը, մարման ժամանակ ստացվող 
զեղչը և (կամ) օտարումից, այլ արժեթղթերով փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից 
ստացվող եկամուտը. 

2) կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում մասնակցության 
(բաժնետոմսի, բաժնեմասի, փայաբաժնի) կամ ներդրում վկայող այլ արժեթղթերի օտարումից, 
այլ արժեթղթերի հետ փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից ստացվող եկամուտը. 



 

 

3) ներդրումային ֆոնդերում մասնակցությունը հավաստող արժեթղթերից ստացվող 
եկամուտը (այդ թվում` դրանց օտարումից, փոխանակումից, նման այլ գործարքներից, ինչպես 
նաև պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարված գործարքներից). 

4) Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում ցուցակված 
բաժնետոմսերից,  պարտատոմսերից կամ ներդրումը վկայող այլ արժեթղթերից ստացվող 
եկամուտը, բացառությամբ բանկերի կողմից թողարկված այն պարտատոմսերի, որոնց 
տեղաբաշխման պահից մինչև մարումն ընկած ժամկետը փոքր է 2 տարուց: 

2. Հարկման բազան որոշելու նպատակով սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
եկամուտները չեն համարվում նվազեցվող եկամուտներ (չեն նվազեցվում համախառն 
եկամտից), եթե` 

1) ստացվում են որպես վճարման միջոց տրված մուրհակի, վճարագրի կամ վճարային այլ 
արժեթղթի օտարումից. 

2) ստացվում են որպես ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման և 
(կամ) ծառայությունների մատուցման դիմաց հատուցում կամ փոխարինում են այդ հատուցմանը՝ 
անկախ արժեթղթի դիմաց իրական ներդրման կամ փոխատվության փաստի առկայությունից. 

3) ստացվում են կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում 
շենքի, բնակարանի, առանձնատան կամ այլ շինության (այդ թվում` անավարտ (կիսակառույց) 
ձևով մասնակցության (բաժնետոմսի, բաժնեմասի, փայաբաժնի) կամ ներդրում վկայող այլ 
արժեթղթերի օտարումից, եթե այդ օտարումը կատարվում է կանոնադրական կամ 
բաժնեհավաք կապիտալում այդ մասնակցությունը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը, փայաբաժինը) 
ձեռք բերելու օրը ներառող հարկային տարվա կամ դրան հաջորդող երեք հարկային տարիների 
ընթացքում. 

4) ստացվում են որպես շահաբաժին, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում 
գործող ֆոնդային բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերից ստացվող շահաբաժինների: 

(149-րդ հոդվածը փոփ. 21.06.18 ՀՕ-338-Ն) 
 

Սույն հոդվածի փոփոխությունները տարածվում են այն արժեթղթերի (արժեթղթերի դասերի) 
վրա, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում (կարգավորվող 
շուկայում) ցուցակվել (առևտրին թույլատրվել) են ոչ ուշ, քան 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 
 

Հոդված 150. Եկամտային հարկի դրույքաչափերը 
  
1. Եթե սույն հոդվածի 2-15-րդ մասերով այլ բան սահմանված չէ, ապա հարկման բազայի 

նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով. 
  

Ժամանակահատված Եկամտային հարկի դրույքաչափը 
2020 թվականի հունվարի 1-ից 23 տոկոս 
2021 թվականի հունվարի 1-ից 22 տոկոս 
2022 թվականի հունվարի 1-ից 21 տոկոս 
2023 թվականի հունվարի 1-ից 20 տոկոս 

  
2. (մասն ուժը կորցրել է 21.06.18 ՀՕ-338-Ն) 
3. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ կամավոր կենսաթոշակային 

բաղադրիչի շրջանակում կուտակված գումարները օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 
ֆիզիկական անձի կողմից միանվագ ստանալու դեպքում այդ գումարների մասով եկամտային 
հարկը հաշվարկվում է սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված դրույքաչափով` 
առանց հաշվի առնելու Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածով սահմանված նվազեցումները: 

4. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ կամավոր կենսաթոշակային 
բաղադրիչի շրջանակում ֆիզիկական անձի կողմից իր համար և (կամ) ֆիզիկական անձի 
համար երրորդ անձի (այդ թվում` գործատուի) կողմից կատարվող կամավոր կենսաթոշակային 
վճարների հաշվին սահմանված կարգով ստացվող կենսաթոշակների մասով եկամտային հարկը 
հաշվարկվում է տասը տոկոս դրույքաչափով` առանց հաշվի առնելու Օրենսգրքի 147-րդ 
հոդվածով սահմանված նվազեցումները: 

5. Տոկոսների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը տոկոս դրույքաչափով՝ 
հաշվի առնելով Օրենսգրքի 149-րդ հոդվածով սահմանված նվազեցումները: 

6. Ռոյալթիների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը տոկոս դրույքաչափով: 



 

 

7. Վարձակալական վճարների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը տոկոս 
դրույքաչափով, իսկ հարկային տարվա ընթացքում ստացված վարձակալական վճարների 
հանրագումարը 60 միլիոն դրամը գերազանցելու դեպքում, գերազանցող մասի համար 
ֆիզիկական անձը հաշվարկում է լրացուցիչ եկամտային հարկ՝ տասը տոկոս դրույքաչափով: 

8. Շահաբաժինների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է հինգ տոկոս դրույքաչափով` 
հաշվի առնելով Օրենսգրքի 149-րդ հոդվածով սահմանված նվազեցումները։ 

9. Գույքի օտարումից հարկային գործակալներից ստացվող ամբողջ եկամուտների մասով 
(բացառությամբ սույն հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված դեպքերի) եկամտային հարկը 
հաշվարկվում է տասը տոկոս դրույքաչափով: 

10. Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետի «ա» ենթակետով սահմանված 
դեպքում ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի օտարումից (այդ 
թվում` նաև այն դեպքում, երբ գույքն օտարվում է անհատ ձեռնարկատեր և նոտար 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից տարբերվող և հարկային գործակալ չհանդիսացող անձի) 
ստացվող ամբողջ եկամուտների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է 1 տոկոս 
դրույքաչափով, բայց ոչ պակաս, քան ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա 
համարվող գույքի շարժիչի յուրաքանչյուր ձիաուժ հզորության համար 150 դրամից: Շարժիչի 
հզորությունը կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքում համապատասխան հզորության 
նկատմամբ կիրառվում է 1.36 գործակից: 

11. Կառուցապատողի կողմից շենքի, դրա բնակարանների կամ այլ տարածքների 
օտարումից ստացված եկամուտների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է 20 տոկոս 
դրույքաչափով: 

12. Սույն հոդվածի կիրառության իմաստով՝ գույքի օտարում չի համարվում 
կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում կամ պայմանագրային 
ներդրումային ֆոնդում գույքի ներդրումը: 

13. Եթե հարկային գործակալի կողմից հարկ վճարողներին վճարվող եկամուտների մասով 
առկա չեն Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-5-րդ կետերով սահմանված հաշվարկային 
փաստաթղթեր, ապա այդ եկամուտների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է 20 տոկոս 
դրույքաչափով` առանց հաշվի առնելու Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածով սահմանված 
նվազեցումները, բացառությամբ սույն մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքերի: 
Սույն մասով սահմանված չափով եկամտային հարկ չի հաշվարկվում, եթե Օրենսգրքի 55-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 1-5-րդ կետերով սահմանված հաշվարկային փաստաթղթերի 
բացակայության պայմաններում վճարվող եկամուտների մասով առկա են հաշվարկային 
փաստաթուղթ չհամարվող՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմված՝ վճարվող 
եկամուտները հիմնավորող այլ փաստաթղթեր, որտեղ նշված են ապրանք մատակարարող, 
աշխատանք կատարող և (կամ) ծառայություն մատուցող ֆիզիկական անձի՝ հարկ վճարողի 
հաշվառման համարը (առկայության դեպքում), անունը, ազգանունը, բնակության վայրի հասցեն, 
անձնագրի (կամ անձը նույնականացնող այլ փաստաթղթի) սերիան և (կամ) համարը: 

