
[Type here] 

 

 

 
 

 

 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ  

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴՄԱՆԸ 

STAPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

 

ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆ 2020 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Իրականացվում է Համաշխարհային Բանկի կողմից, Միացյալ Թագավորության 
կառավարության «Լավ կառավարման հիմնադրամի» աջակցությամբ 

  



2 | P a g e  

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ...................................................................................................................................................... 4 

Բաժին 1. ՀՀ տարածք ապրանքների ներմուծում ..................................................................................................... 6 

1․1 Արտաքին տնտեսական գործունեություն .................................................................................................... 6 

1․2 ԵՏՄ անդամ պետություններից ապրանքների ներմուծում ........................................................................ 7 

1․3 ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ապրանքների ներմուծում ................................................. 10 

1․4 Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների ներմուծում (ապրանքների ցանկը՝ ըստ ԱՏԳ 

ԱԱ ծածկագրերի, ակցիզային հարկի վճարման կարգն ու ժամկետները) ....................................................... 13 

1․5 Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների ներմուծում ...................................................... 15 

1․6 Ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա ապրանքների ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ից ազատում .. 16 

1․7 Ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների ներմուծում ................................ 17 

1․8 Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների ներմուծում .......................................... 21 

1․9 Ինչ պատասխանատվություն է սահմանված ակցիզային դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների 

մասով ..................................................................................................................................................................... 30 

1․10 Ինչպես են որոշվում դրոշմանիշերով կամ դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա 

ապրանքների ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը .................................................................................................................. 36 

1․11 Ինչ ուղեկցող փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ՀՀ սահմանից ապրանքների տեղափոխություն 

ժամանակ ............................................................................................................................................................... 37 

Բաժին 2. ՀՀ տարածքում ապրանքների ձեռքբերում ............................................................................................. 38 

2․1 Ինչպես պետք է փաստաթղթավորել ապրանքների ձեռբերման գործարքները ..................................... 38 

Բաժին 3. Ներմուծված կամ ձեռքբերված ապրանքների օտարում ՀՀ տարածքում ............................................ 40 

3․1 Հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ (ձեռքբերում, գրանցում, կիրառության կանոններ, 

պատասխանատվություն) .................................................................................................................................... 40 

3.2 Ինչ պետք է իմանալ դրամարկղային գործառնությունների մասին ......................................................... 46 

3.3 Ինչ պետք է իմանալ հաշվարկային փաստաթղթերի կազմման, դուրսգրման, ճշգրտման և չեղարկման 

մասին ..................................................................................................................................................................... 51 

3.4 Ապրանքների առաքում կամ տեղափոխություն (պահեստ, խանութ, գնորդ, ուղեկցող փաստաթղթեր, 

պատասխանատվություն) .................................................................................................................................... 64 

3.5 Երբ և ինչպես պետք է ներկայացնել հաշվարկները և վճարել հարկերը ................................................. 72 

Բաժին 4. Ներմուծված կամ ձեռբերված ապրանքների օտարում ՀՀ տարածքից դուրս ..................................... 96 

4․1 Ապրանքի ծագման հավաստագիրը ............................................................................................................ 96 

4․2 Որն է համարվում ԱԱՀ-ով հարկման բազա .............................................................................................. 96 

4․3 Որ գործարքներն ու գործառնություններն են ազատված ԱԱՀ-ից ........................................................... 98 

4․4 Որ գործարքներն են հարկվում ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով ........................................................... 98 

4․5 ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված ապրանքների մատակարարման գործարքների 

հարկման բազայի նկատմամբ ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը ............................................ 98 

4․6 Որն է համարվում ակցիզային հարկով հարկման բազա .......................................................................... 99 

4․7 ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների 

մատակարարման որ գործարքներն են ազատված ակցիզային հարկից ......................................................... 99 



3 | P a g e  

 

4․8 Ինչպես են փոխհատուցվում վճարված ակցիզային հարկի գումարները ............................................... 100 

4․9 Ինչ փաստաթղթեր են ներկայացվում ապրանքները ԵՏՄ անդամ .......................................................... 101 

երկրներ արտահանման ժամանակ .................................................................................................................... 101 

4․10 Ինչ պետք է իմանալ դրոշմավորված ապրանքների արտահանման մասին .......................................... 102 

Հավելված 1 ............................................................................................................................................................... 103 

Ակցիզային հարկի դրույքաչափեր .......................................................................................................................... 103 

Հավելված 2 ............................................................................................................................................................... 105 

Բնապահպանական հարկի դրույքաչափեր .......................................................................................................... 105 

Հավելված 3 ............................................................................................................................................................... 108 

Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ ............................................................................ 108 

Օրինակ 1. ԱԱՀ վճարող համարվող Կազմակերպություն ................................................................................... 114 

Օրինակ 2. Շրջանառության հարկ վճարող Կազմակերպություն ........................................................................ 146 

Օրինակ 3. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող Կազմակերպություն ....................................... 173 

Աղյուսակներ ............................................................................................................................................................. 192 

 

  



4 | P a g e  

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 Համաշխարհային բանկի՝ Միացյալ Թագավորության «Լավ կառավարման հիմնադրամ»-ի կողմից 

ֆինանսավորվող «Աջակցություն հարկային վարչարարության և քաղաքականության առաջնորդմանը 

(P170814)» ծրագիրը, նպատակ ունի բարելավել Հայաստանում հարկ վճարողներին մատուցվող 

ծառայությունները և բիզնես գործընթացները՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ ՊԵԿ) 

ինստիտուցիոնալ և կազմակերպական կարողությունների զարգացման միջոցով: Ծրագրի «Հարկ 

վճարողներին մատուցվող ծառայությունների և կամավորության սկզբունքով հարկային կարգապահության 

բարելավում» բաղադրիչի շրջանակներում մշակվել է ՀՀ-ում առևտրական (առք ու վաճառքի) 

գործունեության հարկային ուղեցույցը: 

  Ուղեցույցը մշակված է ՀՀ-ում առևտրական գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող 

սուբյեկտների՝ հարկային օրենսդրության դրութների վերաբերյալ իրազեկման բարձրացման նպատակով։ 

Ուղեցույցում ներկայացված են առք ու վաճառքի գործունեության մասով 2020թ․ հուլիսի 1-ի 

դրությամբ գործող հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված կարգավորումները՝ ներառելով 

ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելուց կամ ՀՀ տարածքում ձեռքբերելուց մինչև այդ ապրանքները ՀՀ 

տարածքում կամ ՀՀ տարածքից դուրս օտարելու շղթան։ Ընդ որում, այդ գործընթացը ներկայացված է նաև 

հարկման տարբեր համակարգերում (ընդհանուր և հատուկ) գործող տնտեսվարող սուբյեկտների 

օրինակներով։  

Սույն ուղեցույցը մշակվել է Համաշխարհային Բանկի տեղական փորձագետների կողմից: 

Ուղեցույցում հաշվի են առնված առևտրական գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների (այդ 

թվում՝ մասնագիտացված խորհրդատվական (հաշվապահական) ընկերությունների) և հարկային մարմնի 

կողմից ներկայացված առաջարկությունները։ 
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ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ (ԱՌՔ ՈՒ ՎԱՃԱՌՔԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Առևտրական գործունեությունը հանդիսանում է ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության 

ամենատարածված տեսակներից մեկը։ Ձեռնարկատիրական գործունեության բնորոշում մեր 

օրենսդրությամբ սահմանված է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134770)։ Մասնավորապես, քաղաքացիական օրենսգրքի 2-րդ 

հոդվածով սահմանվում է, որ ձեռնարկատիրական է համարվում անձի ինքնուրույն, իր ռիսկով 

իրականացվող գործունեությունը, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ 

վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ ստանալն է: ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134770) 26-րդ հոդվածի 

համաձայն, ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար քաղաքացին իրավունք ունի 

ստեղծել տնտեսական ընկերություններ (տնտեսական ընկերությունները կարող են ստեղծվել 

սահմանափակ կամ լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերության կամ բաժնետիրական ընկերության 

ձևով) կամ լինել դրանց մասնակիցը: Քաղաքացին, որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու պահից, 

իրավունք ունի, առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, զբաղվել ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ: 

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ առևտրական գործունեության որոշ տեսակների իրականացման 

համար պահանջվում է լիցենզիա կամ ծանուցում։ Օրինակ՝ «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=126306) համաձայն, պայթուցիկ նյութերի, պայթեցման 

սարքավորումների առևտուրը կամ դեղատնային գործունեությունը լիցենզավորման ենթակա 

գործունեության տեսակներ են, իսկ «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 

համաձայն, (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131563) հրագործական ապրանքների առևտուրը 

կամ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 

ծածկագրին դասվող օղու ներմուծումը՝ ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակներ։ 

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման կամ ծանուցման ենթակա գործունեությամբ 

զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու համար «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=133562) կարող են նախատեսվել տարեկան տուրքեր: 

Առևտրական գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողը կարող է հանդիսանալ ԱԱՀ և 

շահութահարկ վճարող, շրջանառության հարկ վճարող կամ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ: 

Սույն ուղեցույցում փորձ է արվել համապարփակ և մատչելի ձևով նկարագրել առևտրական 

գործունեության մասով հարկային և հարակից օրենսդրությամբ առկա կարգավորումները՝ դիտարկելով 

ըստ առանձին բաժինների ապրանքների ներմուծման, ՀՀ տարածքում ձեռքբերման, իրացման, 

արտահանման, դրոշմավորման, ոչնչացման և այլ գործընթացները: 

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134770
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134770
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150008
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=126306
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131563
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=133562
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Բաժին 1. ՀՀ տարածք ապրանքների ներմուծում 

1․1 Արտաքին տնտեսական գործունեություն 

Առևտրական գործունեության երկու հիմնական ուղղություններից մեկը հանդիսանում է վաճառքի 

նպատակով ապրանքների ձեռքբերումը, որը կարող է կատարվել ինչպես ՀՀ տարածքում, այնպես էլ 

տարածքից դուրս։ Այս առումով կարևոր է գործարքի իրականացման պայմանների նախանշման և 

գործարքի ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանության որոշման առումով պարզել, արդյոք քննարկվող 

գործարքը արտաքին տնտեսական գործունեության շրջանակներում է, թե՝ ոչ։ 

Աղյուսակ 1․Արտաքին տնտեսական գործունեություն 

 

Հարկային օրենսդրության իմաստով ՀՀ ռեզիդենտ կազմակերպություն (այսուհետ` ռեզիդենտ 

կազմակերպություն) է համարվում այն կազմակերպությունը, որի գտնվելու վայրը հանդիսանում է ՀՀ-ը: 

Կազմակերպության գտնվելու վայր է համարվում կազմակերպության պետական գրանցման վայրը 

(հիմնարկի դեպքում՝ պետական հաշվառման վայրը): 

ՀՀ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություն (այսուհետ` ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություն) է համարվում այն 

կազմակերպությունը, որը չի համարվում ռեզիդենտ կազմակերպություն: 
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1․2 ԵՏՄ անդամ պետություններից ապրանքների ներմուծում 

Փոխադարձ առևտուր 

Եվրասիական տնտեսկան միության տարածքում ապրանքների փոխադարձ առևտրում անդամ 

պետությունները չեն կիրառում ներմուծման և արտահանման մաքսատուրքեր, ոչ սակագնային 

կարգավորման միջոցներ։ 

Աղյուսակ 2․ԵՏՄ անդամ երկրներ 

 

ԵՏՄ անդամ որևէ պետության տարածքից ՀՀ տարածք ապրանքների ներմուծման դեպքում անուղղակի 

հարկերի վճարումն իրականացվում է ապրանքների սեփականատեր հանդիսացող հարկ վճարողի (այդ 

թվում՝ հարկման հատուկ համակարգերում գործող) կողմից։ 

Փոխադարձ առևտուր իրականացնելու դեպքում ապրանքների սեփականատեր է ճանաչվում այն հարկ 

