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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 անձանց կողմից հետևյալ ֆինանսական 
գործարքների ու գործառնությունների կատարումը. 

ա. ցպահանջ, ժամկետային, խնայողական և նման այլ ավանդների ընդունման, 
բանկային և այլ հաշիվների բացման, վարման ու սպասարկման ծառայությունների, այդ 
թվում՝ վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցումը, 

բ. բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ հարկ վճարողների կողմից 
վարկերի կամ փոխառությունների տրամադրման, այդ թվում` պարտքերի կամ առևտրային 
գործարքների ֆինանսավորման ու ֆակտորինգային այլ ծառայությունների մատուցումը, 

գ. երաշխավորությունների, բանկային երաշխիքների տրամադրման, ակրեդիտիվների 
բացման ծառայությունների մատուցումը, 

դ. բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ հարկ վճարողների կողմից 
արժեթղթերի օտարումը, արժեթղթերի ի պահ ընդունման և հաշվառման ծառայությունների 
մատուցումը, 

ե. մուրհակների, չեկերի, վճարագրերի, վճարային այլ արժեթղթերի, վճարային 
փաստաթղթերի, քարտերի և այլ գործիքների թողարկման, զեղչման, փոխանցման, զիջման 
կամ սպասարկման ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաև այլ հարկ վճարողների 
կողմից մուրհակների, չեկերի, վճարագրերի, վճարային այլ արժեթղթերի, վճարային 
փաստաթղթերի օտարումը, 

զ. բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ հարկ վճարողների կողմից 
արտարժույթի (թղթադրամի և մետաղադրամի, բացառությամբ դրամագիտական 
նշանակություն ունեցող և այդ նպատակով օգտագործվող մետաղադրամների և բանկային 
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տոմսերի) օտարումը և (կամ) փոխանակումը հայկական դրամի հետ, բանկերի, վարկային 
կազմակերպությունների և այլ հարկ վճարողների կողմից կնքվող ածանցյալ ֆինանսական 
գործիքների օտարումը, փոխանցումը, փոխանակումը կամ այլ կերպ օտարումը և այդ 
գործարքներով նախատեսված բոլոր վճարումների կատարումը, բացառությամբ այն 
վճարումների, որոնք իրականացվում են այնպիսի գույքի փաստացի մատակարարման 
դիմաց, որի օտարումը Օրենսգրքի համաձայն ենթակա է ԱԱՀ-ով հարկման, 

է. կանխիկի տրամադրման ծառայությունների մատուցումը, 
ը. ներդրումային ֆոնդի կառավարման, ներառյալ` իր կողմից կառավարվող (այդ թվում` 

պատվիրակման արդյունքում) ներդրումային ֆոնդի թողարկած արժեթղթերի 
տեղաբաշխման և (կամ) հետգնման (մարման) ծառայությունների մատուցումը, 

թ. ներդրումային ֆոնդի պահառության ծառայության մատուցումը, 
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. հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների 
ընդունումը և հաղորդումը, արժեթղթերով գործարքների բրոքերային և այլ միջնորդական 
ծառայությունների մատուցումը, արժեթղթերի իրացվելիության ապահովման հետ կապված 
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. 

ժզ. հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների 
ընդունումը և հաղորդումը, արժեթղթերով գործարքների բրոքերային և այլ միջնորդական 
ծառայությունների մատուցումը, արժեթղթերի իրացվելիության ապահովման հետ կապված 
ծառայությունների մատուցումը։ 
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Հոդված 125. Շահութահարկի դրույքաչափերը
  
1. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի (մշտական հաստատությանը վերագրվող եկամուտների գծով 
ձևավորվող հարկման բազայի մասով) հարկման բազայի նկատմամբ շահութահարկը 
հաշվարկվում է 20 տոկոս դրույքաչափով, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ 
մասերով և Օրենսգրքի 128-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերի: Օրենսգրքի կիրառության 
իմաստով՝ համարվում է, որ մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 
վճարողի եկամուտները վերագրվում են մշտական հաստատությանը, եթե այդ 
եկամուտները հիմնավորող հաշվարկային փաստաթղթերը դուրս են գրվել մշտական 
հաստատության կողմից՝ անկախ մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 
վճարողի և գործարքի մյուս կողմի միջև կնքված պայմանագրերում, որպես եկամուտ 
ստացող, մշտական հաստատությունը նշված չլինելու հանգամանքից: 

2. Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված, կանոնները գրանցած 
ներդրումային ֆոնդերի (բացառությամբ կենսաթոշակային ֆոնդերի և երաշխիքային 
ֆոնդերի), ինչպես նաև «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված 
արժեթղթերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա ստեղծված 
արժեթղթավորման հիմնադրամի հարկման բազայի նկատմամբ շահութահարկը 
հաշվարկվում է 0.01 տոկոս դրույքաչափով: 

3. Օրենսգրքի 13-րդ բաժնով սահմանված՝ հարկման հատուկ համակարգերում 
գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները գործունեության 
այդ տեսակների մասով շահութահարկը վճարում են ամսական հինգ հազար դրամի չափով 
(անկախ այն հանգամանքից, թե անհատ ձեռնարկատերը կամ նոտարը քանի հարկման 
հատուկ համակարգում է գործունեություն իրականացնում), որը նրանց համար 
գործունեության այդ տեսակների մասով համարվում է շահութահարկի գծով վերջնական 
հարկային պարտավորություն: 

4. Առանց մշտական հաստատության Հայաստանի Հանրապետությունում 
գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի հարկման բազայի 
նկատմամբ շահութահարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով. 

1) ապահովագրական հատուցումների, վերաապահովագրական վճարների և 
փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց ստացված եկամուտների մասով՝ հինգ տոկոս. 

2) պասիվ եկամուտների մասով՝ տասը տոկոս, բացառությամբ սույն մասի 3-րդ և 4-րդ 
կետերով սահմանված դեպքերի. 

3) Համահայկական բանկից, կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված 
բաժնետոմսերից ստացվող շահաբաժինների մասով՝ զրո տոկոս. 

4) արժեթղթերի օտարումից ստացվող ակտիվների արժեքի հավելաճի մասով՝ զրո 
տոկոս. 

5) Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից ստացվող այլ եկամուտների մասով՝ 
20 տոկոս: 

5. Եթե մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում 
գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի եկամուտները չեն 
վերագրվում մշտական հաստատությանը, ապա այդ եկամուտների գծով ձևավորվող 
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հարկման բազայի նկատմամբ շահութահարկը հաշվարկվում է սույն հոդվածի 4-րդ մասով 
սահմանված դրույքաչափերով: Օրենսգրքի կիրառության իմաստով՝ համարվում է, որ 
մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն 
իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի եկամուտները չեն վերագրվում 
մշտական հաստատությանը, եթե այդ եկամուտները հիմնավորող հաշվարկային 
փաստաթղթերը դուրս չեն գրվել մշտական հաստատության կողմից՝ անկախ մշտական 
հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն 
իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և գործարքի մյուս կողմի միջև 
կնքված պայմանագրերում մշտական հաստատությունը որպես եկամուտ ստացող նշված 
լինելու հանգամանքից: 

6. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած օֆշորային գոտիներում (երկրներում) գրանցված (հաշվառված) 
կազմակերպություններից ապրանքների ձեռքբերման համար այդ գոտիներում (երկրներում) 
գրանցված (հաշվառված) կազմակերպությանը կատարված կանխավճարների դիմաց 
արդյունքը կանխավճարի կատարման օրվան հաջորդող 365 օրվա ընթացքում չստացվելու 
դեպքում կատարված կանխավճարը դրա կատարման օրվան հաջորդող 366-րդ օրը այդ 
կազմակերպության համար համարվում է Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից 
ստացվող այլ եկամուտ, որի նկատմամբ շահութահարկը հաշվարկվում է սույն հոդվածի 4-
րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված դրույքաչափով: 

  
 
  
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) կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված բաժնետոմսերից, 
պարտատոմսերից կամ ներդրում վկայող այլ արժեթղթերից ստացվող եկամուտը (այդ 
թվում՝ դրանց օտարումից, փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից)։ 

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. 
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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 տարվան հաջորդող երեք 
հարկային տարիների ընթացքում. 

