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Հոդված 108. Եկամուտ չհամարվող տարրերը 
  

1. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ վճարողների համար 

եկամուտ չեն համարվում՝ 

1) մասնակիցների (բաժնետեր, փայատեր, անդամ) կողմից շահութահարկ վճարողի 

կանոնադրական կապիտալում (հիմնադրամում) կատարված ներդրումները, ինչպես նաև նախորդ 

հարկային տարիների հարկային վնասը մարելու նպատակով մասնակիցների (բաժնետեր, 

փայատեր, անդամ) կողմից շահութահարկ վճարողի սեփական կապիտալի այլ տարրերում 

կատարված ներդրումները՝ նախորդ հարկային տարիների հարկային վնասը չգերազանցող չափով. 

2) շահութահարկ վճարողի լուծարման մասին որոշման առկայության դեպքում մասնակիցների 

(բաժնետեր, փայատեր, անդամ) կողմից շահութահարկ վճարողի սեփական կապիտալում 

կատարված ներդրումները. 

3) շահութահարկ վճարողի բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների 

տեղաբաշխման գնի և անվանական արժեքի դրական տարբերությունը. 

4) շահութահարկ վճարողի կողմից հետ գնված իր բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ 

փայաբաժինների իրացման և հաշվեկշռային արժեքի դրական տարբերությունը, եթե այդ 

բաժնետոմսերը, բաժնեմասերը կամ փայաբաժինները հետ են գնվել օրենքի պահանջով. 

5) այլ կազմակերպության լուծարման դեպքում շահութահարկ վճարողի՝ այդ 

կազմակերպությունում ունեցած բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների դիմաց 

ստացվող մնացորդային գույքի արժեքի և բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների 

հաշվեկշռային արժեքի դրական տարբերությունը. 

6) համատեղ գործունեության մասնակցից, որպես համատեղ գործունեության մեջ կատարվող 

ներդրում, համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակցի ստացված ապրանքները, ընդունված 

աշխատանքները և (կամ) ստացված ծառայությունները, եթե սույն կետում նշված գործարքները 

կատարվում են հաշվետու մասնակցի կողմից Օրենսգրքի 32-րդ հոդվածով սահմանված 

հայտարարության ներկայացումից հետո. 

7) ակտիվների, այդ թվում՝ արտարժույթի, արտարժույթով արտահայտված այլ ակտիվների, 

ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք մետաղներով արտահայտված ակտիվների 

վերագնահատման դրական արդյունքը. 

8) պարտավորությունների, այդ թվում՝ արտարժույթով արտահայտված պարտավորությունների, 

ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք մետաղներով արտահայտված 

պարտավորությունների վերագնահատման բացասական արդյունքը. 

9) հարկային արտոնությունների և վճարների գծով տրվող արտոնությունների գումարները. 

10) հարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղվող՝ պետական կամ համայնքային 

բյուջեից տրամադրվող գումարները. 

11) ոչ առևտրային կազմակերպությունների անհատույց ստացած ակտիվները (այդ թվում` 

անդամավճարները), աշխատանքները և ծառայությունները. 

12) հարկ վճարողի լուծարման դեպքում մինչև հազար դրամ հարկային պարտավորության 

գումարը. 

13) ներդրումային ֆոնդերում մասնակցությունը հավաստող արժեթղթերից ստացվող 

եկամուտները (այդ թվում` դրանց օտարումից, փոխանակումից, այլ նմանատիպ գործարքներից, 

շահաբաժինների բաշխումից կամ նման այլ ձևով կատարված բաշխումներից, ինչպես նաև 

պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարված գործարքներից). 

14) միասնական հաշվին առկա գումարների վերադարձն Օրենսգրքի 327-րդ հոդվածով 

սահմանված ժամկետից 90 _30  օրվանից ավելի ուշացնելու դեպքում այդ ժամկետին հաջորդող 

յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հարկ վճարողի օգտին հաշվեգրվող տույժերը. 