Օրենսգրքի 116-րդ հոդվածով սահմանված ներկայացուցչական ծախսերի և Օրենսգրքի 120-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով 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 եկամուտների՝ Օրենսգրքի համապատասխանաբար 116-րդ 
հոդվածով և 120-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված չափերը գերազանցող 
գումարների նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է սույն մասով սահմանված 
դրույքաչափով և ներառվում է հարկային տարվան հաջորդող տարվա ապրիլ ամսվա համար 
հարկային մարմին ներկայացվող եկամտային հարկի հաշվարկում, իսկ հարկային գործակալի 
լուծարման (հաշվառումից հանվելու կամ նոտարի պաշտոնից ազատվելու) դեպքում՝ լուծարման 
(հաշվառումից հանվելու կամ նոտարի պաշտոնից ազատվելու) օրը ներառող ամսվա համար 
հարկային մարմին ներկայացվող եկամտային հարկի հաշվարկում: 

14. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի՝ 
շահութահարկով հարկման բազան որոշելիս հարկային տարվա ընթացքում անհատ 
ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց վճարվող պասիվ եկամուտները 
համախառն եկամտից նվազեցնելու դեպքում նվազեցման կատարման հարկային տարվան 
հաջորդող 12 ամիսների ընթացքում այդ եկամուտները չվճարվելու դեպքում դրանց նկատմամբ 
եկամտային հարկը հաշվարկվում է 20 տոկոս դրույքաչափով և ներառվում է 12-րդ ամսվա 
համար հարկային մարմին ներկայացվող եկամտային հարկի հաշվարկում: Սույն մասի 
դրույթները չեն վերաբերում բանկերին և վարկային կազմակերպություններին` այլ հարկ 



 

 

վճարողներից ներգրավված վարկերի, փոխառությունների և ավանդների դիմաց վճարվող 
տոկոսների մասով, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների՝ վերջիններիս թողարկած և 
հրապարակային առաջարկի միջոցով հանրությանը առաջարկված կամ կարգավորվող 
շուկայում առևտրին թույլատրված պարտքային արժեթղթերի դիմաց վճարվող գումարների 
մասով: 

15. Օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված դեպքերում 
կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում շենքի, բնակարանի, առանձնատան կամ այլ 
շինության (այդ թվում` անավարտ (կիսակառույց) ձևով մասնակցության (բաժնետոմսի, 
բաժնեմասի, փայաբաժնի) կամ ներդրում վկայող այլ արժեթղթերի օտարումից ստացվող 
եկամուտների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է 10 տոկոս դրույքաչափով: 
       (150-րդ հոդվածը փոփ., լրաց., խմբ. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն, 21.06.18 ՀՕ-338-Ն, փոփ., խմբ. 
25.06.19 ՀՕ-68-Ն) 
       (21.06.18 ՀՕ-338-Ն օրենքի 86-րդ հոդվածի համաձայն` մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը 
Կառավարության հավանությանն արժանացած՝ Օրենսգրքի 128-րդ հոդվածով սահմանված 
ծրագիր իրականացնող ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և այդ ծրագրում ընդգրկված 
Հայաստանի Հանրապետության այլ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողների նկատմամբ 
Օրենսգրքի 150-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարունակում է կիրառվել մինչև 2021 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:) 

(150-րդ հոդվածի 8-րդ մասը 25.06.19 ՀՕ-68-Ն օրենքի 71-րդ հոդվածի համաձայն ուժի մեջ է 
մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից և կիրառվում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ընկած 
ժամանակահատվածներին վերագրվող (այդ ժամանակահատվածների գործունեության 
արդյունքում ստացվող) շահույթներից՝ որպես շահույթի բաշխում, մասնակցի ստացած 
շահաբաժինների վրա:) 

