
Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ 

 
Հոդված 78. 

Ավելացված արժեքի հարկի գումարի վճարումը 

  
1. ԱԱՀ վճարողները Օրենսգրքի 70-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված՝ 

պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները պետական բյուջե են վճարում մինչև 
յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ՝ որպես 
հարկային մարմնին վճարվող գումարներ: 

2. Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված հարկ վճարողները հարկման 
օբյեկտ համարվող գործարք իրականացնելու դեպքում այդ գործարքից առաջացող ԱԱՀ-ի 
գումարը պետական բյուջե են վճարում մինչև այդ գործարքի իրականացման օրն ընդգրկող 
հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ՝ որպես հարկային մարմնին 
վճարվող գումարներ: 

3. Օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերության 5-րդ կետով 
սահմանված դեպքերում ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը Օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված՝ հարկման օբյեկտ համարվող գործարք իրականացնելու դեպքում այդ 
գործարքից առաջացող ԱԱՀ-ի գումարը պետական բյուջե է վճարում մինչև այդ գործարքի 
իրականացման օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը 
ներառյալ՝ որպես հարկային մարմնին վճարվող գումարներ: 

4. Օրենսգրքի 67-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումներից որևէ մեկի 
խախտմամբ հարկային հաշիվ դուրս գրելու դեպքում հարկային հաշիվ դուրս գրողը այդ 
հարկային հաշվում նշված ԱԱՀ-ի գումարը պետական բյուջե է վճարում մինչև այդ գործարքի 
իրականացման օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը 
ներառյալ՝ որպես հարկային մարմնին վճարվող գումարներ: 

5. «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի 
Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների համար Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե են 
վճարվում մինչև «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով 
ապրանքների բաց թողնումը (եթե ԵՏՄ միասնական օրենսդրությամբ այլ ժամկետ սահմանված 
չէ)՝ որպես մաքսային մարմնին վճարվող գումարներ, բացառությամբ Օրենսգրքի 79-րդ 
հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված դեպքերի: 

6. ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող՝ ԵՏՄ 
ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների համար Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե են 
վճարվում մինչև ապրանքները Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու 
(Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան 
հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ՝ որպես հարկային մարմնին վճարվող գումարներ, 
բացառությամբ սույն հոդվածի 7-րդ և 8-րդ մասերով սահմանված դեպքերի: 

7. Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերում Օրենսգրքով 
սահմանված կարգով հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարները հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ 
գործակալի կամ ԵՏՄ անդամ պետության ռեզիդենտի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
գտնվող մշտական հաստատության կամ Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպվող 
տոնավաճառի կազմակերպչի կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե են 
վճարվում մինչև համապատասխանաբար հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ գործակալի 
կամ ԵՏՄ անդամ այլ պետության ռեզիդենտի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող 



մշտական հաստատության կամ Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպվող 
տոնավաճառի մասնակցի կողմից ապրանքները գնորդին օտարելու օրն ընդգրկող ամսվան 
հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ՝ որպես հարկային մարմնին վճարվող գումարներ: 

8. Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերում Օրենսգրքով 
սահմանված կարգով հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարները գնորդի կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջե են վճարվում մինչև ապրանքների նկատմամբ 
սեփականության իրավունքը իրեն անցնելու օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը 
ներառյալ՝ որպես հարկային մարմնին վճարվող գումարներ։ 

(78-րդ հոդվածը փոփ. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն, 21.06.18 ՀՕ-338-Ն) 
  

Հոդված 79. Ավելացված արժեքի հարկի գումարի վճարման ժամկետի հետաձգումը
  
1. Կառավարության որոշմամբ ընտրված կազմակերպությունների և անհատ 

ձեռնարկատերերի կողմից ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ապրանքների 
ներմուծման մասով հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարների վճարման ժամկետը հետաձգվում է երեք 
տարի ժամկետով: 

Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ընտրության կարգը սահմանում է 
Կառավարությունը: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի կիրառության իմաստով` ԱԱՀ-ի վճարման ժամկետի 
հետաձգման ժամանակաշրջանի սկիզբ է համարվում` 

1) «Բաց թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի 
Հանրապետություն ապրանքների ներմուծման դեպքում` մաքսային մարմինների կողմից 
մաքսային հայտարարագրի գրանցման ամսաթիվը (օրը). 

2) ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ԵՏՄ ապրանքի 
կարգավիճակ ունեցող ապրանքների ներմուծման դեպքում` ներմուծման հարկային 
հայտարարագրի ներկայացման ամսաթիվը (օրը), բայց ոչ ուշ, քան տվյալ ապրանքների 
ներմուծման (Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող 
ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան վճարման ժամկետը հետաձգված ԱԱՀ-ի 
գումարները ենթակա են վճարման պետական բյուջե մինչև հետաձգման ժամկետը լրանալու 
օրը ներառյալ: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան վճարման ժամկետը հետաձգված ԱԱՀ-ի 
գումարների (կամ դրանց մի մասի) վճարման ժամկետի հետաձգումը դադարեցվում է (ԱԱՀ-ի 
վճարման պարտավորությունն առաջանում է) մինչև այդ մասում նշված ժամկետի լրանալը, եթե 
հարկ վճարողը «Բաց թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով 
Հայաստանի Հանրապետություն կատարվող ներմուծումների մասով մաքսային մարմիններին, 
իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից կատարվող` ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող 
ապրանքների ներմուծումների մասով` հարկային մարմնին, ներկայացնում է ԱԱՀ-ի 
գումարների (կամ դրանց մի մասի) վճարման ժամկետի հետաձգումը վաղաժամ դադարեցնելու 
մասին գրավոր հայտարարություն՝ հարկային և (կամ) մաքսային մարմնի սահմանած ձևով: 
Սույն մասով սահմանված դեպքերում ԱԱՀ-ի գումարների (կամ դրանց մի մասի) վճարման 
ժամկետի հետաձգումը դադարեցվում է (ԱԱՀ-ի վճարման պարտավորությունն առաջանում է) 
հայտարարությունը ներկայացնելու օրվան հաջորդող օրը, և հայտարարությունում նշված 
չափով ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են վճարման պետական բյուջե մինչև հայտարարության 
ներկայացման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը ներառյալ: 



5. Եթե սույն հոդվածով սահմանված` ապրանքների ներմուծման մասով հաշվարկված ԱԱՀ-
ի գումարների վճարման ժամկետի հետաձգման հնարավորությունից օգտված հարկ վճարողը 
մինչև հետաձգման ժամկետի ավարտը լուծարվում է կամ հանվում է հաշվառումից, ապա 
վճարման ժամկետը հետաձգված ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են վճարման պետական բյուջե 
մինչև հարկ վճարողի լուծարումը կամ հաշվառումից հանումը: 

6. Սույն հոդվածի 3-5-րդ մասերով սահմանված ժամկետում ԱԱՀ-ի գումարները չվճարվելու 
դեպքում Օրենսգրքի 401-րդ հոդվածով սահմանված տույժերի հաշվարկումը և այդ գումարների 
նկատմամբ հսկողությունը «Բաց թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային 
ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների մասով 
իրականացնում է մաքսային մարմինը, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող` ԵՏՄ 
ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների մասով` հարկային մարմինը: 

Հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարները և դրանք սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքերում 
դրանց նկատմամբ հաշվարկված տույժերը վճարվում են պետական բյուջե` որպես «Բաց 
թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի 
Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների մասով մաքսային մարմին վճարվող գումարներ, 
իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող` ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող 
ապրանքների մասով` հարկային մարմին վճարվող գումարներ: 

7. Սույն հոդվածի 3-5-րդ մասերի համաձայն պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի 
գումարներն արտացոլվում են պարտավորության առաջացման հաշվետու ժամանակաշրջանի 
համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
հաշվարկում` որպես ներմուծված ապրանքների մասով պետական բյուջեի նկատմամբ 
պարտավորության գումարներ, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում իրականացված` ԱԱՀ-ով հարկման ենթակա գործարքների 
համար ԱԱՀ-ի պարտավորության ընդհանուր գումարի հաշվարկմանը չեն մասնակցում: Սույն 
մասով սահմանված՝ ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկները ներկայացվում 
են` անկախ սույն հոդվածի 3-5-րդ մասերի համաձայն պետական բյուջե վճարման 
պարտավորություն առաջանալու պահին հետաձգման արտոնությունից օգտված հարկ 
վճարողի` ԱԱՀ վճարող համարվելու կամ չհամարվելու հանգամանքից: 

8. Սույն հոդվածի 3-5-րդ մասերի համաձայն պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ-ի 
գումարները ԱԱՀ վճարողների կողմից Օրենսգրքով սահմանված կարգով ենթակա են 
հաշվանցման (հաշվարկված պարտավորություններից պակասեցման)` դրանց վճարման օրն 
ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և 
ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով` որպես ներմուծված ապրանքների համար 
վճարված ԱԱՀ-ի գումարներ: 

9. «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի 
Հանրապետություն ներմուծվող ԱՏԳ ԱԱ 0201, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0301, 
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0401, 0402,  0403, 0405, 0406, 0407, 0701, 0702, 0703, 
0704, 0706, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0809, 0810, 0901, 
0902, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1509, 1511, 
1512, 1517, 1704, 1806, 1905, 2006, 2007, 2106, 2202, 2208 ծածկագրերին դասվող 
ապրանքների համար Օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարների 
վճարումը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե հետաձգվում է մինչև 
ապրանքները Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու (Հայաստանի 
Հանրապետության պետական սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 
20-ը ներառյալ՝ որպես հարկային մարմնին վճարվող գումարներ: 