վճարողը, որն օժտված է ապրանքների նկատմամբ սեփականության իրավունքով, կամ որին ապրանքների 

նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցումը նախատեսվում է պայմանագրով։ 

Եթե ապրանքները ձեռք են բերվում մի անդամ պետության հարկ վճարողի և մյուս անդամ պետության 

հարկ վճարողի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա, ապա անուղղակի հարկերի վճարումն 

իրականացվում է այն հարկ վճարողի կողմից, որի տարածք են ներմուծվել ապրանքները, այսինքն՝ 

ապրանքների սեփականատիրոջ կողմից, կամ, եթե դա նախատեսված է անդամ պետության 

օրենսդրությամբ՝ կոմիսիոների, հավատարմատարի կամ գործակալի կողմից։ 

Եթե ապրանքները ձեռք են բերվում մի անդամ պետության հարկ վճարողի և մյուս անդամ պետության 

հարկ վճարողի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա, իսկ ապրանքները ներմուծվում են երրորդ անդամ 
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պետության տարածքից, ապա անուղղակի հարկերը վճարվում են այն հարկ վճարողի (ապրանքի 

սեփականատիրոջ) կողմից, որի տարածք են ներմուծվել ապրանքները։ 

Եթե ապրանքներն իրացվում են մի անդամ պետության հարկ վճարողի կողմից մյուս անդամ պետության 

հարկ վճարողին կոմիսիոների, հավատարմատարի կամ գործակալի միջոցով և ներմուծվում են առաջին 

կամ երրորդ անդամ պետության տարածքից, ապա անուղղակի հարկերի վճարումն իրականացվում է այն 

հարկ վճարողի կողմից, որի տարածք են ներմուծվել ապրանքները, այսինքն՝ ապրանքների 

սեփականատիրոջ կողմից, կամ, եթե դա նախատեսված է անդամ պետության օրենսդրությամբ՝ 

կոմիսիոների, հավատարմատարի կամ գործակալի կողմից։ 

Այն դեպքում, երբ մի անդամ պետության հարկ վճարողը ձեռք է բերում նախկինում այդ անդամ 

պետության տարածք մյուս անդամ պետության հարկ վճարողի կողմից ներմուծված ապրանքներ, որոնց 

ներմուծման ժամանակ անուղղակի հարկերը չեն վճարվել, ապա անուղղակի հարկերի վճարումն 

իրականացվում է այն հարկ վճարողի կողմից, որի տարածք են ներմուծվել ապրանքները, այսինքն՝ 

ապրանքների սեփականատիրոջ կողմից, կամ, եթե դա նախատեսված է անդամ պետության 

օրենսդրությամբ՝ կոմիսիոների, հավատարմատարի կամ գործակալի կողմից: 

Ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացվեն հարկային մարմին՝ ԵՏՄ անդամ պետություններից ապրանքների 

ներմուծման դեպքում 

ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ տարածք ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների 

ներմուծման դեպքում հարկ վճարողը պարտավոր է մինչև ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելու (ՀՀ 

պետական սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ հարկային մարմին 

ներկայացնել միայն հետևյալ փաստաթղթերը. 

1) ներմուծողի լրացրած՝ ներմուծման հարկային հայտարարագիրը. 

2) ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման (կամ անուղղակի հարկերից ազատման, 

անուղղակի հարկերն այլ կարգով վճարելու) մասին ներմուծողի լրացրած հայտարարությունը: 

Այն դեպքում, երբ ԵՏՄ անդամ պետություններից ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքները 

ՀՀ տարածք են ներմուծվում հանձնարարության, կոմիսիայի կամ գործակալության պայմանագրերի հիման 

վրա՝ համապատասխանաբար հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ գործակալի կողմից, կամ ԵՏՄ անդամ 

այլ պետության ռեզիդենտի՝ ՀՀ-ում գտնվող մշտական հաստատության կողմից կամ ՀՀ-ում կազմակերպվող 

տոնավաճառի մասնակցի կողմից, ապա վերը նշված փաստաթղթերը համապատասխանաբար 

հանձնակատարը, կոմիսիոները կամ գործակալը կամ ԵՏՄ անդամ պետության ռեզիդենտի՝ ՀՀ-ում գտնվող 

մշտական հաստատությունը կամ ՀՀ-ում կազմակերպվող տոնավաճառի կազմակերպիչը հարկային 

մարմին է ներկայացնում մինչև այդ ապրանքները կամ դրանց մի մասը գնորդին օտարելու օրն ընդգրկող 

ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: 

Այն դեպքում, երբ գնորդի կողմից ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ներմուծված՝ ԵՏՄ ապրանքի 

կարգավիճակ ունեցող ապրանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը գնորդին է անցնում ՀՀ 

տարածքում, ապա սահմանված փաստաթղթերը գնորդը հարկային մարմին է ներկայացնում մինչև այդ 

ապրանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը իրեն անցնելու օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող 

ամսվա 20-ը ներառյալ։ (ՀՕ՝ Հոդված 77) 
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Երբ պետք է վճարվեն հարկերը՝ ԵՏՄ անդամ պետություններից 

ապրանքների ներմուծման դեպքում 

ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ներմուծվող՝ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների 

համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարները ՀՀ պետական բյուջե են վճարվում մինչև ապրանքները ՀՀ 

տարածք ներմուծելու (ՀՀ պետական սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը 

ներառյալ՝ որպես հարկային մարմնին վճարվող գումարներ, բացառությամբ ստորև նշված 2 դեպքերի. 

 Հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարները հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ գործակալի կամ ԵՏՄ 

անդամ պետության ռեզիդենտի՝ ՀՀ-ում գտնվող մշտական հաստատության կամ ՀՀ-ում կազմակերպվող 

տոնավաճառի կազմակերպչի կողմից ՀՀ պետական բյուջե են վճարվում մինչև համապատասխանաբար 

հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ գործակալի կամ ԵՏՄ անդամ այլ պետության ռեզիդենտի՝ ՀՀ-ում 

գտնվող մշտական հաստատության կամ ՀՀ-ում կազմակերպվող տոնավաճառի մասնակցի կողմից 

ապրանքները գնորդին օտարելու օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ՝ որպես 

հարկային մարմնին վճարվող գումարներ: 

 Այն դեպքում, երբ գնորդի կողմից ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ներմուծված՝ ԵՏՄ ապրանքի 

կարգավիճակ ունեցող ապրանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը գնորդին է անցնում ՀՀ 

տարածքում, ապա հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարները գնորդի կողմից ՀՀ պետական բյուջե են վճարվում 

մինչև ապրանքների նկատմամբ սեփականության իրավունքը իրեն անցնելու օրն ընդգրկող ամսվան 

հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ՝ որպես հարկային մարմնին վճարվող գումարներ։ (ՀՕ՝ Հոդված 78) 

 

Ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացվեն մաքսային մարմին՝ ԵՏՄ անդամ պետություններից ապրանքների 

ներմուծման դեպքում 

ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքի համաձայն՝ Միության ապրանքները Միության անդամներ չհանդիսացող 

պետությունների տարածքներով կամ ծովով Միության մաքսային տարածքի մի մասից Միության մաքսային 

տարածքի մեկ այլ մաս փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) համար ենթակա են «մաքսային 

տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպման՝ բացառությամբ Օրենսգրքով նախատեսված որոշ 

դեպքերի: Ընդ որում, «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է 

համապատասխան փաստաթղթերը մաքսային մարմին ներկայացնելու և վերջինիս կողմից դրանց հիման 

վրա համապատասխան գործառնություններ իրականացնելու միջոցով: 

Հայաստանի Հանրապետության և Միության անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտրի 

վերաբերյալ Կառավարության սահմանած վիճակագրական տեղեկատվությունը ներկայացվում է 

մաքսային մարմին՝ Կառավարության սահմանած կարգով՝ ոչ ուշ, քան ապրանքների առաքման (ստացման) 

ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը: (Մաքսային կարգավորման մասին օրենք՝ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121889՝ Հոդված 60, ՀՀ կառավարության 28.06.2018թ. N737-Ն 

որոշում` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=123707) 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121889
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=123707
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1․3 ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ապրանքների ներմուծում 

Ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացվեն մաքսային մարմին՝ ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից 

«Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ներմուծման դեպքում 

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային 

ընթացակարգով ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային մարմին է ներկայացվում ապրանքների 

հայտարարագիր։ 

Ապրանքների հայտարարագրում նշվում են տեղեկություններ՝ 

1) հայտագրվող մաքսային ընթացակարգի մասին. 

2) ապրանքների հայտարարատուի, մաքսային ներկայացուցչի, ուղարկողի, ստացողի, վաճառողի և 

գնողի մասին. 

3) միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև այն 

տրանսպորտային միջոցների մասին, որոնցով ապրանքները տեղափոխվել են (տեղափոխվելու են) 

Միության մաքսային տարածքով. 

4) ապրանքների մասին՝ 

 անվանումը, նկարագրությունը, որն անհրաժեշտ է այն մաքսային վճարների, հատուկ, 

հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի և այլ վճարների հաշվարկման և գանձման համար, որոնց 

գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին, արգելքների և սահմանափակումների պահպանման, 

ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցների, մաքսային մարմնի կողմից մտավոր սեփականության 

օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության համար միջոցների ձեռնարկման, 

նույնականացման, Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 10 նիշ ունեցող 

ծածկագրերից մեկին դասելն ապահովելու համար. 

 ապրանքների ծածկագիրը՝ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 

անվանացանկին համապատասխան. 

 ապրանքների ծագումը. 

 ուղարկող երկրի և նշանակման երկրի անվանումը. 

 ապրանքներն արտադրողը. 

 ապրանքային նշանը. 

 մտավոր սեփականության օբյեկտ հանդիսացող այն ապրանքի ծագման վայրի անվանումը, որն 

ընդգրկված է անդամ պետությունների մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային 

ռեեստրում կամ մտավոր սեփականության օբյեկտների ազգային մաքսային ռեեստրում, որը վարում է այն 

անդամ պետության մաքսային մարմինը, որի մաքսային մարմին է ներկայացվում ապրանքների 

հայտարարագիրը. 

 փաթեթվածքի նկարագրությունը. 

 գինը, քանակը՝ արտահայտված կիլոգրամներով (համաքաշը և զտաքաշը) և չափման լրացուցիչ 

միավորներով. 

 ապրանքների մաքսային արժեքը (մեծությունը, ապրանքների մաքսային արժեքը սահմանելու 

մեթոդը). 

 վիճակագրական արժեքը. 

5. մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկման մասին՝ 

 մաքսատուրքերի, հարկերի, Պետական տուրքերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման 

տուրքերի դրույքաչափերը. 

 մաքսային վճարների վճարման արտոնությունները. 

 սակագնային առանձնաշնորհումները. 

 հաշվարկված մաքսատուրքերի, հարկերի, Պետական տուրքերի, հատուկ, հակագնագցման, 

փոխհատուցման տուրքերի գումարները. 
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 մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկման 

համար կիրառվող փոխարժեքը․ 

6) ապրանքների մասով գործարքի և դրա պայմանների մասին. 

7) արգելքների և սահմանափակումների պահպանման մասին. 

8) ապրանքները մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմանների կատարման մասին. 

9) ապրանքների հայտարարագրում ներկայացված տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթերի 

մասին. 

10) անդամ պետությունների այն օրենսդրության պահպանումը հաստատող փաստաթղթերի մասին, 

որի պահպանման նկատմամբ հսկողությունը վերապահված է մաքսային մարմիններին. 

11) ապրանքների հայտարարագիրը լրացրած անձի և դրա լրացման ամսաթվի մասին. 