15) խաղատների, շահումով խաղերի և (կամ) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման 

գործունեությունից ստացվող եկամուտները. 

16) 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. 

17) Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգի կուտակային բաղադրիչի 

շրջանակներում անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի համար (օգտին) Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից կատարվող կուտակային վճարները: 

2. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 

վճարողների համար եկամուտ չեն համարվում նաև՝ 

1) արտաքին տնտեսական գործունեությունից ստացվող եկամուտները: Արտաքին տնտեսական 

գործունեություն է համարվում՝ 

ա. ոչ ռեզիդենտի կողմից ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողին ապրանքի մատակարարումը, 

եթե այդ ապրանքի ներմուծման փաստաթղթերով (այդ թվում՝ ներմուծման հարկային 

հայտարարագրով կամ ներմուծման մաքսային հայտարարագրով) հիմնավորվում է, որ ներմուծումը 

կատարվել է ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի անունով՝ անկախ ապրանքի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոխանցվելու 

հանգամանքից, 

բ. սույն կետի «ա» ենթակետով սահմանված՝ ապրանքի մատակարարման գործարքի հետ 

ուղղակիորեն կապված՝ ապրանքների փաթեթավորման, բեռնման, տրանսպորտային, 

բեռնաթափման, ուղեկցման, ապահովագրության և համանման այլ աշխատանքների կատարումը և 

(կամ) ծառայությունների մատուցումը, եթե այդ աշխատանքները կատարվել և (կամ) 

ծառայությունները, ապրանքի մատակարարման պայմանագրի համաձայն, մատուցվել են ապրանքը 

մատակարարող ոչ ռեզիդենտի կողմից, 

գ. ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 

դուրս ռեզիդենտին կամ մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում 

գործունեություն իրականացնող այլ ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողին ապրանքի 

մատակարարումը: 
  

Հոդված 109. Եկամտի առանձին տեսակների հաշվառման առանձնահատկությունները 
  

1. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով՝ 

1) շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ 

տարածքների, հողամասերի օտարումից եկամուտը հաշվարկվում է դրանց համար Օրենսգրքի 228-

րդ հոդվածով սահմանված կարգով որոշվող՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայից ոչ պակաս 

չափով: Այդ չափից պակաս հատուցման (առանց ԱԱՀ-ի) դեպքում անշարժ գույքի հարկով հարկման 

բազայի և փաստացի հատուցման գումարի (առանց ԱԱՀ-ի) դրական տարբերությունը՝ որպես 

ներված պարտավորություն, գործարքի կատարման օրը ներառվում է նոր սեփականատիրոջ 

եկամուտների մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օտարողը հանդիսանում է անհատ 

ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձ, որի դեպքում նոր սեփականատիրոջ մոտ 

ներված պարտավորություն չի առաջանում. 

2) շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ 

տարածքների, հողամասերի վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու 

գործարքների մասով եկամուտը հաշվարկվում է դրանց համար Օրենսգրքի 228-րդ հոդվածով 

սահմանված՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայի, իսկ դրա բացակայության դեպքում` 

անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտի ընդհանուր մակերեսում վարձակալության կամ 

անհատույց օգտագործման հանձնված մակերեսի տեսակարար կշռին համապատասխանող 



հարկման բազայի 2.5 տոկոսից ոչ պակաս չափով` հաշվարկված տարեկան կտրվածքով: Այդ չափից 

պակաս հատուցման (առանց ԱԱՀ-ի) դեպքում անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայի, իսկ դրա 

բացակայության դեպքում` անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտի ընդհանուր մակերեսում 

վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնված մակերեսի տեսակարար կշռին 

համապատասխանող հարկման բազայի 2.5 տոկոսի և փաստացի վարձակալական վճարի (առանց 

ԱԱՀ-ի) դրական տարբերությունը՝ որպես ներված պարտավորություն, սույն հոդվածի 3-րդ մասի 4-

