
 

 
 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՔԻ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ «ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔ 

Հոդված 8. Գույքահարկի վճարման պարտավորության առաջանալու և 
դադարելու կարգը 

  

1. Գույքահարկի գծով պարտավորությունն առաջանում է գույքահարկով 
հարկվող օբյեկտի կամ դրա մի մասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
ծագման ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: Գույքահարկի գծով պարտավորությունը 
դադարում է գույքահարկով հարկվող օբյեկտի կամ դրա մի մասի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքը դադարելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: 

2. Անկախ սույն հոդվածի 1-ին մասի դրույթներից` 
1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետում նշված` սեփականության 

իրավունքով պետական գրանցում չստացած հարկվող օբյեկտների համար 
գույքահարկի գծով հարկային պարտավորությունն առաջանում է անշարժ գույքի 
կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից դրանց հաշվառման և գնահատման 
վերաբերյալ տեղեկությունները գույքահարկ վճարողներին հաշվառող մարմին 
(այսուհետ` հաշվառող մարմին) տրամադրելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: 
Սեփականության իրավունքով չգրանցվելու դեպքում նշված հարկվող օբյեկտների 
համար գույքահարկի գծով պարտավորությունը դադարում է անշարժ գույքի 
կադաստր վարող լիազոր մարմնում այդ հարկվող օբյեկտները Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվառումից հանելու 
ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից. 

2) ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկվող օբյեկտը (բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների) կամ դրա մի մասն օտարելու դեպքում` 

-ֆիզիկական անձինք մինչև սեփականության իրավունքի փոխանցման 
պետական գրանցման օրն ընդգրկող ամիսը ներառող ժամանակահատվածի համար 
հարկման օբյեկտ հանդիսացող տվյալ գույքի մասով հարկի պարտավորություններն 
ամբողջությամբ կատարում են մինչև օտարման պայմանագրից ծագող 
սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը, բացառությամբ, երբ օտարումը 
կատարվում է հարկադիր կատարողի, սնանկության կառավարչի կողմից կամ 
գրավառուի կողմից: 

- նոր սեփականատիրոջն են անցնում օտարման օրվա դրությամբ տվյալ 
հարկվող օբյեկտի համար չմարված հարկային պարտավորությունները, 

- օտարման օրվա դրությամբ տվյալ հարկվող օբյեկտի գույքահարկի գծով այդ 
օրվան հաջորդող ժամանակաշրջանի համար վճարումների առկայության դեպքում 
նոր սեփականատիրոջ համար տվյալ հարկվող օբյեկտի գծով գույքահարկի 
պարտավորությունն առաջանում է (նախկին սեփականատիրոջ համար դադարում է) 
այդ ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 1-ից. 

3) հարկվող օբյեկտի սեփականատեր համարվող ֆիզիկական անձի մահվան 
դեպքում նոր սեփականատիրոջն են անցնում ֆիզիկական անձի մահվան օրվանից 
մինչև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 



սեփականության (ժառանգության) ձևակերպման ամիսը ներառյալ տվյալ հարկվող 
օբյեկտի համար գույքահարկի գծով հաշվարկված պարտավորությունները. 

4) եթե հարկվող օբյեկտի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ծագում է 
դատավճռի, վճռի կամ իրավական ակտի հիման վրա, ապա գույքահարկ վճարողը 
գույքահարկը հաշվարկում և վճարում է այն օրվանից, երբ գույքը հանձնվել է նրա 
տիրապետմանը. 

5) ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկվող օբյեկտ համարվող 
փոխադրամիջոցը մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խոտանելու կամ հին 
նմուշի պետական համարանիշերը նորերով չփոխանակված և չշահագործվող 
փոխադրամիջոցները դրանք հաշվառող (գրանցող) լիազոր մարմնում հաշվառումից 
ժամանակավորապես հանելու դեպքում գույքահարկի պարտավորությունը 
դադարում է այդ փոխադրամիջոցի վերջին տարեկան տեխնիկական զննության 
տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ից: Ֆիզիկական անձի դիմումի համաձայն` 
փոխադրամիջոցը լիազոր մարմնում վերահաշվառելու դեպքում այդ 
փոխադրամիջոցի համար դադարած գույքահարկի պարտավորությունները 
հակադարձվում են և ենթակա են կատարման սույն օրենքով սահմանված կարգով և 
չափով: Սույն կետով սահմանված արտոնությունների տրամադրման հետևանքով 
համայնքների եկամուտների նվազեցումը պետության կողմից փոխհատուցման 
ենթակա չէ. 

6) ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկվող օբյեկտ համարվող 
փոխադրամիջոցի օտարման օրվան հաջորդող ժամանակաշրջանի համար 
վճարումների առկայության դեպքում հաշվառող մարմնի կողմից այդ գումարները 
հաշվանցվում են հարկ վճարողի գույքահարկի գծով այլ հարկվող օբյեկտների 
պարտավորությունների հաշվին, իսկ դրանց բացակայության դեպքում ֆիզիկական 
անձի դիմումի հիման վրա վերադարձվում են ոչ ուշ, քան դիմումը ստանալուց հետո՝ 
30 օրվա ընթացքում։ 

3. Գույքահարկ վճարողները գույքահարկը հաշվարկում են ինքնուրույն` ելնելով 
սույն օրենքով սահմանված հարկման բազայից և համապատասխան 
դրույքաչափերից, հաշվի առնելով գործող օրենսդրությամբ վերապահված 
արտոնությունները: Գույքահարկ վճարողը պարտավոր է հաշվառող մարմին 
ներկայացնել հարկային արտոնությունների իր իրավունքը հաստատող 
փաստաթղթերը: 