12) այլ տեղեկություններ: 

Ընդ որում, ապրանքների հայտարարագրի ձևը լրացնելու կարգը սահմանելիս Եվրասիական 

տնտեսական Հանձնաժողովն իրավասու է կրճատել ապրանքների հայտարարագրում նշման ենթակա 

տեղեկությունները՝ կախված մաքսային ընթացակարգից, ապրանքների կատեգորիաներից, Միության 

մաքսային սահմանով դրանք տեղափոխող անձանցից կամ այն տրանսպորտի տեսակից, որով 

իրականացվում է ապրանքների փոխադրումը (տրանսպորտային փոխադրումը): 

Ապրանքների հայտարարագրի ձևը և լրացման կարգը սահմանված է Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 20.05.2010թ. N257 որոշմամբ: (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101257/) 

Միաժամանակ, հարկ է նկատի ունենալ, որ մաքսային հայտարարագրում ներկայացված 

տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթեր են համարվում. 

1) ապրանքների մասով գործարքի իրականացումը հաստատող փաստաթղթերը, իսկ այդպիսի 

գործարքի բացակայության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են ապրանքների 

տիրապետման, օգտագործման կամ տնօրինման իրավունքը, ինչպես նաև հայտարարատուի մոտ գտնվող 

այլ առևտրային փաստաթղթեր. 

2) տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթերը. 

3) մաքսային հայտարարագիր ներկայացնող անձի լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերը. 

4) արգելքների և սահմանափակումների, ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցների 

պահպանումը հաստատող փաստաթղթերը. 

5) ապրանքների ծագման մասին փաստաթղթերը. 

6) փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են ապրանքների՝ Արտաքին տնտեսական գործունեության 

ապրանքային անվանացանկին համապատասխան դրանց դասակարգման ժամանակ օգտագործվող 

բնութագրերը, ապրանքների դասակարգման մասին նախնական որոշումը՝ դրա առկայության դեպքում, 

իսկ այն ապրանքների (ապրանքների բաղադրիչների) մաքսային հայտարարագրման դեպքում, որոնք 

տեղափոխվում են Միության մաքսային սահմանով չհավաքված կամ կազմատված, այդ թվում՝ 

չկոմպլեկտավորված կամ անավարտ վիճակում, «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին 

համապատասխան՝ այդպիսի ապրանքների վերաբերյալ ցանկացած անդամ պետության մաքսային մարմնի 

կողմից ապրանքների դասակարգման մասին նախնական որոշումը կամ Միության մաքսային սահմանով 

չհավաքված կամ կազմատված, այդ թվում՝ չկոմպլեկտավորված կամ անավարտ վիճակում տեղափոխվող 

ապրանքների դասակարգման մասին որոշումը. 

7) մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարումը կամ 

մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու 

պարտավորության կատարման ապահովումը հաստատող փաստաթղթերը. 

8) մաքսային վճարների վճարման արտոնությունների տրամադրման նպատակների և պայմանների 

պահպանումը հաստատող փաստաթղթերը. 

9) մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետի փոփոխությունը հաստատող փաստաթղթերը. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101257/
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10) ապրանքների հայտագրված մաքսային արժեքը, այդ թվում՝ դրա մեծությունը և 

ապրանքների մաքսային արժեքի սահմանման մեթոդը հաստատող փաստաթղթերը. 

11) միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների գրանցման և ազգային 

պատկանելիության մասին փաստաթուղթը՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցով ապրանքների 

տեղափոխման դեպքում դրանք «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս. 

12) հայտագրված մաքսային ընթացակարգերով ապրանքները ձևակերպելու պայմանները հաստատող 

փաստաթղթերը. 

13) փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են ապրանքների վերամշակման հետ կապված 

գործողությունների հայտագրված արժեքը «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային 

ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների վերամշակումից ստացված արտադրատեսակները «ներքին 

սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս: 

Եթե վերոնշյալ փաստաթղթերը չեն պարունակում մաքսային հայտարարագրում ներկայացված 

տեղեկությունները հաստատող տեղեկություններ, ապա այդ տեղեկությունները հաստատվում են այլ 

փաստաթղթերով: 

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային 

ընթացակարգով ապրանքների ներմուծման դեպքում հարկերի և մաքսատուրքի վճարումը 

«Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող (ձևակերպված) 

ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, 

փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորության առաջացումն ու դադարումը, դրանց վճարման 

ժամկետը և հաշվարկումը սահմանվում են Միության մաքսային օրենսգրքով: (Միության մաքսային 

օրենսգիրք՝ Հոդված 136, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120290) 

Մասնավորապես, «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող 

ապրանքների նկատմամբ հայտարարատուի՝ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, 

հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորությունն առաջանում է ապրանքների 

հայտարարագիրը մաքսային մարմնի կողմից գրանցելու պահից: 

Ընդ որում, «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող այն 

ապրանքների համար, որոնք ներմուծվում են մեկ առաքողի կողմից մեկ տրանսպորտային (փոխադրման) 

փաստաթղթով մեկ ստացողի հասցեով, և որոնց ընդհանուր մաքսային արժեքը չի գերազանցում 200 եվրոյին 

համարժեք գումարը՝ մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների հայտարարագիրը գրանցելու օրվա 

դրությամբ գործող փոխարժեքով, ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորություն չի 

առաջանում: Ընդ որում, այս առումով մաքսային արժեքում չեն ներառվում Միության մաքսային տարածք 

ներմուծվող ապրանքների՝ ժամանման վայր փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերը, 

այդպիսի ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման ծախսերը և ապահովագրական 

ծախսերը՝ կապված այդ ապրանքների այդպիսի փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), բեռնման, 

բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման հետ: 

«Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների 

նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման 

տուրքերը վճարելու պարտավորության առաջացման և դադարման առանձնահատկությունները, դրանց 

վճարման ժամկետը և հաշվարկումը՝ ապրանքները նախքան ապրանքների հայտարարագիրը 

ներկայացնելը բաց թողնելու դեպքում սահմանվում է Միության մաքսային օրենսգրքով: (Միության 

մաքսային օրենսգիրք՝ Հոդված 137, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120290) 

«Բացթողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ՀՀ ներմուծվող ապրանքների 

համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարները ՀՀ պետական բյուջե են վճարվում մինչև «Բացթողնում՝ ներքին 

սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների բաց թողնումը՝ որպես մաքսային մարմնին 

վճարվող գումարներ: (ՀՕ՝ Հոդված 78)  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120290
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120290
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1․4 Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների ներմուծում (ապրանքների ցանկը՝ 

ըստ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերի, ակցիզային հարկի վճարման կարգն ու ժամկետները) 

Հարկ է նկատի ունենալ, որ որոշ տեսակների ապրանքների ներմուծման մասով օրենսդրությամբ 

սահմանված է ակցիզային հարկի հաշվարկում և գանձում։  

Աղյուսակ 3․ Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ 
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Ընդ որում, սեղմված բնական գազ է համարվում ԱՏԳ ԱԱ 2711 21 ապրանքային դիրքին դասվող բնական 

գազը, որը ստացվում է մի քանի փուլով (խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում 

ու սեղմում) գազի մշակման արդյունքում՝ առանց բնական գազի բաղադրության փոփոխության: (ՀՕ՝ Հոդված 

87) 

Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը ներկայացված են Հավելված 1-ում: (ՀՕ՝ Հոդված 88) 

Աղյուսակ 4․ Ակցիզային հարկի վճարման ժամկետը 

 

Հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարները հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ գործակալի կամ 

ԵՏՄ անդամ այլ պետության ռեզիդենտի՝ ՀՀ-ում գտնվող մշտական հաստատության կամ ՀՀ-ում 

կազմակերպվող տոնավաճառի կազմակերպչի կողմից ՀՀ պետական բյուջե են վճարվում մինչև 

համապատասխանաբար հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ գործակալի կամ ԵՏՄ անդամ այլ 

պետության ռեզիդենտի՝ ՀՀ-ում գտնվող մշտական հաստատության կամ ՀՀ-ում կազմակերպվող 

տոնավաճառի մասնակցի կողմից ապրանքները գնորդին օտարելու օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող 

ամսվա 20-ը ներառյալ՝ որպես հարկային մարմնին վճարվող գումարներ: 

Այն դեպքում, երբ գնորդի կողմից ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ներմուծված՝ ակցիզային հարկով 

հարկման ենթակա՝ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների նկատմամբ սեփականության 
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իրավունքը գնորդին է անցնում ՀՀ տարածքում, ապա հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարները գնորդի 

կողմից ՀՀ պետական բյուջե են վճարվում մինչև ապրանքների նկատմամբ սեփականության իրավունքը 

իրեն անցնելու օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ՝ որպես հարկային մարմնին 

վճարվող գումարներ։ (ՀՕ՝ Հոդված 99) 

1․5 Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների ներմուծում 

Բնապահպանական հարկով հարկվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների ցանկը և 

դրանց համար նախատեսված բնապահպանական հարկի դրուքաչափերը՝ համաձայն Հավելված 2-ի: (ՀՕ՝ 

Հոդված 171) 

Աղյուսակ 5․Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող  

ապրանքների բնապահպանական հարկով հարկման բազա1 

 

«Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ներմուծվող` շրջակա 

միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար պետական բյուջե վճարման ենթակա 

բնապահպանական հարկը հաշվարկվում է այդ ապրանքների հարկման բազայի նկատմամբ՝ ՀՀ ներմուծվող 

ապրանքների համար սահմանված համապատասխան դրույքաչափերով: 

                                                           
1 ՀՀ Հարկային օրենսգիրք, հոդված 165 
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ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ներմուծվող` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող` ԵՏՄ 

ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների համար պետական բյուջե վճարման ենթակա 

բնապահպանական հարկը հաշվարկվում է այդ ապրանքների հարկման բազայի նկատմամբ՝ ՀՀ ներմուծվող 

ապրանքների համար սահմանված համապատասխան դրույքաչափերով: Ներմուծող հարկ վճարողները 

նշված բնապահպանական հարկը հաշվարկում են ինքնուրույն և հաշվարկված բնապահպանական հարկի 

գումարը ներառում են հարկային մարմին ներկայացվող ներմուծման հարկային հայտարարագրում: (ՀՕ՝ 

Հոդված 179) 

Աղյուսակ 6․ Բնապահպանական հարկի վճարման ժամկետը2 

 

1․6 Ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա ապրանքների ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ից 

ազատում 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով 

հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է 

ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքով (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=119455) 

հաստատվում է ԱԱՀ վճարող համարվող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը, որոնց ներմուծումն 

ազատված է ԱԱՀ-ից: 

                                                           
2 ՀՀ Հարկային օրենսգիրք, հոդված 181 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=119455
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Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ցանկում ներառված «Ծածկագիրը՝ ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի» 0105, 07 14 90 900, 

2710 19 210, 2710 19 980 0 և 8702 ապրանքային դիրքերի մասով ԱԱՀ-ից ազատման դրույթները տարածվում 

են միայն այն ապրանքների վրա, որոնք նկարագրված են «Ապրանքի համառոտ անվանումը» սյունակում: 

ԱԱՀ վճարող համարվողների կողմից ԱՏԳ ԱԱ 84 և 85 ապրանքային ենթախմբերին դասվող 

ապրանքների (բացառությամբ ԱՏԳ ԱԱ 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 30 200 1, 8418 40 200 1, 8422 11 000 

0, 8447 90 000 1, 8450 11, 8451 21, 8452 10, 8508 11 000 0, 8508 19 000 1, 8509 4, 8516 31 000, 8516 33 000 0, 8516 

40, 8516 50, 8516 60 101 0, 8516 71, 8516 72, 8519 20, 8521 90 000 1, 8528 72 ծածկագրերին դասվող ապրանքների) 

ներմուծումը, անկախ ցանկում կատարված բացառություններից, ինչպես նաև ԱՏԳ ԱԱ 2505100000, 250900, 