 (150-րդ հոդվածի 9-րդ և 10-րդ մասերը 25.06.19 ՀՕ-68-Ն օրենքի 71-րդ հոդվածի 
համաձայն  ուժի մեջ են մտնում 25.06.19 ՀՕ-68-Ն  օրենքի պաշտոնական հրապարակմանը 
հաջորդող օրվանից և տարածվում են նաև մինչև 25.06.19 ՀՕ-68-Ն  օրենքն ուժի մեջ մտնելը 
գործող խմբագրությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 16-րդ կետի համաձայն՝ ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող՝ 
2018 թվականի հուլիսի 1-ից հետո կատարված՝ ավտոմեքենաների օտարման գործարքների 
նկատմամբ:) 

 
Օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի մարտի 1-ից: 



 

 

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԿՈԴ՝ 

Պ-115-23.04.2019,27.09.2019-ՏՀ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Առաջարկության, 
(փոփոխության, 

լրացման) 
հեղինակը 

Հոդվածը, 
կետը, որին 
վերաբերում է 
առաջար-
կությունը 

Առաջարկությունը (փոփոխությունը, լրացումը) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի 

(հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացություն
ը 

Առաջարկությու
նն ընդունելու 
կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

Հանձնաժողովի 
որոշումը 

1 2 3 4 5 6 

1 

ԱԺ 
պատգամավոր 
Արտակ 
Մանուկյան 

Նախագծի 1-
ին հոդված 

Նախագծի 1-ին հոդվածը շարադրել նոր 
խմբագրությամբ. 
 
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 
թվականի հոկտեմբերի 4-ի հարկային օրենսգրքի 
(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 47-
րդ կետում լրացնել նոր՝ «Ժզ», «ժէ», «ժը», «ժթ» և «ի»  
ենթակետեր. 

«ժզ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածով 
սահմանված ներդրումային ծառայությունների 
մատուցումը, բացառությամբ արժեթղթերում և 
ածանցյալ ֆինանսական գործիքներում ներդրումների 
հետ կապված հաճախորդներին խորհրդատվության 
տրամադրման ծառայության, 

ժէ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածով 
սահմանված ոչ հիմնական ծառայությունների 
մատուցումը, բացառությամբ ընկերությունների 
վերակազմակերպման հետ կապված 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



 

 

խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցման, 
ինչպես նաև կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ 
ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ 
ընկերություններին խորհրդատվության տրամադրման 
ծառայությունների, 

ժը. կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից 
արժեթղթերով և ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով 
առևտրի կազմակերպման (միայն գործարքների համար 
գանձվող միջնորդավճարների մասով), ինչպես նաև 
կնքված գործարքների արդյունքում ծագած փոխադարձ 
պարտավորությունների (պահանջների) որոշման և 
հաշվանցման (քլիրինգ) ծառայությունների մատուցումը, 

ժթ. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից 
արժեթղթերի պահառության, արժեթղթերի 
սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի 
վարման, քլիրինգի և վերջնահաշվարկի հետ կապված 
ծառայությունների, ինչպես նաև օրենքով կամ 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 
իրավական ակտերով Կենտրոնական 
դեպոզիտարիային թույլատրված այլ ծառայությունների 
(բացառությամբ խորհրդատվական ծառայությունների) 
մատուցումը, ներառյալ արժեթղթերի հաշվարկային 
համակարգի անդամի կողմից այդ ծառայությունների 
միջնորդավորման ծառայությունների մատուցումը, 

ի. շուկա ստեղծողի կարգավիճակով արժեթղթերի 
երկկողմանի գնանշման ապահովման ծառայությունների 
մատուցումը։»։ 
 

2 

ԱԺ 
պատգամավոր 
Արտակ 
Մանուկյան 

Նախագծի 2-
րդ հոդված 

Նախագծի 2-րդ հոդվածը հանել: Ընդունվել է Ընդունվել է 



 

 

3 

ԱԺ 
պատգամավոր 
Արտակ 
Մանուկյան 

Նախագծի 3-
րդ հոդված 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի համարակալումը դարձնել 4 և 
շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
 
Հոդված 4. Օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի՝ 

1) 1-ին մասում լրացնել նոր՝ 4-րդ կետ.  