րդ կետով սահմանված պահին ներառվում է վարձակալի կամ փոխառուի եկամուտների մեջ, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարձատուն կամ փոխատուն հանդիսանում է անհատ 

ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձ, որի դեպքում վարձակալի կամ փոխառուի 

մոտ ներված պարտավորություն չի առաջանում: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում սույն կետով 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 եկամուտը հաշվարկվում է որպես սույն կետի 

առաջին պարբերությամբ սահմանված եկամտի և հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում գույքը 

վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվելու օրերի՝ հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ներառվող օրերի մեջ ունեցած տեսակարար կշռի արտադրյալ: 

Սույն մասի դրույթները չեն կիրառվում, եթե սույն մասով սահմանված գույքային միավորների 

օտարման կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու գործարքի կողմ է 

համարվում պետությունը կամ համայնքը (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գործարքը կատարվում 

է այլ կազմակերպության միջոցով): 

2. Միջնորդական ծառայությունների մատուցումից (հանձնարարության, կոմիսիայի կամ 

գործակալության պայմանագրերի հիման վրա ծառայությունների մատուցումից) ստացվող 

եկամուտը որոշվում է հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ գործակալի վարձատրության և նրանց 

կողմից իրենց անունով կատարած ծախսերի դիմաց, որպես փոխհատուցում, ստացվող հատուցման 

հանրագումարով: 

3. Օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ հաշվառման հաշվեգրման մեթոդի 

կիրառության շրջանակներում եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե 

համապատասխան գումարը ենթակա է շահութահարկ վճարողին (բացառությամբ առանց մշտական 

հաստատության Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 

շահութահարկ վճարողի) անվերապահ վճարման (հատուցման), կամ շահութահարկ վճարողը 

(բացառությամբ առանց մշտական հաստատության Հայաստանի Հանրապետությունում 

գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի) կատարել է գործարքից կամ 

պայմանագրից բխող պարտավորությունները, եթե նույնիսկ այդ իրավունքի բավարարման պահը 

հետաձգվել է, կամ վճարումներն իրականացվում են մաս-մաս: Մասնավորապես՝ 

1) ապրանքի մատակարարումից եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք բերված 

Օրենսգրքի 38-րդ հոդվածով սահմանված՝ ապրանքի մատակարարման պահին. 

2) աշխատանքի կատարումից և (կամ) ծառայության մատուցումից եկամտի ստացման 

իրավունքը համարվում է ձեռք բերված Օրենսգրքի 40-րդ հոդվածով սահմանված՝ աշխատանքի 

կատարման և (կամ) ծառայության մատուցման պահին. 

3) տոկոսների տեսքով եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք բերված պարտքի 

ժամկետը լրանալու պահից: Եթե պարտքի ժամկետը ներառում է մի քանի հաշվետու 

ժամանակաշրջան, ապա պարտքին վերաբերող տոկոսների տեսքով եկամուտները հաշվեգրվում են 

այդ հաշվետու ժամանակաշրջաններին համապատասխան. 

4) վարձակալական վճարի տեսքով եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք բերված 

վարձակալության պայմանագրի ժամկետը լրանալու պահից: Եթե վարձակալության պայմանագրի 

ժամկետը ներառում է մի քանի հաշվետու ժամանակաշրջան, ապա վարձակալական վճարների 

տեսքով եկամուտները հաշվեգրվում են այդ հաշվետու ժամանակաշրջաններին համապատասխան. 