2517102000, 2518200000, 2529100000, 2807, 2817000000, 2836, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3921903000, 

4002, 4003, 4004, 4005, 4007, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 

7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7415, 7419991000, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7603, 7604, 7605, 

7801, 7802, 7804, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7907, 8001, 8002, 8003, 8101, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 

8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8704 10 ծածկագրերին դասվող ապրանքների ներմուծումն ազատվում է ԱԱՀ-ից: 

 

1․7 Ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների ներմուծում 

Հարկային օրենսգրքով է սահմանված, թե որ ապրանքները որ դեպքերում են ենթակա դրոշմավորման։ 

Ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման ենթակա ապրանքներն են՝ 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 և 

2402 ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերին դասվող ապրանքները: 

ԱՏԳ ԱԱ 2207 (էթիլային սպիրտ) ծածկագրին դասվող` ՀՀ ներմուծվող կամ ՀՀ-ում արտադրվող էթիլային 

սպիրտի վրա ակցիզային դրոշմանիշի առկայությունը պարտադիր է, եթե այդ ապրանքները ներմուծողի 

կամ արտադրողի կամ այլ կերպ տարայավորողի կողմից տարայավորված են մինչև 5 լիտր տարողությամբ 

տարաներով: 

ԱՏԳ ԱԱ 2204, 2205, 2206, 2208 ծածկագրերին դասվող` մինչև 0.05 լիտր տարողությամբ տարաներով 

տարայավորված խմիչքները, ինչպես նաև ԱՏԳ ԱԱ 2208 ծածկագրին դասվող` մինչև 9 տոկոս ներառյալ 

սպիրտայնություն ունեցող սպիրտային խմիչքները ենթակա չեն ակցիզային դրոշմանիշերով 

դրոշմավորման: (ՀՕ՝ Հոդված 389) 

Ակցիզային դրոշմանիշերի տրամադրման կարգը 

Ակցիզային դրոշմանիշերը տրամադրվում են դրոշմավորման պարտավորություն կրող հարկ 

վճարողներին: 

Դրոշմավորման պարտավորություն կրելու որոշ առանձնահատուկ դեպքերը նկարագրված են 

Հարկային օրենսգրքի 391-րդ հոդվածում: 

Դրոշմավորման պարտավորություն կրող հարկ վճարողները ակցիզային դրոշմանիշերը ստանում են 

հարկային մարմնից: 

Ներմուծվող ապրանքների դրոշմավորման համար նախատեսված ակցիզային դրոշմանիշերն 

ստացվում են մինչև այդ ապրանքների ՀՀ ներմուծումը, իսկ արտադրվող ապրանքների դրոշմավորման 

համար նախատեսված ակցիզային դրոշմանիշերը` մինչև այդ ապրանքների օտարումը: 
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Աղյուսակ 7․Ակցիզային դրոշմանիշեր դրոշմավորելու  

պարտավորություն կրող հարկ վճարողներ 

 

Ակցիզային դրոշմանիշերը տրամադրվում են էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված հայտի և հայտի 

ներկայացման օրվա դրությամբ նախկինում ստացված ակցիզային դրոշմանիշերի օգտագործման մասին 

հաշվետվության հիման վրա, հայտ ներկայացրած կազմակերպության լիազորած ֆիզիկական անձին 

(անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նրա կողմից լիազորված ֆիզիկական 

անձին) հայտը ներկայացնելուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Հայտի և հաշվետվության ձևերը և լրացման կարգերը սահմանված են 

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14․11․2018թ․ N692-Ն հրամանով 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=133634)։ 

  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=133634
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Աղյուսակ 8․ Հայտի մերժման հիմքեր 

 

Ակցիզային դրոշմանիշերի ստացումը հաստատվում է ստացականով: 

Դրոշմավորման պարտավորություն կրող՝ 

1) հարկ վճարողները մինչև ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային եղանակով կատարում են 

գրանցումներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ մինչև ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային եղանակով 

կատարում են ճշգրտումներ այդ գրանցումներում. 

2) շրջանառության հարկ վճարողները կամ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտները կարող են մինչև 

ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային եղանակով գրանցումներ չկատարել, եթե գրանցման ենթակա բոլոր 

տվյալները (բացառությամբ տրամադրվելիք ակցիզային դրոշմանիշերի սերիաների և հերթական 

համարների) նշում են ակցիզային դրոշմանիշերի ստացման հայտում: Նշված հարկ վճարողները 

անհրաժեշտության դեպքում կարող են մինչև ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային եղանակով 

գրանցումներ կատարելու միջոցով ճշգրտել նախկինում իրենց ներկայացրած ակցիզային դրոշմանիշերի 

ստացման հայտում նշված տվյալները: 

Հարկ է նկատի ունենալ, որ` 

1) մինչև դրոշմավորման ենթակա ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային եղանակով գրանցումների 

կատարումը կամ գրանցման ենթակա բոլոր տվյալներով ակցիզային դրոշմանիշերի ստացման հայտի 

ներկայացումը չի դիտվում որպես էլեկտրոնային գրանցումներում կամ ակցիզային դրոշմանիշերի 

ստացման հայտում նշված ապրանքների օտարում. 

2) մինչև դրոշմավորման ենթակա ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային եղանակով գրանցվում են 

դրոշմավորման ենթակա ապրանքների տեսակը, ենթատեսակը (նկարագիրը), տարողությունը (ծավալը, 
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քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավորը), քանակությունը և համապատասխան 

ակցիզային դրոշմանիշերի սերիաներն ու հերթական համարները (այդ թվում` միջակայքերով): (ՀՕ՝ Հոդված 

393) 

Ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման կանոնները 

Ապրանքների դրոշմավորումն իրականացվում է ստացված ակցիզային դրոշմանիշերը դրոշմավորման 

ենթակա ապրանքների վրա փակցվելու միջոցով: 

ՀՀ տարածք ներմուծվող` ԱՏԳ ԱԱ 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2402 ծածկագրերին դասվող 

ապրանքների՝ ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորումն իրականացվում է մինչև այդ ապրանքների՝ ՀՀ 

տարածք ներմուծումը, բացառությամբ` սիգարների կամ մինչև 25000 շիշ ալկոհոլային խմիչքների, որոնց 

դրոշմավորումը կարող է իրականացվել ՀՀ տարածքում` մինչև մաքսային ձևակերպումների 

իրականացումը` մաքսային հսկողության ներքո: 

Դրոշմավորման ենթակա ապրանքի վրա պետք է փակցված լինի չվնասված, ամբողջական ակցիզային 

դրոշմանիշ, որի գծով էլեկտրոնային եղանակով կատարված գրանցումները պետք է համապատասխանեն 

դրոշմավորման ենթակա ապրանքի տեսակին, ենթատեսակին (նկարագրին), տարողությանը (ծավալին, 

քաշին կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավորին) և էլեկտրոնային եղանակով 

գրանցված սերիային ու համարին: 

Ապրանքների դրոշմավորման կանոնները (այդ թվում` դրոշմավորման ենթակա յուրաքանչյուր 

ապրանքատեսակի կամ փաթեթի կամ ցանկացած այլ ձևով տարայի վրա դրոշմավորման տեղը) սահմանում 

է կառավարությունը:  

ՀՀ կառավարությունը իր 06․07․2017թ․ N 773-Ն որոշմամբ 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114765) սահմանել է, որ հարկ վճարողները ապրանքները 

դրոշմավորում են ինքնուրույն՝ ձեռք բերված դրոշմանիշերը այդ ապրանքների վրա փակցնելու միջոցով: 

Դրոշմանիշը պետք է փակցված լինի ապրանքի (տարայի) վրա առավել տեսանելի տեղում` վերին կամ 

կողային մակերեսներին, այդ թվում՝ պիտակի վրա: Դրոշմանիշը պետք է փակցված լինի այնպես, որպեսզի 

ապահովվի ապրանքի անվանման, հայերեն մակնշման և պիտանիության ժամկետի վերաբերյալ նշումների 

ընթեռնելիությունը: 

Արգելվում է ակցիզային դրոշմանիշերի օտարումը կամ փոխանցումը (տրամադրումը, հատկացումը) 

այլ հարկ վճարողների, բացառությամբ «ժամանակավոր արտահանում» (ԵՏՄ անդամ պետությունների 

մասով` «մաքսային տարանցում») մաքսային ընթացակարգերով արտահանված ակցիզային դրոշմանիշերը 

օտարերկրյա պայմանադիր կողմին փոխանցելու, պատվիրատուի կողմից դրոշմավորման ենթակա 

ապրանքներ արտադրող կամ շշալցնող կամ այլ կերպ տարայավորող հարկ վճարողներին փոխանցելու, 

ինչպես նաև դրոշմավորման ծառայություն (գործողություն) մատուցող հարկ վճարողներին փոխանցելու 

դեպքերի: (ՀՕ՝ Հոդված 394) 

Երբ և ինչպես են վերադարձվում չօգտագործված կամ վնասված ակցիզային դրոշմանիշերը 

Չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերը վերադարձվում են դրանց ստացման ամսվան հաջորդող 

վեցամսյա ժամկետում: 

Նշված ժամկետը հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա երկարաձգվում է 

դիմումում նշված ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 90 օրով: 

Վնասված ակցիզային դրոշմանիշերը վերադարձվում են յուրաքանչյուր կիսամյակի արդյունքներով, 

մինչև կիսամյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: 

Չօգտագործված կամ վնասված ակցիզային դրոշմանիշերը հարկ վճարողի կողմից, հարկային մարմնի 

սահմանած ձևի դիմումի հիման վրա, վերադարձվում են հարկային մարմին: 

Հարկային մարմինը դիմումն ստանալուց հետո` տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում, ստուգում է 

վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին և ընդունում 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114765
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է որոշում այդ պահանջներին դրանց համապատասխանության (անհամապատասխանության) մասին և 

որոշման ընդունման օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է հարկ 

վճարողին: 

Չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերը հարկային մարմինը հետ է ընդունում առանց սահմանված 

պահանջներին դրանց համապատասխանությունը ստուգելու: (ՀՕ՝ Հոդված 396) 

Աղյուսակ 9․Դեպքեր, երբ ակցիզային հարկը չի  

ընդունվում հարկային մարմնի կողմից 

 

Որ դեպքում և ինչ ժամկետում պետք է փոխհատուցվեն ակցիզային դրոշմանիշերի տպագրության ծախսերը  

Սահմանված ժամկետում վերադարձման ներկայացված և հարկային մարմնի կողմից հետ ընդունված՝ 

վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի համար հարկ վճարողից, որպես փոխհատուցում, գանձվում են այդ 

դրոշմանիշերի տպագրության համար հարկային մարմնի կատարած ծախսերը: 

Այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ որոշել դրոշմանիշերի տպագրության համար հարկային մարմնի 

կատարած ծախսերը, այդ ծախսերը հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով ծախսերի հաշվարկման պահին 

գործող՝ Կառավարության որոշմամբ դրոշմանիշերի համար սահմանված գները: 

Ակցիզային դրոշմանիշերի տպագրության ծախսերի փոխհատուցման գումարը վճարվում է 

համապատասխան վարչական ակտի ամսաթվին հաջորդող տասն օրվա ընթացքում: (ՀՕ՝ Հոդված 423, 427) 

1․8 Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների ներմուծում 

Որոնք են դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքները  

Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքները ներակայացված են Հավելված 3-ում։ 

ՀՀ տարածքում արտադրված կամ ՀՀ տարածք ներմուծված՝ շշալցված կամ ցանկացած այլ կերպ 

տարայավորված (փաթեթավորված)` դրոշմավորման ենթակա ապրանքների վրա ՀՀ տարածքում 

օտարման ցանկացած փուլում դրոշմապիտակի առկայությունը պարտադիր է, եթե այդ ապրանքներն 

օտարվում են նույն տարայավորմամբ (փաթեթավորմամբ) ու ապրանքային տեսքով՝ առանց քաշը (ծավալը) 