«4) Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 
ֆոնդային բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերից,  
պարտատոմսերից կամ ներդրումը վկայող այլ 
արժեթղթերից ստացվող եկամուտը, բացառությամբ 
բանկերի կողմից թողարկված այն պարտատոմսերի, 
որոնց տեղաբաշխման պահից մինչև մարումն ընկած 
ժամկետը փոքր է 2 տարուց:»:  

2) 2-րդ մասի 4-րդ կետում «շահաբաժին» բառից հետո 
լրացնել «, բացառությամբ Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում 
ցուցակված բաժնետոմսերից ստացվող 
շահաբաժինների»:  

Ընդունվել է Ընդունվել է 

4 

ԱԺ 
պատգամավոր 
Արտակ 
Մանուկյան 

Նախագծի 4-
րդ հոդված 

Նախագծի 4-րդ հոդվածի համարակալումը դարձնել 5: Ընդունվել է Ընդունվել է 

5 

ԱԺ 
պատգամավոր 
Արտակ 
Մանուկյան 

Նախագծի 5-
րդ հոդված 

Նախագծի 5-րդ հոդվածի համարակալումը դարձնել 6 և 
շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
 
Հոդված 6. Սույն օրենքի 3-րդ և 4-րդ հոդվածների 
դրույթները տարածվում են այն արժեթղթերի 
(արժեթղթերի դասերի) վրա, որոնք Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում 
(կարգավորվող շուկայում) ցուցակվել (առևտրին 
թույլատրվել) են ոչ ուշ, քան 2024 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ը: 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



 

 

6 

ԱԺ 
պատգամավոր 
Արտակ 
Մանուկյան 

Նախագծի 6-
րդ հոդված 

Նախագծի 6-րդ հոդվածի համարակալումը դարձնել 7 և 
շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
 
Հոդված 7. Օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի 
մարտի 1-ից: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

7 

ԱԺ 
պատգամավոր 
Արտակ 
Մանուկյան 

Նախագծում 
ավելացնել 
նոր 2-րդ 
հոդված 

Նախագծում ավելացնել նոր 2-րդ հոդված և շարադրել 
հետևյալ խմբագրությամբ. 
 
Հոդված 2. Օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 5-րդ մասից 
հանել «արտարժութային» բառը։ 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

8 

ԱԺ 
պատգամավոր 
Արտակ 
Մանուկյան 

Նախագծում 
ավելացնել 
նոր 3-րդ 
հոդված 

Նախագծում ավելացնել նոր 3-րդ հոդված և շարադրել 
հետևյալ խմբագրությամբ. 
 
Հոդված 3. Օրենսգրքի 126-րդ հոդվածում լրացնել նոր՝ 
5.1-րդ մաս. 

«5.1. Շահութահարկի վճարումից ազատվում են ոչ 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային 
բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերից ստացվող 
շահաբաժինների, ինչպես նաև նշյալ բաժնետոմսերի 
օտարումից, այլ արժեթղթերով փոխանակումից կամ 
նման այլ գործարքներից ստացվող եկամուտների 
մասով. 

2) Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային 
բորսայում ցուցակված պարտատոմսերից տոկոսի կամ 
մարելիս զեղչի ձևով ստացվող եկամուտների, ինչպես 
նաև նշյալ պարտատոմսերի օտարումից, այլ 
արժեթղթերով փոխանակումից կամ նման այլ 
գործարքներից ստացվող եկամուտների մասով. 

3) ռեզիդենտ իրավաբանական անձին տրամադրած 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



 

 

փոխառության գծով եկամուտների մասով, պայմանով, 
որ տվյալ փոխառությունն ամբողջությամբ 
ֆինանսավորվել է համարժեք պայմաններով 
թողարկված պարտատոմսերի տեղաբաշխման 
արդյունքում ու հադիսանում է այդ պարտատոմսերի 
ապահովման միջոց, իսկ այդ պարտատոմսերը 
թույլատրված են առևտրին Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործող կարգավորվող 
շուկայում:»: 

 

 