Գույքահարկի հաշվարկման (հարկային պարտավորությունների առաջացման) 
համար հիմք են համարվում գույքահարկով հարկվող օբյեկտի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքը հիմնավորող փաստաթղթերը, իսկ սույն օրենքի 5-րդ 
հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված դեպքերում` նաև դրանց հաշվառման 
վերաբերյալ տեղեկությունները: 

4. Հարկվող օբյեկտ համարվող գույքի նկատմամբ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կիրառված որևէ 
արգելանքի առկայությունը հիմք չի համարվում գույքահարկը չհաշվարկելու համար: 

 
Հոդված 13. Գույքահարկի վճարման կարգը և ժամկետները 
  

1. Կազմակերպությունները գույքահարկի հաշվարկված գումարները սույն 
հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճարում 



յուրաքանչյուր կիսամյակ` մինչև տվյալ կիսամյակին հաջորդող ամսվա 20-ը 
ներառյալ: 

2. Ֆիզիկական անձինք գույքահարկի տարեկան գումարը սույն հոդվածի 3-րդ 
մասով սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճարում մինչև հաշվետու 
տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ, բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով և    
5-րդ մասերով սահմանված դեպքերի: 

3. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 
համամասնությամբ գույքահարկի գումարը վճարվում է` 

1) համայնքի վարչական տարածքում գտնվող շինությունների համար` հարկվող 
օբյեկտի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե, իսկ համայնքների վարչական 
տարածքներից դուրս գտնվող շինությունների համար` Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջե. 

2) հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցի համար` գույքահարկ վճարող 
կազմակերպության գտնվելու (հաշվառման) վայրի համայնքի բյուջե: 
Փոխադրամիջոցի սեփականատեր համարվող ֆիզիկական անձը գույքահարկը 
վճարում է իր հաշվառման (գրանցման) վայրի համայնքի բյուջե: Նշված հաշվառման 
(գրանցման) բացակայության դեպքում գույքահարկի գումարը վճարում է իր 
հիմնական բնակության վայրի համայնքի բյուջե: Եթե ֆիզիկական անձի հիմնական 
բնակության վայրը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս է, ապա 
գույքահարկի գումարը վճարվում է փոխադրամիջոցի հիմնական գտնվելու վայրի 
համայնքի բյուջե: 

4. Ֆիզիկական անձինք տարեկան տեխնիկական զննության ենթակա 
փոխադրամիջոցների համար գույքահարկի գծով հարկային պարտավորություններն 
ամբողջությամբ կատարում են մինչև փոխադրամիջոցները տվյալ տարվա 
տեխնիկական զննության ներկայացնելը, իսկ փոխադրամիջոցի օտարման դեպքում՝ 
մինչև փոխադրամիջոցի օտարման պայմանագրից ծագող սեփականության 
իրավունքը գրանցելը։ 

Հաշվառող մարմնի կողմից փոխադրամիջոցների գծով հարկային 
պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման 
կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ 

Ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկվող օբյեկտ համարվող 
փոխադրամիջոցը մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խոտանելու կամ հին 
նմուշի պետական համարանիշերը նորերով չփոխանակված և չշահագործվող 
փոխադրամիջոցները դրանք հաշվառող (գրանցող) լիազոր մարմնում հաշվառումից 
ժամանակավորապես հանելու դեպքում փոխադրամիջոցի գույքահարկի 
պարտավորության դադարեցման (հաշվառող մարմնի կողմից գույքահարկի 
պարտավորությունների վերահաշվարկման) համար հիմք են հանդիսանում 
փոխադրամիջոցների հաշվառում վարող լիազոր մարմնի կողմից սույն օրենքի 14-րդ 
հոդվածով սահմանված կարգով ներկայացված տեղեկությունները կամ գույքահարկ 
վճարողին տրված` խոտանումը կամ հաշվառումից ժամանակավորապես հանելը 
հիմնավորող փաստաթուղթը (որում պարտադիր նշվում է տվյալ փոխադրամիջոցի 
վերջին տարեկան տեխնիկական զննության տարեթիվը): Ֆիզիկական անձի դիմումի 
համաձայն` փոխադրամիջոցները լիազոր մարմնում վերահաշվառվում են 
գույքահարկ վճարողին հաշվառող մարմնի կողմից տրված` տվյալ փոխադրամիջոցի 
գծով գույքահարկի պարտավորություններ չունենալու տեղեկանքի հիման վրա:     



5.Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օտարումը կատարվում է դատական 
ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության, սնանկության կառավարչի կողմից 
կամ գրավառուի կողմից, անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմինը անշարժ գույքի 
նկատմամբ սեփականության իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնում 
է հաշվառող մարմինների կողմից տրված` անշարժ գույքի գծով հարկային 
պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքի հիման վրա, որում 
նշվում է նաև տեղեկանքը տրամադրելու հարկային տարվա այն 
ժամանակահատվածը, որի համար տվյալ անշարժ գույքի մասով կատարված են 
անշարժ գույքի հարկի (կազմակերպությունների համար` տվյալ հաշվառող 
մարմնում հաշվառված բոլոր օբյեկտների մասով անշարժ գույքի հարկի) 
վճարումները: 

 

 

 

 

 