5) շահաբաժինների տեսքով եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք բերված 

բաժնետերերի (փայատերերի) ժողովի կողմից հաշվետու տարվա գործունեության արդյունքներով 

ստացված շահույթից շահաբաժինների բաշխման մասին որոշման ընդունման օրը, բայց ոչ ուշ, քան 

հաշվետու տարվան հաջորդող հարկային տարվա հունիսի 30-ը ներառյալ: 

4. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ վճարողների համար 

եկամուտ են համարվում նաև՝ 

1) առևտրային կազմակերպությունների անհատույց ստացված ակտիվները: Սույն կետով 

սահմանված դեպքում՝ 

ա. ակտիվները (բացառությամբ դրամական միջոցների և հողամասերի) եկամուտ են համարվում 

այն հարկային տարում, երբ դրանք ճանաչվում են որպես ծախս կամ կորուստ` անկախ այդ ծախսը 

կամ կորուստը համախառն եկամտից նվազեցնելու հանգամանքից, 

բ. դրամական միջոցները եկամուտ են համարվում դրանց ստացման հարկային տարում, 

բացառությամբ պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում ստացված 

նպատակային դրամական միջոցների, որոնք եկամուտ են համարվում այն հարկային տարում, երբ 

այդ դրամական միջոցները կամ այդ դրամական միջոցներով ձեռք բերված, կառուցված, ստեղծված 

կամ մշակված ակտիվները ճանաչվում են որպես ծախս` անկախ այդ ծախսը համախառն եկամտից 

նվազեցնելու հանգամանքից: Պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում 

որպես արդեն իսկ կատարված ծախսերի կամ ստացված վնասների փոխհատուցում ստացված 

նպատակային դրամական միջոցները եկամուտ են համարվում դրանց ստացման հարկային 

տարում, 

գ. հողամասերը եկամուտ են համարվում տասը հարկային տարիների ընթացքում, ներառյալ՝ 

դրանց ստացման հարկային տարին՝ յուրաքանչյուր հարկային տարում հավասարաչափ: Եթե սույն 

ենթակետով սահմանված ժամանակահատվածում անհատույց ստացված հողամասն օտարվում է, 

ապա հողամասի արժեքի՝ դեռևս եկամուտ չհամարված մասը եկամուտ է համարվում հողամասի 

օտարման հարկային տարում, 

դ. ակտիվների սկզբնական արժեքները, եթե սույն կետի «ե» ենթակետով այլ բան սահմանված 

չէ, որոշվում են այդ ակտիվների ստացման գործարքներին վերաբերող փաստաթղթերում նշված 

արժեքների հիման վրա, իսկ այդ փաստաթղթերում արժեք նշված չլինելու դեպքում՝ դրանք ստացող 

շահութահարկ վճարողի նախաձեռնությամբ իրականացվող փորձաքննության արդյունքներով 

որոշվող շուկայական գների հիման վրա, 

ե. շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ 

տարածքների, հողամասերի սկզբնական արժեքները որոշվում են Օրենսգրքի 228-րդ հոդվածով 

սահմանված կարգով որոշվող՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայից ոչ պակաս չափով. 

2) համատեղ գործունեության մասնակցից, որպես համատեղ գործունեության մեջ կատարվող 

ներդրում, համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակցի ստացած ակտիվները, եթե դրանք 

ստացվում են մինչև հաշվետու մասնակցի կողմից Օրենսգրքի 32-րդ հոդվածով սահմանված 

հայտարարության ներկայացումը: Սույն կետով սահմանված ակտիվները՝ 

ա. եկամուտ են համարվում սույն մասի 1-ին կետի «ա», «բ» և «գ» ենթակետերով սահմանված 

կարգերով, 

բ. ակտիվների սկզբնական արժեքները որոշվում են Օրենսգրքի 31-րդ հոդվածով սահմանված՝ 

համատեղ գործունեության պայմանագրի համաձայն, իսկ համատեղ գործունեության 

պայմանագրով ներդրման արժեք նախատեսված չլինելու դեպքում՝ հաշվետու մասնակցի 

նախաձեռնությամբ իրականացվող փորձաքննության արդյունքներով որոշվող շուկայական գների 

հիման վրա. 