4) ստացվում են որպես շահաբաժին: 
 

 
Հոդված 150. Եկամտային հարկի դրույքաչափերը
  
1. Եթե սույն հոդվածի 2-14-րդ մասերով այլ բան սահմանված չէ, ապա հարկման բազայի 

նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է՝ 
1) ամսական դրույքաչափերի հետևյալ սանդղակով. 
  

Հարկման բազայի ամսական 
մեծությունը 

Եկամտային հարկի դրույքաչափը 

մինչև 150000 դրամը ներառյալ 23 տոկոս 
150000-ից մինչև 2000000 դրամը 

ներառյալ 
34500 դրամ՝ գումարած 150000 դրամը գերազանցող 

գումարի 28 տոկոսը 
2000000-ից ավելի դրամ 552500 դրամ՝ գումարած 2000000 դրամը գերազանցող 

գումարի 36 տոկոսը 
  
2) տարեկան դրույքաչափերի հետևյալ սանդղակով. 
  

Հարկման բազայի տարեկան 
մեծությունը 

Եկամտային հարկի դրույքաչափը 

մինչև 1800000 դրամը ներառյալ 23 տոկոս 
1800000-ից մինչև 24000000 

դրամը ներառյալ 
414000 դրամ՝ գումարած 1800000 դրամը գերազանցող 

գումարի 28 տոկոսը 
24000000-ից ավելի դրամ 6630000 դրամ՝ գումարած 24000000 դրամը գերազանցող 

գումարի 36 տոկոսը 
  
2. Օրենսգրքի 128-րդ հոդվածով սահմանված՝ բացառապես Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից դուրս շինարարության և (կամ) շինմոնտաժային 
աշխատանքների ու ծառայությունների ոլորտում գործունեություն իրականացնող ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողների խմբի մեջ մտնող հարկային գործակալի հետ կնքված 
աշխատանքային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հիման վրա բացառապես 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս աշխատող կամ ծառայություն մատուցող 
ֆիզիկական անձանց հարկման բազայի նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է 13 
տոկոս դրույքաչափով: 

3. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ կամավոր 
կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակում կուտակված գումարները օրենսդրությամբ 
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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 58.35 միլիոն դրամը գերազանցելու դեպքում, գերազանցող մասի համար 
հաշվարկվում է լրացուցիչ եկամտային հարկ՝ տասը տոկոս դրույքաչափով: 

8. Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ստացած 
շահաբաժինների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը տոկոս դրույքաչափով, 
իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ստացած շահաբաժինների մասով 
եկամտային հարկը հաշվարկվում է հինգ 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 10-րդ և 11-րդ մասերով սահմանված դեպքերի) 
եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը տոկոս դրույքաչափով: 

10. Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետի՝ 
1) «ա» ենթակետով սահմանված դեպքում գույքի օտարումից ստացվող ամբողջ 

եկամուտների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը տոկոս դրույքաչափով. 
2) «բ» ենթակետով սահմանված դեպքում գույքի օտարումից անհատ ձեռնարկատեր և 

նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացվող ամբողջ եկամուտների մասով 
եկամտային հարկը հաշվարկվում է տասը տոկոս դրույքաչափով, իսկ սույն մասում նշված 
անձանցից տարբերվող հարկ վճարողներից ստացվող ամբողջ եկամուտների մասով 
եկամտային հարկը հաշվարկվում է 20 տոկոս դրույքաչափով: 

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 գույքի ներդրումը: 

13. Եթե հարկային գործակալի կողմից հարկ վճարողներին վճարվող եկամուտների 
մասով առկա չեն Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-4-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: Սույն մասով սահմանված եկամուտների մասով 
եկամտային հարկ չի հաշվարկվում, եթե Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-4-րդ 
կետերով սահմանված հաշվարկային փաստաթղթերի բացակայության պայմաններում 
վճարվող եկամուտների մասով առկա են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքված՝ 
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վճարվող եկամուտները հիմնավորող գրավոր փաստաթղթեր, որտեղ նշված են 
հաշվարկային փաստաթղթում ապրանք մատակարարող, աշխատանք կատարող և (կամ) 
ծառայություն մատուցող հարկ վճարողին վերաբերող անհրաժեշտ տվյալները: 

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 20 տոկոս դրույքաչափով: 

 
 