փոփոխելու: (ՀՕ՝ Հոդված 390) 
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Դրոշմապիտակների տրամադրման կարգը 

Դրոշմապիտակները տրամադրվում են դրոշմավորման պարտավորություն կրող հարկ վճարողներին: 

Աղյուսակ 10․ Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման  

պարտավորություն կրող հարկ վճարողներ 

 

Դրոշմավորման պարտավորություն կրելու որոշ առանձնահատուկ դեպքերը նկարագրված են 

Հարկային օրենսգրքի 391-րդ հոդվածում: 

Դրոշմավորման պարտավորություն կրող հարկ վճարողները դրոշմապիտակները ստանում են 

հարկային մարմնից: 

Ներմուծվող և արտադրվող ապրանքների դրոշմավորման համար նախատեսված դրոշմապիտակները 

ստացվում են մինչև այդ ապրանքների օտարումը: 

Դրոշմապիտակները տրամադրվում են էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված հայտի և հայտի 

ներկայացման օրվա դրությամբ նախկինում ստացված դրոշմապիտակների օգտագործման մասին 
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հաշվետվության հիման վրա, հայտ ներկայացրած կազմակերպության լիազորած ֆիզիկական անձին 

(անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նրա կողմից լիազորված ֆիզիկական 

անձին) հայտը ներկայացնելուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Հայտի և հաշվետվության ձևերը և լրացման կարգերը սահմանված են 

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14․11․2018թ․ N692-Ն հրամանով 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=133634)։ 

Աղյուսակ 11․ Հայտի մերժման հիմքեր 

 

Դրոշմապիտակների ստացումը հաստատվում է ստացականով: 

Դրոշմավորման պարտավորություն կրող հարկ վճարողները մինչև ապրանքների օտարումն 

էլեկտրոնային եղանակով կատարում են գրանցումներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ մինչև 

ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային եղանակով կատարում են ճշգրտումներ այդ գրանցումներում: 

Դրոշմավորման պարտավորություն կրող շրջանառության հարկ վճարողները կամ 

միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտները կարող են մինչև ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային 

եղանակով գրանցումներ չկատարել, եթե գրանցման ենթակա բոլոր տվյալները (բացառությամբ 

տրամադրվելիք դրոշմապիտակների սերիաների և հերթական համարների) նշում են դրոշմապիտակների 

ստացման հայտում: Նշված հարկ վճարողները անհրաժեշտության դեպքում կարող են մինչև ապրանքների 

օտարումն էլեկտրոնային եղանակով գրանցումներ կատարելու միջոցով ճշգրտել նախկինում իրենց 

ներկայացրած դրոշմապիտակների ստացման հայտում նշված տվյալները: 

Հարկ է նկատի ունենալ, որ` 

1) մինչև դրոշմավորման ենթակա ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային եղանակով գրանցումների 

կատարումը կամ գրանցման ենթակա բոլոր տվյալներով դրոշմապիտակների ստացման հայտի 

ներկայացումը չի դիտվում որպես էլեկտրոնային գրանցումներում կամ դրոշմապիտակների ստացման 

հայտում նշված ապրանքների օտարում. 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=133634
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2) մինչև դրոշմավորման ենթակա ապրանքների օտարումն էլեկտրոնային եղանակով գրանցվում են 

դրոշմավորման ենթակա ապրանքների տեսակը, ենթատեսակը (նկարագիրը), տարողությունը (ծավալը, 

քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավորը), քանակությունը և համապատասխան 

դրոշմապիտակների սերիաներն ու հերթական համարները (այդ թվում` միջակայքերով): (ՀՕ՝ Հոդված 393) 

Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման կանոնները 

Ապրանքների դրոշմավորումն իրականացվում է ստացված դրոշմապիտակները դրոշմավորման 

ենթակա ապրանքների վրա փակցվելու միջոցով: 

Եթե դրոշմապիտակներով դրոշմավորման պարտավորություն կրող հարկ վճարողների կողմից 

օտարվում են նույն փաթեթում կամ ցանկացած այլ ձևի տարայում գտնվող դրոշմապիտակներով 

դրոշմավորման ենթակա և ոչ ենթակա ապրանքներ, ապա դրանց դրոշմավորումը և էլեկտրոնային 

եղանակով գրանցումները (այդ թվում` գրանցումներում ճշգրտումներն) իրականացվում են միայն 

դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքի մասով: 

Եթե դրոշմապիտակներով դրոշմավորման պարտավորություն կրող հարկ վճարողների կողմից 

օտարվում են նույն փաթեթում կամ ցանկացած այլ ձևի տարայում գտնվող դրոշմապիտակներով 

դրոշմավորման ենթակա մեկից ավելի ապրանքներ, ապա դրանց դրոշմավորումը և էլեկտրոնային 

եղանակով գրանցումները (այդ թվում` գրանցումներում ճշգրտումներն) իրականացվում են յուրաքանչյուր 

դրոշմապիտակով դրոշմավորման ենթակա ապրանքի մասով առանձին։ 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ԱՏԳ ԱԱ 0207 և 0210 ծածկագրերին դասվող՝ ընտանի թռչունների 

պաղեցված կամ սառեցված մսի դրոշմավորումը և էլեկտրոնային եղանակով գրանցումները (այդ թվում՝ 

գրանցումներում ճշգրտումները) կարող են իրականացվել յուրաքանչյուր արկղի համար: 

Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ ներմուծող հարկ վճարողներն 

ապրանքների դրոշմավորումը կարող են իրականացնել նախքան այդ ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելը 

կամ ներմուծելուց հետո` ներմուծողի ընտրած տարածքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև այդ ապրանքների 

օտարումը: 

Դրոշմավորման ենթակա ապրանքի վրա պետք է փակցված լինի չվնասված, ամբողջական 

դրոշմապիտակ, որի գծով էլեկտրոնային եղանակով կատարված գրանցումները պետք է 

համապատասխանեն դրոշմավորման ենթակա ապրանքի տեսակին, ենթատեսակին (նկարագրին), 

տարողությանը (ծավալին, քաշին կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավորին) և 

էլեկտրոնային եղանակով գրանցված սերիային ու համարին: 

Ապրանքների դրոշմավորման կանոնները (այդ թվում` դրոշմավորման ենթակա յուրաքանչյուր 

ապրանքատեսակի կամ փաթեթի կամ ցանկացած այլ ձևով տարայի վրա դրոշմավորման տեղը) սահմանում 

է կառավարությունը:  

ՀՀ կառավարությունը իր (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114765) 06․07․2017թ․ N 773-Ն 

որոշմամբ  սահմանել է, որ հարկ վճարողները ապրանքները դրոշմավորում են ինքնուրույն՝ ձեռք բերված 

դրոշմապիտակներն այդ ապրանքների վրա փակցնելու միջոցով: Դրոշմապիտակը պետք է փակցված լինի 

ապրանքի (տարայի) վրա առավել տեսանելի տեղում` վերին կամ կողային մակերեսներին, այդ թվում՝ 

պիտակի վրա: Դրոշմապիտակը պետք է փակցված լինի այնպես, որպեսզի ապահովվի ապրանքի 

անվանման, հայերեն մակնշման և պիտանիության ժամկետի վերաբերյալ նշումների ընթեռնելիությունը: 

Արգելվում է դրոշմապիտակների օտարումը կամ փոխանցումը (տրամադրումը, հատկացումը) այլ հարկ 

վճարողների, բացառությամբ «ժամանակավոր արտահանում» (ԵՏՄ անդամ պետությունների մասով` 

«մաքսային տարանցում») մաքսային ընթացակարգերով արտահանված դրոշմապիտակները օտարերկրյա 

պայմանադիր կողմին փոխանցելու, պատվիրատուի կողմից դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ 

արտադրող կամ շշալցնող կամ այլ կերպ տարայավորող հարկ վճարողներին փոխանցելու, ինչպես նաև 

դրոշմավորման ծառայություն (գործողություն) մատուցող հարկ վճարողներին փոխանցելու դեպքերի: (ՀՕ՝ 

Հոդված 394) 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114765
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Երբ և ինչպես են վերադարձվում չօգտագործված կամ վնասված դրոշմապիտակները 

Չօգտագործված դրոշմապիտակները վերադարձվում են դրանց ստացման ամսվան հաջորդող 

վեցամսյա ժամկետում: 

Նշված ժամկետը հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա երկարաձգվում է 

դիմումում նշված ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 90 օրով: 

Վնասված դրոշմապիտակները վերադարձվում են յուրաքանչյուր կիսամյակի արդյունքներով, մինչև 

կիսամյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: 

Չօգտագործված կամ վնասված դրոշմապիտակները հարկ վճարողի կողմից, հարկային մարմնի 

սահմանած ձևի դիմումի հիման վրա, վերադարձվում են հարկային մարմին: 

Հարկային մարմինը դիմումն ստանալուց հետո` տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում, ստուգում է 

վնասված դրոշմապիտակների համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին և ընդունում է 

որոշում այդ պահանջներին դրանց համապատասխանության (անհամապատասխանության) մասին և 

որոշման ընդունման օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է հարկ 

վճարողին: 

Չօգտագործված դրոշմապիտակները հարկային մարմինը հետ է ընդունում առանց սահմանված 

պահանջներին դրանց համապատասխանությունը ստուգելու: (ՀՕ՝ Հոդված 396) 

Աղյուսակ 12․ Դեպքեր, երբ դրոշմապիտակը չի  

ընդունվում հարկային մարմնի կողմից 
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Որ դեպքում և ինչ ժամկետում պետք է փոխհատուցվեն 

դրոշմապիտակների տպագրության ծախսերը 

Սահմանված ժամկետում վերադարձման ներկայացված և հարկային մարմնի կողմից հետ ընդունված՝ 

վնասված դրոշմապիտակների համար հարկ վճարողից, որպես փոխհատուցում, գանձվում են այդ 

դրոշմապիտակների տպագրության համար հարկային մարմնի կատարած ծախսերը: 

Պիտանիության (պահպանման) ժամկետ ունեցող ապրանքները պիտանիության (պահպանման) 

ժամկետի ընթացքում չօտարվելու և այդ ժամկետի ավարտից հետո Կառավարության սահմանած կարգով 

(ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. N 787-Ն որոշում` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114762) 

դուրս գրվելու դեպքում այդ ապրանքների վրա փակցված դրոշմապիտակների համար հարկ վճարողից, 

որպես փոխհատուցում, գանձվում են այդ դրոշմապիտակների տպագրության համար հարկային մարմնի 

կատարած ծախսերը: 

Այն դեպքում, երբ վերը նկարագրված դեպքերում հնարավոր չէ որոշել դրոշմապիտակների 

տպագրության համար հարկային մարմնի կատարած ծախսերը, այդ ծախսերը հաշվարկվում են՝ հիմք 

ընդունելով ծախսերի հաշվարկման պահին գործող՝ Կառավարության որոշմամբ դրոշմապիտակների 

համար սահմանված գները: 

Դրոշմապիտակների տպագրության ծախսերի փոխհատուցման գումարը վճարվում է 

համապատասխան վարչական ակտի ամսաթվին հաջորդող տասն օրվա ընթացքում: (ՀՕ՝ Հոդված 423, 427) 

Ինչ կարգով են դուրս գրվում պիտանիության (պահպանման) ժամկետում չօտարված՝ 

դրոշմավորված ապրանքները 

Պիտանիության (պահպանման) ժամկետում չօտարված՝ դրոշմավորված ապրանքների դուրսգրման 

կարգը սահմանված է ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. N787-Ն որոշմամբ 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114762): 

Որոշմամբ կարգավորվում են ՀՀ ներմուծված կամ ՀՀ-ում արտադրված՝ պիտանիության (պահպանման) 