3) դատարանի որոշումների հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված և սեփականության իրավունքով 

շահութահարկ վճարողին փոխանցվող ակտիվները: Սույն կետով սահմանված ակտիվները եկամուտ 

են համարվում սույն մասի 1-ին կետով սահմանված կարգով և չափով. 



4) տիրազուրկ ակտիվների նկատմամբ շահութահարկ վճարողի կողմից օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով (բացառությամբ դատարանի որոշումների հիման վրա) իր իրավունքների 

ճանաչման դեպքում` տիրազուրկ ակտիվները: Սույն կետով սահմանված՝ 

ա. ակտիվները եկամուտ են համարվում դրանց նկատմամբ շահութահարկ վճարողի 

իրավունքների ճանաչման հարկային տարում, 

բ. ակտիվների սկզբնական արժեքները որոշվում են դրանք ստացող շահութահարկ վճարողի 

մոտ առկա նույն, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ համանման ակտիվների արժեքի չափով, իսկ 

այդպիսի ակտիվների բացակայության դեպքում՝ դրանք ստացող շահութահարկ վճարողի 

նախաձեռնությամբ իրականացվող փորձաքննության արդյունքներով որոշվող շուկայական գների 

հիման վրա. 

5) գույքագրման ժամանակ հայտնաբերված գույքի ավելցուկը՝ հիմք ընդունելով այդ գույքի 

սկզբնական արժեքը: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ գույքագրման ժամանակ հայտնաբերված 

գույքի ավելցուկ է համարվում այն գույքը, որը շահութահարկ վճարողի մոտ որևէ կերպ հաշվառված 

չէ, և միաժամանակ առկա չեն այդ գույքի՝ շահութահարկ վճարողին կամ այլ կազմակերպությանը 

կամ այլ ֆիզիկական անձին սեփականության իրավունքով պատկանելիությունը հիմնավորող 

փաստաթղթերը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գույքը շահութահարկ վճարողի կողմից 

օգտագործվում է վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման պայմանագրի հիման վրա: 

Սույն կետով սահմանված դեպքում՝ 

ա. գույքը եկամուտ է համարվում դրա հայտնաբերման հարկային տարում, 

բ. գույքի սկզբնական արժեքը որոշվում է այն ստացող շահութահարկ վճարողի մոտ առկա նույն, 

իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ համանման գույքի արժեքի չափով, իսկ այդպիսի գույքի 

բացակայության դեպքում՝ ստացող շահութահարկ վճարողի նախաձեռնությամբ իրականացվող 

փորձաքննության արդյունքներով որոշվող շուկայական գների հիման վրա. 

6) կողմերի միջև փաստացի առաջացած (առկա) պարտավորությունների՝ ամբողջությամբ կամ 

մասնակի զեղչումից կամ ներումից ստացվող եկամուտները, բացառությամբ հարկային 

արտոնությունների և վճարների գծով տրվող արտոնությունների գումարների: Սույն կետի 

կիրառության իմաստով՝ պարտավորության զեղչումից ստացվող եկամուտ չի առաջանում, եթե 

զեղչվում է կողմերի միջև իրականացվող գործարքի արժեքը` մինչև կողմերի մոտ 

պարտավորությունների փաստացի առաջացման պահը. 

7) ապահովագրական հատուցումները. 

8) պատճառված վնասի (կրած կորստի) հատուցումից ստացվող այլ եկամուտները. 

9) տույժերի, տուգանքների և գույքային այլ պատժամիջոցների տեսքով եկամուտները, 

բացառությամբ միասնական հաշվին առկա գումարների վերադարձն Օրենսգրքի 335-րդ հոդվածով 

սահմանված ժամկետից 90 _30 օրվանից ավելի ուշացնելու դեպքում այդ ժամկետին հաջորդող 

յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հարկ վճարողի օգտին հաշվեգրված տույժերի. 

10) անվավեր ճանաչված գործարքների մասով նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններում 

հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից կատարված նվազեցումները. 

11) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով շահութահարկ 

վճարողների (բացառությամբ սույն մասի 12-րդ կետով սահմանված դեպքերի) կողմից՝ 

ա. դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի գումարները, 

բ. նախկինում դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի մարման գումարները, 

գ. դուրս չգրված դեբիտորական պարտքերի մարման դեպքում` սահմանված կարգով 

պահուստին կատարված մասհանումների գումարները: 

Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ 

ա. այն դեպքում, երբ սահմանված չէ դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մարման 

ժամկետ, դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մարման ժամկետ է համարվում այդ 

պարտքը առաջացնող գործարքի (գործառնության, փաստի) կատարման օրվան հաջորդող 60-րդ 

օրը, 



բ. ցպահանջ դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հայցային վաղեմության ժամկետի 

ընթացքը սկսվում է պահանջ ներկայացնելու օրվանից, բայց գործարքի կատարմանը հաջորդող 61-

րդ օրվանից ոչ ուշ, 

գ. այն դեպքում, երբ դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մարման ժամկետը մինչև 

դրանց անհուսալի դառնալը փոխադարձ համաձայնությամբ երկարաձգվում է, դեբիտորական կամ 

կրեդիտորական պարտքը համարվում է կետանցված նոր ժամկետում չմարվելու դեպքում, 

դ. դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մասնակի մարումը չի համարվում պարտքի 

(չմարված գումարի մասով) մարման ժամկետի հետաձգում, 

ե. նույն հարկ վճարողների միջև տարբեր գործարքներից (գործառնություններից, փաստերից) 

առաջացած դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի մարման (մասնակի մարման) 

դեպքում՝ մարվող (մասնակի մարվող) դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի վերաբերյալ 

տեղեկության բացակայության դեպքում մարված (մասնակի մարված) է ընդունվում ավելի վաղ 

ժամկետում առաջացած դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքը, 

զ. անհուսալի ճանաչված դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի դուրսգրումը չի 

համարվում դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի ներում, 

է. այն դեպքում, երբ դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի գծով հաշվարկվել են 

տույժեր, տուգանքներ կամ տոկոսներ, ապա այդ դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերն 

անհուսալի ճանաչելու և դուրս գրելու ժամանակ դրանց հետ մեկտեղ անհուսալի են ճանաչվում և 

դուրս գրվում դրանց գծով հաշվարկված տույժերը, տուգանքները կամ տոկոսները, 

ը. նույն հարկ վճարողների միջև տարբեր գործարքներից (գործառնություններից, փաստերից) 

միմյանց նկատմամբ հանդիպակաց դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի հաշվանցումը 

կատարվում է միայն գրավոր համաձայնությամբ, 

թ. կրեդիտորական պարտքի ներման կամ այլ ձևով պարտքը չպահանջելու վերաբերյալ 

պարտատիրոջ որոշման և (կամ) համաձայնության կամ երրորդ անձին պարտքի անհատույց 

փոխանցման դեպքում եկամուտ է համարվում ներված կամ չպահանջված կամ անհատույց 

փոխանցված կրեդիտորական պարտքի գումարը, եթե մինչ այդ այն չի դիտվել որպես անհուսալի: 

Սույն ենթակետի կիրառության իմաստով՝ համարվում է, որ առկա է այլ ձևով կրեդիտորական 

պարտքը չպահանջելու վերաբերյալ պարտատիրոջ որոշում և (կամ) համաձայնություն, եթե 

կրեդիտորական պարտքի առաջացմանը հաջորդող երեք հարկային տարիների ընթացքում 

պարտատերը պարտքի կատարումն ապահովելու պահանջով չի դիմել դատարան, բացառությամբ 

հանրային ծառայությունների մատուցման արդյունքում առաջացող կրեդիտորական պարտքերի, 

ժ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգի համաձայն անհուսալի 

չճանաչված կրեդիտորական պարտքը երրորդ անձին հատուցմամբ փոխանցման, իսկ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում կրեդիտորական պարտքը նոտարի 

կամ դատարանի դեպոզիտ վճարելու դեպքում եկամուտ է համարվում կրեդիտորական պարտքի՝ 

չհատուցված (չվճարված) մասը. 

12) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի և Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկի համատեղ սահմանած կարգով բանկերի, վարկային 

կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և արժեթղթերի շուկայի 

մասնագիտացված անձանց կողմից՝ 

ա. դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի գումարները, 

բ. նախկինում հաշվեկշռից դուրս գրված անհուսալի ակտիվների և ինվեստիցիոն արժեթղթերի` 

հաշվեկշռում վերականգնման արդյունքում հաշվեգրված եկամուտները, 

գ. հաշվեկշռից դուրս չգրված ակտիվների դեպքում` սահմանված կարգով ձևավորված 

պահուստների նվազեցման գծով հաշվեգրված եկամուտները. 

13) ապահովագրական ընկերությունների տեխնիկական պահուստների, տեխնիկական 

պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի գծով ճանաչվող եկամուտները. 

14) վերաապահովագրության փոխանցված պայմանագրերից ապահովագրական 

ընկերությունների ստացվող կոմիսիոն վարձատրությունները. 



15) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 

կարգով և ժամկետներում ածանցյալ ֆինանսական գործիքների միասնական գրանցամատյանում 

գրանցված ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով ստացվող այն վճարումները, որոնք ձևավորվել են 

պարտավորությունների հաշվանցի և (կամ) զուտացման արդյունքում: Սույն կետի կիրառությունն 

ապահովելու նպատակով հարկային մարմնին առևտրի գրանցամատյանից տեղեկությունների 

տրամադրման կարգը, ժամկետները և ծավալները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության 

կենտրոնական բանկի և հարկային մարմնի համատեղ իրավական ակտով. 

16) Օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա 

ԱԱՀ-ի գումարներին ավելացվող գումարները, եթե այդ գումարները շահութահարկով հարկման 

նպատակով ճանաչվել են որպես համախառն եկամտից նվազեցում: Սույն կետով սահմանված 

ավելացվող գումարները ներառվում են այն հարկային տարվա համախառն եկամտի մեջ, որում 

ներառված՝ ԱԱՀ-ի հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի 

միասնական հաշվարկով կատարվում է հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարների 

ավելացումը: 

5. Եթե Հայաստանի Հանրապետության 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 եկամուտը 

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) եկամտի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, դրանց ճշգրտման առավելագույն 

սահմանները, ինչպես նաև ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը (ներառյալ՝ 

հաշվարկային գնի որոշման պարբերականությունը) սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը. 

 2) ապրանքի մատակարարման գործարքների դեպքում ապրանքի մատակարարման դիմաց 

եկամտի ավելացումը կամ պակասեցումը ներառվում է ապրանքի մատակարարման դիմաց եկամտի 

վերջնական գումարը հայտնի դառնալու օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 

հարկային մարմին ներկայացվող շահութահարկի հաշվարկում՝ որպես եկամտի ավելացում կամ 

պակասեցում: 

 

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) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ստացվող բոլոր տեսակի 

կենսաթոշակները (այդ թվում` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով կուտակային բաղադրիչի շրջանակներում ստացվող կուտակային 

կենսաթոշակները), 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). 

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) «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-36-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 զինվորական ծառայության զինծառայողների (կուրսանտների) 

պաշտոնային դրույքաչափը և ծխախոտի դիմաց ստացվող դրամական փոխհատուցումները. 

