
Տեղեկանք գործող օրենքի լրացվող հոդվածի վերաբերյալ 

 

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. 
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների, մանկապատանեկան 

ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոնների, երաժշտական, նկարչական, արվեստի և 
գեղարվեստի ուսումնական հաստատությունների, մարզադպրոցների, արհեստագործական 
ուսումնարանների, որակավորման և վերաորակավորման, միջնակարգ մասնագիտական և 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսուցման ծառայությունների մատուցումը: 
Սույն կետում նշված հասկացությունները կիրառվում են «Կրթության մասին», «Հանրակրթության 
մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներում նույն հասկացությունների կիրառության իմաստով ու 
նշանակությամբ. 

2) դպրոցական գրերի և նոտայի տետրերի, նկարչական ալբոմների, մանկական և դպրոցական 
գրականության, դպրոցական ուսումնական հրատարակությունների, բուհերի, մասնագիտացված 
գիտական կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային 
ակադեմիայի հրատարակած գիտական և ուսումնական հրատարակությունների օտարումը: Սույն 
կետով սահմանված արտոնությունների կիրառության շրջանակը սահմանում է Կառավարությունը. 

3) Կառավարության սահմանած չափանիշներին համապատասխանող գիտահետազոտական 
աշխատանքների կատարումը. 

4) հանրակրթական հիմնական ծրագրերի շրջանակներում աշխատանքների կատարումը: Սույն 
կետով սահմանված արտոնության կիրառության շրջանակը սահմանում է Կառավարությունը. 

5) հանրակրթության ոլորտում իրականացվող` կրթության և գիտության բնագավառում 
Կառավարության լիազոր մարմնի ճանաչած, երաշխավորած և Կառավարության սահմանած 
չափորոշիչներին համապատասխանող կրթական բնույթի առարկայական մրցույթներին, 
մրցաշարերին, օլիմպիադաներին մասնակցության իրավունքի տրամադրումը. 

6) նախադպրոցական հիմնարկներում երեխաներին պահելու, տուն-ինտերնատներում, 
մանկատներում, արատներ ունեցող երեխաներ կամ հաշմանդամներ խնամող 
հաստատություններում, ծերանոցներում գտնվող անձանց խնամքի հետ կապված ծառայությունների 
մատուցումը, ինչպես նաև խնամվողների կողմից այնտեղ պատրաստված ապրանքների օտարումը, 
աշխատանքների կատարումը, ծառայությունների մատուցումը: Սույն կետով սահմանված 
արտոնությունների կիրառության շրջանակը սահմանում է Կառավարությունը. 

7) հասարակական, բարեգործական և կրոնական կազմակերպությունների կողմից ապրանքների 
անհատույց մատակարարումը, աշխատանքների անհատույց կատարումը և (կամ) ծառայությունների 
անհատույց մատուցումը. 

8) թաղման բյուրոների, գերեզմանատների, ինչպես նաև մահվան և հուղարկավորության հետ 
կապված ծիսական բնույթի այլ աշխատանքների կատարումը, ծառայությունների մատուցումը և 
համապատասխան պարագաների օտարումը. 

9) կրոնական ծիսակատարությունների կազմակերպման ծառայությունների մատուցումը, 
կրոնական կազմակերպություններին կրոնական պարագաների օտարումը, ինչպես նաև կրոնական 
կազմակերպությունների կողմից այդ պարագաների օտարումը. 

10) օտարերկրյա պետությունների, միջազգային միջկառավարական (միջպետական) 
կազմակերպությունների, միջազգային, օտարերկրյա և Հայաստանի Հանրապետության 
հասարակական, բարեգործական, կրոնական կազմակերպությունների, առանձին բարերարների 
կողմից ապրանքների ներմուծումը, ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը 
և ծառայությունների մատուցումը՝ մարդասիրական օգնության և բարեգործական ծրագրերի 
(գործունեության) շրջանակներում, ինչպես նաև նման ծրագրերի իրականացման հետ 
անմիջականորեն կապված և դրանց համար զգալի նշանակություն ունեցող ապրանքների 
մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը և ծառայությունների մատուցումը: Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ (այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերով) ուղղակիորեն նշված չլինելու դեպքում ծրագրի (գործունեության) տարբերակումն 
ըստ մարդասիրական օգնության և բարեգործական բնույթի, ինչպես նաև սույն կետի համաձայն, 
ԱԱՀ-ից ազատվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների շրջանակները որոշում է 
Կառավարության լիազոր մարմինը. 
    10.1)  Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման նպատակով, ռեզիդենտ և ոչ 
ռեզիդենտ առանձին բարերարների կողմից`  բացառապես ռազմական նշանակության շրջանակներում` 
ռազմական տեխնիկայի, հեռադիտակային նշանոցների` զենքերի վրա տեղադրելու համար, 
տեսահսկման և այլ ռազմական նշանակության ապրանքների ներմուծումը, մատակարարումը, 
աշխատանքների կատարումը և (կամ) ծառայությունների մատուցումը: 



   Սույն կետով սահմանված, բացառապես ռազմական նշանակության՝ ԱԱՀ-ից ազատվող 
ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների շրջանակները որոշում է Կառավարության լիազոր 
մարմինը.   
       11) բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների, մասնավորապես 
հիվանդությունների կանխարգելման, ախտորոշման, բժշկական խորհրդատվության, բուժական, 
վերականգնողական, բժշկական փորձաքննության անցկացման ծառայությունների մատուցումը. 

12) դոնորային արյան և դրա բաղադրամասերի, մայրական կաթի, պրոթեզաօրթոպեդիկ 
պարագաների, բժշկական տեխնիկայի և բժշկական նշանակության ապրանքների օտարումը, 
բժշկական կազմակերպություններում բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում 
պացիենտների պատրաստած ապրանքների օտարումը, աշխատանքների կատարումը, 
ծառայությունների մատուցումը: Սույն կետով սահմանված արտոնությունների կիրառության 
շրջանակը սահմանում է Կառավարությունը. 

13) պետության կամ համայնքի կողմից կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք 
կապիտալում գույքի ներդրումը. 

14) բռնագրավման կամ նվիրատվության ձևով ապրանքի մատակարարումը պետությանը: Սույն 
կետը չի տարածվում բռնագանձման ձևով պետությանը ապրանքի մատակարարման գործարքների 
վրա, որոնց դեպքում ապրանքի մատակարարման գործարքը ենթակա է ԱԱՀ-ով հարկման 
Օրենսգրքով սահմանված կարգով. 

15) հողամասից կամովին հրաժարվելու դեպքում սեփականության իրավունքով պատկանող 
հողամասի օտարումը համայնքին կամ պետությանը. 
 

 