ժամկետում վերջնական սպառողներին չօտարված, դրոշմապիտակներով դրոշմավորված այն 

ապրանքների դուրսգրման հետ կապված հարաբերությունները, որոնց վրա, «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121915) 9-րդ հոդվածով 

և «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=107279) 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

պահանջներին համապատասխան, մակնշված է ապրանքի պիտանիության ժամկետը: Ընդ որում, կարգի 

կիրառման առումով պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտված ապրանքներ են համարվում 

նաև արտադրված և ներմուծված դրոշմավորված այն ապրանքները, որոնք հաստատված տեխնոլոգիական 

փաստաթղթերի հիման վրա իրականացված լաբորատոր ուսումնասիրության արդյունքներով համարվել են 

օտարման համար ոչ պիտանի և արտադրողի կողմից չեն օտարվել կամ իրացնողների կողմից տվյալ 

ապրանքի պահպանման տեխնոլոգիական պայմանները չպահպանելու պատճառով մինչև պիտանիության 

(պահպանման) ժամկետի ավարտը կորցրել են սպառողական հատկանիշները և վերադարձվել են 

անմիջական արտադրողներին կամ ներմուծողներին: 

Պիտանիության (պահպանման) ժամկետում չօտարված ապրանքները դուրս գրելու իրավունք ունեն 

միայն դրոշմապիտակներով դրոշմավորման պարտավորություն կրողները՝ արտադրողները և 

ներմուծողները: 

Պիտանիության (պահպանման) ժամկետում չօտարված ապրանքները դուրս են գրվում դրոշմավորողի 

առնվազն երեք անդամից բաղկացած՝ կազմակերպության ղեկավարի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 

հրամանով (կարգադրությամբ) ստեղծված պիտանիության (պահպանման) ժամկետում չօտարված 

ապրանքների դուրսգրման հանձնաժողովի միջոցով: 

Պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտված՝ դրոշմավորողի մոտ առկա ապրանքների 

(ապրանքային մնացորդների) առկայությունը կազմակերպություններում հիմնավորվում է 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114762
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114762
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121915
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=107279
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հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերով, իսկ անհատ ձեռնարկատերերի մոտ` հաշվառման 

տվյալներով: Մատակարարման պայմանագրով գնորդներին առաքված կամ կոմիսիայի կամ գործակալի 

անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալական պայմանագրով՝ օտարում կազմակերպող 

անձանց տրամադրված և հետագայում պիտանիության ժամկետն ավարտված ապրանքների 

հետընդունումը հիմնավորվում է ընդունման-հանձնման ակտով (ակտերով), իսկ հարկային հաշիվ (հաշիվ-

վավերագիր) դուրս գրված լինելու դեպքում՝ նաև ճշգրտող հարկային հաշվի (հաշիվ-վավերագրի) 

առկայությամբ: Հանձնարարության կամ պրինցիպալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող 

գործակալության պայմանագրի հիման վրա օտարում կազմակերպող անձանց տրամադրված և 

հետագայում պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտված ապրանքների հետընդունումը 

հիմնավորվում է ընդունման-հանձնման ակտով: 

Դուրսգրման ենթակա քանակների արձանագրումը (որոշումը) իրականացվում է ըստ 

ապրանքատեսակների և տարողությունների (ծավալների, քաշերի կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ 

այլ չափման միավորների): Դուրսգրման ենթակա են ապրանքների փաստացի քանակները, սակայն ոչ 

ավելի փաստաթղթերով հիմնավորված՝ համապատասխան քանակներից: 

Պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտված ապրանքների դուրսգրման գործընթացն 

սկսելուց առնվազն երկու աշխատանքային օր առաջ դրոշմավորողն իր հաշվառման վայրի հարկային 

մարմին (այսուհետ՝ հարկային մարմին) էլեկտրոնային եղանակով կամ թղթային կրիչով ներկայացնում է 

պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտված ապրանքների դուրսգրում իրականացնելու 

վերաբերյալ գրություն՝ նշելով դուրս գրվող ապրանքների գտնվելու վայրը (դուրսգրման վայրը) և 

դուրսգրման գործընթացն սկսելու ժամը: 

Հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանի հիման վրա հարկային ծառայողը (ծառայողները) իրավունք 

ունի (ունեն) մասնակցելու դուրսգրման գործընթացի բոլոր փուլերին՝ բացի դուրսգրման արդյունքների 

ձևակերպումից: Հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանի օրինակը ներկայացվում է կազմակերպության 

ղեկավարին, անհատ ձեռնարկատիրոջը: 

Պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտված ապրանքների դուրսգրման գործընթացին 

հարկային մարմնի աշխատողի չներկայանալը հիմք չէ դուրսգրման գործընթացի իրականացումը 

հետաձգելու կամ չիրականացնելու համար: 

Պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտված ապրանքների դուրսգրման գործընթացին 

մասնակցող հարկային ծառայողն իրավունք ունի ստուգելու դուրս գրվող ապրանքների 

վրա պիտանիության (պահպանման) ժամկետների առկայությունը և դրանց ավարտված լինելու 

հանգամանքը, դուրս գրվող ապրանքների համապատասխան տեսակի և տարողությամբ (ծավալով, քաշով 

կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ այլ չափման միավորով) դրոշմապիտակներով դրոշմավորման 

փաստը, դուրսգրման գործընթացը՝ կարգին համապատասխան իրականացված լինելու հանգամանքը: 

Պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտված ապրանքների դուրսգրումը ձևակերպվում է 

ակտով, որում նշվում են դուրսգրման ենթակա ապրանքների քանակները՝ ըստ անվանումների 

(մակնիշների), տարողությունների (ծավալների, քաշերի կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ այլ 

չափման միավորների), պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտված ապրանքների մասով՝ 

ժամանակագրական կարգով ամենավերջին այն պիտանիության ժամկետը, որը նշված է եղել դուրս գրվող 

ապրանքների վրա, մինչև պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտվելը դուրս գրվող 

ապրանքների մասով՝ պիտանիության ժամկետը, դուրս գրվող ապրանքների ապրանքային տեսքի 

փչացման և ապատարայավորման (ապափաթեթավորման) ու դուրսգրման ակտը կազմելուց հետո 

ապրանքների ոչնչացման արդյունքում առաջացած թափոնների վնասազերծման, վերամշակման կամ 

որպես երկրորդային հումք օգտագործելու եղանակները:  
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Աղյուսակ 13․ Ապրանքների դուրսգրման գործընթացը 

 

Դուրս գրվող ապրանքների ապրանքային տեսքի փչացումից և ապատարայավորումից 

(ապափաթեթավորումից) հետո դուրսգրման ակտն ստորագրվում է հանձնաժողովի անդամների և 

կազմակերպության ղեկավարի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) կողմից, իսկ դուրսգրման գործընթացին 
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հարկային մարմնի աշխատողի մասնակցության դեպքում՝ նաև վերջինիս կողմից: Հարկային ծառայողն 

ակտում իրավունք ունի կատարելու գրառումներ դրոշմավորման կանոնների և դուրս գրման կարգի 

դրույթների պահպանման վերաբերյալ: Հարկային մարմնի աշխատողի ստորագրությամբ ակտի մեկ 

օրինակը տրվում է այդ աշխատողին, ով այն հանձնում է հարկային մարմին՝ հարկ վճարողի անձնական 

գործում պահելու համար: 

Պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտված ապրանքների դուրսգրման վերաբերյալ 

տվյալները (այդ թվում՝ ակտի կազմման ամսաթիվը) արտացոլվում են դրոշմապիտակների օգտագործման 

մասին հաշվետվության մեջ: Դրոշմապիտակների օգտագործման մասին հաշվետվությունը ներկայացվում 

է դրոշմապիտակների ստացման հայտ ներկայացնելու դեպքում, ինչպես նաև դրոշմապիտակներով 

դրոշմավորման ենթակա ապրանքների արտադրության կամ ներմուծման դադարեցման դեպքում՝ մինչև 

դադարեցման օրը ներառող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: Մատակարարման պայմանագրով 

գնորդներին առաքված և պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտվելու պատճառով գնորդներից 

հետ ընդունված՝ փաստաթղթերով հիմնավորված քանակներին, ապրանքների տեսականուն, 

տարողություններին (ծավալներին, քաշերին կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ այլ չափման 

միավորներին), բացթողման գներին համապատասխան կատարվում են հարկման հիմք հանդիսացող 

շրջանառությունների ճշգրտումներ՝ ըստ մատակարարումների ժամանակաշրջանների: 

Պիտանիության (պահպանման) ժամկետն ավարտված, ինչպես նաև ՀՀ-ից արտահանված ապրանքների 

վրա փակցված դրոշմապիտակների համար հարկ վճարողից, որպես փոխհատուցում, գանձվում են այդ 

դրոշմապիտակների տպագրության համար հարկային կամ մաքսային մարմինների կատարած ծախսերը: 
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1․9 Ինչ պատասխանատվություն է սահմանված ակցիզային դրոշմանիշերի կամ 

դրոշմապիտակների մասով 

Աղյուսակ 14․ Ակցիզային դրոշմանիշը կամ դրոշմապիտակը հետ չվերադարձնելու,  

չօգտագործելու կամ վնասելու դեպքում կիրառվող տուգանքները3  

 

                                                           
3 ՀՀ Հարկային օրենսգիրք, հոդված 422 
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Աղյուսակ 15․ Ակցիզային դրոշմանիշերով կամ դրոշմապիտակներով 

դրոշմավորման կանոնները խախտելը 
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 Աղյուսակ 16․ Ակցիզային դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների  

օտարման դեպքում կիրառվող տուգանքները 

 

 

Վերը նշված արարքները, որոնք կատարվել են պատասխանատու անձի կողմից` պատժվում են 

տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երեքհազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` 

առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: (ՀՀ քրեական օրենսգիրք, Հոդված 209) 
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Աղյուսակ 17․Ապօրինի ձեռքբերված ակցիզային դրոշմանիշերով կամ դրոշմապիտակներով 

դրոշմավորման դեպքում կիրառվող տուգանքները 

 

Վերը նշված արարքները, որոնք կատարվել են պատասխանատու անձի կողմից` պատժվում են 

տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երեքհազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` 

առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: (ՀՀ քրեական օրենսգիրք, Հոդված 209) 
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Աղյուսակ 18․ Չդրոշմավորված ապրանքներ իրացնելը 
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Աղյուսակ 19․ Ակցիզային դրոշմանիշեր կամ դրոշմապիտակներ  

կեղծելը կամ իրացնելը  
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1․10 Ինչպես են որոշվում դրոշմանիշերով կամ դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա 

ապրանքների ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը 

Ներմուծվող ապրանքներն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի համապատասխան ծածկագրերի 

դասակարգումը կատարվում է հիմք ընդունելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 

16.07.2012թ. «ԵՏՄ միասնական մաքսային սակագինը և ԵՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության 

միասնական ապրանքային անվանացանկը հաստատելու մասին» N54 որոշմամբ սահմանված 

դասակարգման կանոնները: Միության մաքսային օրենսգրքի համաձայն՝ համապատասխան անձանց 

դիմումով մաքսային մարմինները կարող են իրականացնել ապրանքների դասակարգում նախքան դրանց 

մաքսային հայտարարագրումը՝ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 

համաձայն ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումներ ընդունելու միջոցով: 

Ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումները ՀՀ ֆինանսների նախարարի 

14.04.2015թ. N 220-Ն հրամանի (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=97388) համաձայն, վերադաս 

մաքսային մարմնի կողմից ընդունվում են անձանց (այսուհետ՝ դիմումատու) կողմից ներկայացված դիմումի 

հիման վրա, որը վերադաս մաքսային մարմին է ներկայացվում թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով:  

Ապրանքի վերաբերյալ դիմումով ներկայացված տեղեկությունները հաստատելու նպատակով 

մաքսային մարմնի կողմից կարող են պահանջվել հետևյալ փաստաթղթերը և նյութերը` կախված ապրանքի 

առանձնահատկությունից. 