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 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 

անձնական, ընտանեկան կամ տնային օգտագործման գույքի (բնակարան, առանձնատան (այդ 

թվում` անավարտ (կիսակառույց), գյուղատնտեսական նշանակության և բնակավայրերի հող, 

ավտոտնակ, անձնական օգտագործման ավտոմեքենա) օտարումը, եթե անձնական օգտագործման 

ավտոմեքենան օտարվում է ձեռք բերելուց հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում, կամ եթե անշարժ գույքն 

օտարվում է ձեռք բերելուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, 

բ. ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի օտարում է համարվում 

արտադրական, այլ առևտրային և հասարակական նշանակության գույքի, ներառյալ` շենքերի, 

շինությունների (այդ թվում` անավարտ (կիսակառույց), արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման 

և այլ արտադրական նշանակության հողերի կամ գույքի սեփականությունում անձին պատկանող 

բաժնեմասի օտարումը, 

գ. 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, 

դ. եթե անձնական օգտագործման 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, 

ե. եթե սույն կետի «դ» ենթակետում չնշված գույքն օտարվել է օտարման օրվա դրությամբ այդ 

գույքի շուկայական գնից ողջամիտ չհամարվող ցածր գնով, ապա գույքի օտարման գին է 

համարվում օտարման օրվա դրությամբ դրա շուկայական գնի 80 տոկոսը, բայց ոչ պակաս՝ դրանց 

համար Օրենսգրքի 228-րդ հոդվածով սահմանված կարգով որոշվող՝ անշարժ գույքի հարկով 

հարկման բազայից, 

զ. գույք ձեռք բերել չի համարվում գույքի՝ ժառանգությամբ կամ նվիրատվությամբ ստացումը. 

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. 



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 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 90 _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: Հարկման բազան որոշելու նպատակով նվազեցվող եկամուտներ չեն 

համարվում աշխատողներին բնակության վայրից մինչև աշխատանքի վայր (և հակառակը) 

հասցնելու (տեղափոխելու) հետ կապված՝ գործատուի կատարած ծախսերը. 

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: 

 

 

 

 



 

 

Հոդված 327. Միասնական հաշվին գումարների մուտքագրումը և միասնական հաշվից 

գումարների վերադարձը 
  

1. Ուսումնասիրության արդյունքներով հիմնավորված գումարները ենթակա են մուտքագրման 

միասնական հաշվին` հարկային մարմնի սահմանած ձևի եզրակացության հիման վրա: 

Եզրակացությունը հարկային մարմինը կազմում և ներկայացնում է գանձապետարան` գումարների 

հիմնավորվածությունը հիմնավորող փաստաթղթերը` համալիր հարկային ստուգման ակտը կամ 

ուսումնասիրության արձանագրությունը ուժի մեջ մտնելու, իսկ դատարանի վճիռը, բողոքարկման 

հանձնաժողովի որոշումը, ճշտված հարկային հաշվարկը հարկային մարմին ստացվելու օրվան 

հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

2. Միասնական հաշվում առկա գումարները ենթակա են վերադարձման հարկ վճարողին նրա 

կողմից հարկային մարմին ներկայացված՝ հարկային մարմնի սահմանած ձևով և կարգով լրացված 

դիմումի հիման վրա՝ այն ստանալուց հետո՝ 20 օրվա ընթացքում: Վերադարձը կատարվում է 

դիմումում նշված գումարի չափով, սակայն ոչ ավելի, քան վերադարձման օրվա դրությամբ 

միասնական հաշվում առկա գումարի չափից: Միասնական հաշվից գումարների վերադարձն 

իրականացնում է գանձապետարանը՝ գումարը փոխանցելով վճարողի բանկային հաշվին, իսկ դրա 

բացակայության դեպքում՝ վճարողի առաջարկած առևտրային բանկ՝ ֆիզիկական անձի 

անձնագրային տվյալներով: Գումարի վերադարձը սույն մասով սահմանված ժամկետից 90 _ 30  

օրից ավելի ուշացնելու դեպքում այդ ժամկետին հաջորդող յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար 

հարկ վճարողին վճարվում է տույժ՝ վերադարձման ենթակա գումարի 0.03 տոկոսի չափով: 
  

 

 
 