1) ապրանքի նմուշ և փորձանմուշ, համապատասխանության հավաստագիր, փորձարկումների 

արձանագրություններ, փորձագիտական կազմակերպությունների փորձաքննությունների 

եզրակացությունները կամ փորձագիտական կազմակերպությունների մասնագետների 

եզրակացությունները, որոնցում ներկայացված են ապրանքի փորձաքննության արդյունքները, 

2) տեխնիկական անձնագրեր, շահագործման ուղեցույց, տեխնոլոգիական սխեմաներ, օգտագործողի 

ձեռնարկ, գծագրեր, նկարներ և այլն, 

3) առևտրային փաստաթղթեր (ԱՏԳ պայմանագրեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, բեռնագրեր) և այլ 

փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ կլինեն ապրանքի դասակարգման համար: 

Ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշում ընդունելու համար մաքսային մարմին 

ներկայացված փաստաթղթերի պատճենների վրա նշվում են «Իսկականի հետ ճիշտ է» բառերը և 

վավերացվում են: 

Եթե դիմումատուի կողմից ներկայացված տեղեկությունները բավարար չեն դասակարգման 

վերաբերյալ նախնական որոշման ընդունման համար, ապա մաքսային մարմինը իրավունք ունի 

դիմումատուից գրավոր պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ ապրանքների դասակարգման նախնական 

որոշում կայացնելու համար: Մաքսային մարմնի կողմից լրացուցիչ տեղեկություններ պահանջելու օրվանից 

ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշում կայացնելու համար սահմանված ժամկետը 

կասեցվում է մինչև դիմումատուի կողմից մաքսային մարմին պահանջվող վերջին փաստաթղթի հանձնման 

օրը ներառյալ: Եթե պահանջվող լրացուցիչ տեղեկությունները սահմանված ժամկետում չեն տրամադրվում, 

ապա մաքսային մարմինը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում մերժում է դասակարգման վերաբերյալ 

նախնական որոշում կայացնելու դիմումը: 

Ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ ընդունված նախնական որոշումը գործում է ընդունման 

օրվանից 3 տարի ժամկետով: 

Մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ յուրաքանչյուր նախնական 

որոշման տրամադրման համար դիմումատուն դիմումի հետ մեկտեղ մաքսային մարմին է ներկայացնում 

Պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: 

Յուրաքանչյուր նախնական որոշում ընդունվում է ոչ թե նմանատիպ ապրանքների համար, այլ 

յուրաքանչյուր ապրանքային անվանման համար, որն ընդգրկում է համապատասխան մոդել, մակնիշ, 

ապրանքատեսակ (արտիկուլ) կամ մոդիֆիկացիա: Այն դեպքում, երբ ապրանքներն ունեն տարբեր 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=97388
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մոդելներ, մակնիշներ, ապրանքատեսակներ կամ մոդիֆիկացիա, բայց միևնույն ապրանքային անվանում, 

ինչպես նաև ելնելով հիմնական հատկություններից դրանք կարող են դասակարգվել ԱՏԳ ԱԱ միևնույն 10-

նիշանոց ծածկագրով, ապա կայացվում է մեկ նախնական որոշում, որում նշվում է մեկ ապրանքային 

անվանում և տարբեր մոդելի, մակնիշի, ապրանքատեսակի կամ մոդիֆիկացիայի նկարագրություն: 

Ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումը լրացվում է երկու օրինակից: 

Որոշման առաջին օրինակը, այն ընդունելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում է 

դիմումատուին, իսկ երկրորդ օրինակը պահվում է մաքսային մարմնում: 

Վերադաս մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ ընդունված 

նախնական որոշումը դիմումատուի կողմից կարող է բողոքարկվել վերադասության կամ դատական 

կարգով: 

1․11 Ինչ ուղեկցող փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ՀՀ սահմանից ապրանքների տեղափոխություն 

ժամանակ 

ՀՀ սահմանից ապրանքների տեղափոխման ժամանակ անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը. 

Աղյուսակ 20․ Ուղեկցող փաստաթղթեր 
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Բաժին 2. ՀՀ տարածքում ապրանքների ձեռքբերում 

2․1 Ինչպես պետք է փաստաթղթավորել ապրանքների ձեռբերման գործարքները 

Ապրանքների ձեռքբերում կազմակերպություններից և անհատ ձեռնարկատերերից 

Աղյուսակ 21․ Այլ փաստաթղթեր 

 

Հարկային հաշիվ և հաշիվ վավերագիր (այդ թվում՝ դրանց ճշգտողները) հաշվարկային փաստաթղթերը 

կիրառվում են ապրանքի ձեռքբերման գծով ծախսի ճանաչումը, հարկի գումարի պակասեցումները (ԱԱՀ, 

ակցիզային հարկ, բնապահպանական հարկ), ինչպես նաև ձեռք բերված ապրանքի 

տեղափոխությունը փաստաթղթավորելու համար: 

Հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոնը կիրառվում է ապրանքի ձեռքբերման ծախսի ճանաչումը, 

ինչպես նաև ձեռք բերված ապրանքի տեղափոխությունը փաստաթղթավորելու համար: 

 

Բնականաբար ոչ բոլոր դեպքերում է որ ՀՀ տարածքում ապրանքները ձեռք են բերվում ՀՀ ռեզիդենտ 

կազմակերպություններից կամ ՀՀ-ում մշտական հաստատություն ունեցող ոչ ռեզիդենտ 

կազմակերպության մշտական հաստատությունից։  

Եթե ապրանքները ձեռք են բերվում ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ 

կազմակերպությունից, ապա ձեռբերման գործարքների մասով դուրս գրվող հաշիվ վավերագրերում 

օրենսգրքով նախատեսված որոշ տվյալների բացակայության դեպքում հաշվարկային փաստաթղթերը 

համարվում են պահանջները բավարարող, եթե՝ 

1) առկա է գործարքն իրականացնող կողմերի միջև կնքված գրավոր պայմանագիր, որտեղ նշված են 

հաշվարկային փաստաթղթում բացակայող բոլոր տվյալները և հաշվարկային փաստաթղթում հղում է 

կատարված այդ պայմանագրին, կամ 

2) գործարքն իրականացվում է գործարքն իրականացնող կողմի տված գրավոր լիազորագրի հիման 

վրա, որտեղ նշված են հաշվարկային փաստաթղթում բացակայող բոլոր տվյալները: 
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Ապրանքների ձեռքբերում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող 

ֆիզիկական անձանցից 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող 

ֆիզիկական անձանցից ձեռք բերվող գյուղատնտեսական արտադրանքի, անհատ ձեռնարկատեր 

չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ձեռք բերվող ապրանքների ծախսերը կարող են փաստաթղթավորվել 

հաշվարկային փաստաթուղթ չհամարվող այլ փաստաթղթերով, եթե դրանցում առկա են հետևյալ 

տվյալները՝ 

 փաստաթղթի դուրսգրման ամսաթիվը, 

 ապրանքի մատակարարման ամսաթիվը, 

 գործարքի առարկա հանդիսացող ապրանքի անվանացանկն ու քանակը, 

 ապրանքի միավորի գինը, առևտրային զեղչը՝ առկայության դեպքում (այդ թվում՝ հրապարակային 

առևտրային զեղչը), 

 ընդհանուր արժեքը, 

 ապրանք մատակարարող և ապրանք ձեռք բերող հարկ վճարողների ՀՎՀՀ-ները (բացառությամբ 

անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական անձի), իսկ ԱԱՀ վճարողների դեպքում` նաև ԱԱՀ 

վճարողի հաշվառման համարը, 

 կազմակերպության լրիվ անվանումը, գտնվելու և գործունեությունը փաստացի իրականացնելու 

վայրի հասցեները, առաքման վայրի հասցեն կամ առաքման կետի տվյալները, պաշտոնատար անձի 

անունը, ազգանունը և ստորագրությունը, 

 ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրի հասցեն, անձնագրի (կամ անձը 

նույնականացնող այլ փաստաթղթի) սերիան կամ համարը, իսկ անհատ ձեռնարկատեր լինելու դեպքում՝ 

նաև գործունեությունը փաստացի իրականացնելու վայրի հասցեն, «անհատ ձեռնարկատեր» կամ «ԱՁ» 

նշումը, առաքման վայրի հասցեն կամ առաքման կետի տվյալները, պաշտոնատար անձի անունը, 

ազգանունը և ստորագրությունը։ 

 

Տվյալ պարագայում, ապրանքների ձեռքբերման փաստաթղթավորման առումով հատկանշական է այն 

հանգամանքը, որ Հարկային օրենսգրքով նախատեսված են որոշ դրույթներ, երբ առանձին խումբ հարկ 

վճարողներ ազատված են վերը նշված հարկային գործակալի համար սահմանված պարտավորության 

կատարումից։ 

Մասնավորապես,  

 շրջանառության հարկ վճարողները, շրջանառության հարկի հարաբերությունների մասով, 

ազատվում են հարկային գործակալի համար սահմանված պարտավորությունների կատարումից, 

 միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներն՝ միկրոձեռնարկատիրության մասով, ազատվում են 

որպես հարկային գործակալ` հարկը հաշվարկելու, պահելու և պետական բյուջե փոխանցելու 

պարտավորությունից։ (ՀՕ հոդված 263, 269) 
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Բաժին 3. Ներմուծված կամ ձեռքբերված ապրանքների օտարում ՀՀ տարածքում 

Ապրանքների օտարման գործընթացը հիմնականում իրականացվում է մանրածախ վաճառքի միջոցով 

առևտրի օբյեկտներում, շրջիկ առևտրի կետերում կամ առևտրի իրականացման վաճառատեղերում՝ ՀԴՄ 

կիրառմամբ կամ պահեստային տարածքներից ապրանքների մեծածախ իրացմամբ՝ դուրս գրելով հարկային 

հաշիվ կամ հաշիվ վավերագիր համարվող հաշվարկային փաստաթղթեր։ 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=126322), մանրածախ առևտուրն իրականացվում է 

խանութներում, կրպակներում, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի 

առևտրի կետերում, առևտրի կենտրոններում, սպառողական ապրանքների, գյուղատնտեսական 

արտադրանքի և կենդանիների շուկաներում, տոնավաճառներում (վերնիսաժներում), ցուցահանդես-

վաճառքի կազմակերպման և բացօթյա առևտրի վայրերում, շրջիկ առևտրի կետերի, շրջածախ առևտրի, 

էլեկտրոնային կապի, դիլերների միջոցով և ավտոմատներով:  

3․1 Հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ (ձեռքբերում, գրանցում, կիրառության կանոններ, 

պատասխանատվություն) 

Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից կանխիկ դրամով կամ վճարային 

քարտերի կամ վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ վճարային գործիքների միջոցով 

իրականացվող դրամական հաշվարկների դեպքում (ներառյալ՝ կանխավճարները, մասնակի վճարումները) 

ՀԴՄ-ի կիրառությունը պարտադիր է առևտրի օբյեկտների, շրջիկ առևտրի կետերի, առևտրի իրականացման 

վայրերում վաճառատեղերի միջոցով մանրածախ վաճառք իրականացնելիս, բացառությամբ օրենսգրքով 

նախատեսված որոշ դեպքերի, որոնք ներկայացված են ստորև: 

Հարկ է նկատի ունենալ, որ «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=126322) համաձայն․ 

 առևտրի օբյեկտների տեսակներն են՝ խանութները, կրպակները, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական 

կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերը, 

 շրջիկ առևտրի կետերն են՝  ապրանքների պահման և մանրածախ առևտրի համար 

համապատասխան սարքավորումներով ապահովված միայն ավտոմոբիլներ կամ դրանց կցորդներ, 

 առևտրի իրականացման վայրի տեսակներն են` առևտրի կենտրոնները, սպառողական ապրանքների 

շուկաները, գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաները, կենդանիների շուկաները, տոնավաճառները 

(վերնիսաժները) և ցուցահանդես-վաճառքի անցկացման վայրերը: Վաճառատեղը (վաճառասեղանը) 

առևտրի իրականացման վայրում առևտուր իրականացնելու համար մեկ և ավելի վաճառողներին 

տրամադրված գույքն (սեղան) է։ 

Վերոնշյալից բխում է, որ առևտրի բնագավառում ՀԴՄ-ն կարող է կիրառվել միայն առևտրի օբյեկտների, 

շրջիկ առևտրի կետերի, առևտրի իրականացման վայրերում վաճառատեղերի միջոցով մանրածախ վաճառք 

իրականացնելիս։ Այլ վայրերում, առևտրի մասով ՀԴՄ-ի կիրառման դրույթներ օրենսգրքով նախատեսված 

չեն։ 

«Հսկիչ դրամարկղային մեքենային և ցանցային կապի միջոցներին ներկայացվող տեխնիկական 

պահանջները, հսկիչ դրամարկղային մեքենան հարկային մարմնում գրանցման և գրանցումից հանման 

կարգն ու հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կիրառության կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 05․10․2017թ․ N1318-Ն որոշման (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129439) N1 

հավելվածի (ՀԴՄ-ի տեխնիկական պահանջներ) 23-րդ կետով նախատեսված է, որ ՀԴՄ-ն պետք է կասեցնի 

գործողությունների կատարումը հետևյալ դեպքերում, մասնավորապես, գործունեության տվյալ օբյեկտում 

ՀԴՄ-ի կիրառումը պարտադիր չլինելու հիմքով հարկային մարմնի կողմից ՀԴՄ-ի աշխատանքն 

արգելափակելու դեպքերում: Այսինքն այն վայրերում, որտեղ ՀԴՄ-ի կիրառումը պարտադիր չէ, ՀԴՄ-ն 

ենթակա է արգելափակման և նույնիսկ ցանկության դեպքում չի կարող կիրառվել։  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=126322
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=126322
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129439
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Աղյուսակ 22․ՀԴՄ-ի կիրառության բացառություններ  

 

Թերթերի և ամսագրերի իրացման շրջանառության հաշվառումն իրականացվում է առանձնացված 

կարգով: (ՀՕ՝ Հոդված 380) 

Ինչպես ձեռք բերել, գրանցել և կիրառել հսկիչ դրամարկղային մեքենան 

Կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր են կանխիկ դրամով կամ վճարային 

քարտերի կամ վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ վճարային գործիքների միջոցով 

իրականացվող դրամական հաշվարկներն իրականացնել Կառավարության սահմանած կարգով հարկային 
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մարմնում գրանցված և Կառավարության սահմանած՝ ՀԴՄ-ին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները 

բավարարող հսկիչ դրամարկղային մեքենայով: (ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. N1318-Ն որոշում` 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129439, ՀՀ կառավարության 20.07.2017թ. N861-Ն որոշում` 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129493, ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 05.02.2019թ. N67-Ա հրաման` 

http://www.petekamutner.am/mdNews.aspx?ntname=mdOfficialNews&nid=5600) 

ՀԴՄ-ն տեղադրվում է առևտրի օբյեկտի, շրջիկ առևտրի կետի, առևտրի իրականացման վայրի 

վաճառատեղի այն հատվածում, որտեղ կատարվում է վճարումը: 

ՀԴՄ կիրառող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը կանխիկ դրամով կամ վճարային 

քարտերի կամ վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ վճարային գործիքների միջոցով 

իրականացվող դրամական հաշվարկներ իրականացնելիս պարտավոր են ապրանքներ ձեռքբերողին 

տրամադրել ՀԴՄ-ի կտրոն: 

ՀԴՄ կտրոնի վրա պետք է տպագրված լինի հետևյալ տեղեկատվությունը (տվյալները). 

1) ՀԴՄ կտրոնի հերթական համարը (ԿՀ)՝ 8 նիշ. 

2) ՀԴՄ կիրառողի անվանումը (կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական տեսակի 

հապավումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը). 

3) ՀԴՄ-ի կիրառության վայրի հասցեն, իսկ շրջիկ առևտրի կետերի միջոցով մանրածախ վաճառք 

իրականացնելու դեպքում՝ կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) գտնվելու (հաշվառման) վայրի 

հասցեն, ավտոմոբիլի կամ դրա կցորդի (կիսակցորդի) մակնիշը և հաշվառման համարանիշը․  

4) ՀԴՄ կիրառողի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), իսկ ՀԴՄ-ի կտրոնը 

կազմակերպության ներկայացուցչին, անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նրա ներկայացուցչին տրամադրելու 

դեպքում՝ նաև համապատասխանաբար ապրանք ձեռք բերող կազմակերպության կամ անհատ 

ձեռնարկատիրոջ ՀՎՀՀ-ն. 

5) ՀԴՄ-ի գրանցման համարը (ԳՀ). 

6) կտրոնի տպագրման վայրկյանը, րոպեն, ժամը, օրը, ամիսը, տարին. 

7) սպասարկող բաժնի համարը, բացառությամբ «կանխավճար» գրառում ունեցող կտրոնների. 

8) ապրանքի անվանումը և ապրանքային դիրքը, բացառությամբ «կանխավճար» գրառում ունեցող 

կտրոնների՝ Կառավարության սահմանած կարգին և ժամկետներին համապատասխան. 

9) գնվող ապրանքի քանակը, դրա չափման միավորը, բացառությամբ «կանխավճար» գրառում 

ունեցող կտրոնների` Կառավարության սահմանած կարգին և ժամկետներին համապատասխան. 

10) կիրառված զեղչի չափը (կիրառվելու դեպքում). 

11) վճարման ենթակա գումարները՝ ըստ բաժինների. 

12) ընդհանուր գումարը, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն, եթե գործարքն իրականացնողը ԱԱՀ վճարող է և գործարքը 

ենթակա է ԱԱՀ-ով հարկման, բացառությամբ «կանխավճար» գրառում ունեցող կտրոնների. 

13) ԱԱՀ-ի գումարը, եթե գործարքն իրականացնողը ԱԱՀ վճարող է և գործարքը ենթակա է ԱԱՀ-ով 

հարկման, բացառությամբ «կանխավճար» գրառում ունեցող կտրոնների. 

14) պատասխանատու անձի (գանձապահի) համարը. 

15) ֆիսկալավորման ռեժիմի նշանը (Ֆ). 

16) «կանխավճար» գրառումը՝ կանխավճարների ստացման, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ պարզ չէ, 

թե վերցված գումարների դիմաց հետագայում ինչ ապրանքներ կիրացվեն: (ՀՕ՝ Հոդված 381, ՀՀ 

կառավարության 05.10.2017թ. N1318-Ն որոշում՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129439) 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ շրջիկ առևտրի կետերի միջոցով, ինչպես նաև պատվերների հիման վրա 

մանրածախ վաճառք (առաքում) իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 

համար ՀԴՄ-ի կտրոնի (բացառությամբ «կանխավճար» գրառում ունեցող կտրոնի) վրա ապրանքի 

անվանման և ապրանքային դիրքի, գնվող ապրանքի քանակի, դրա չափման միավորի տպագրումը 

պարտադիր է՝ անկախ Կառավարության սահմանած կարգից ու ժամկետներից (նախորդ որևէ տարվա 

արդյունքներով 58.35 մլն դրամ և ավելի իրացումից հասույթ ունենալու հանգամանքից): 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129439
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129493
http://www.petekamutner.am/mdNews.aspx?ntname=mdOfficialNews&nid=5600
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129439
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Ինչ պատասխանատվություն է սահմանված ՀԴՄ-ների կիրառության կամ ՀԴՄ-ների միջոցով դրամական 

հաշվարկների կանոնները չպահպանելու համար 

Կանխիկ դրամով կամ վճարային քարտերի կամ վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ 

վճարային գործիքների միջոցով դրամական հաշվարկներ իրականացնելու պահին և վայրում կամ շրջիկ 

առևտրի կետում հարկային մարմնում այդ վայրի հասցեով կամ շրջիկ առևտրի կետի համար գրանցված՝ 

տեխնիկական պահանջները բավարարող ՀԴՄ-ի բացակայության կամ հարկային մարմնում այդ վայրի 

հասցեով կամ շրջիկ առևտրի կետի համար տեխնիկական պահանջները բավարարող ՀԴՄ գրանցված 

չլինելու համար կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը տուգանվում է 300 հազար դրամի 

չափով: 

Հարկային մարմնի կողմից խախտումն արձանագրվելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, խախտումը 

կրկնելու դեպքում կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը տուգանվում է 600 հազար դրամի 

չափով, և կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեությունն այդ վայրում,  իսկ շրջիկ 

առևտրի կետերի միջոցով մանրածախ վաճառք իրականացնելու դեպքում՝ շրջիկ առևտրի կետում և այդ 

մասով կասեցվում է մինչև այդ վայրի հասցեով կամ շրջիկ առևտրի կետի համար գործունեության այդ 

մասով հարկային մարմնում գրանցված ՀԴՄ-ի ապահովումը: 

Անկախ վերը նշված դրույթներից, դրամական հաշվարկներ իրականացնելու պահին և վայրում 

հարկային մարմնում այդ վայրի հասցեով գրանցված, սակայն Կառավարության սահմանած՝ ՀԴՄ-ին 

ներկայացվող տեխնիկական պահանջներին չբավարարող ՀԴՄ-ի կիրառության հայտնաբերման առաջին 

դեպքում կիրառվում է նախազգուշացում: Ընդ որում, նախազգուշացման կիրառության համար հիմք 

հանդիսացող խախտման դեպքը խախտման դեպքերի հաշվարկին չի մասնակցում: 

ՀԴՄ-ի կիրառության կանոնների խախտմամբ ՀԴՄ-ի կիրառության համար կազմակերպությունը կամ 

անհատ ձեռնարկատերը տուգանվում է 150 հազար դրամի չափով: 

Հարկային մարմնի կողմից խախտումն արձանագրվելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, խախտումն 

առաջին անգամ կրկնելու դեպքում կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը տուգանվում է տվյալ 

գործունեության իրականացման վայրում (առևտրի օբյեկտում կամ շրջիկ առևտրի կետում) տեղադրված 

ՀԴՄ-ներով նախորդ եռամսյակի ընթացքում արձանագրված շրջանառության 0.7%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 

300 հազար դրամից և կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեությունն այդ վայրում և 

այդ մասով կասեցվում է 5 օրով: 

Հարկային մարմնի կողմից խախտումն արձանագրվելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, խախտումը 

երկրորդ և ավելի անգամ կրկնելու դեպքում կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը 

տուգանվում է տվյալ գործունեության իրականացման վայրում (առևտրի օբյեկտում կամ շրջիկ առևտրի 

կետում) տեղադրված ՀԴՄ-ներով նախորդ եռամսյակի ընթացքում արձանագրված շրջանառության 0.7%-ի 

չափով, բայց ոչ պակաս 600 հազար դրամից և կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 

գործունեությունն այդ վայրում և այդ մասով կասեցվում է 10 օրով: 
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ՀԴՄ-ի ծրագիրն արտաքին (առևտրային) ծրագրերի հետ ինտեգրած լինելու դեպքում 

կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից այդ ծրագրերի կամ ՀԴՄ-ի ծրագրի 

միջամտության արդյունքում ՀԴՄ-ի կտրոնում տպագրված կամ փաստացի վաճառված ապրանքի 

անվանման, ապրանքային դիրքի, քանակի կամ ծավալի վերաբերյալ տեղեկատվությունից տարբերվող 

տեղեկատվություն հարկային մարմին ուղարկելու համար կազմակերպությունը կամ անհատ 

ձեռնարկատերը տուգանվում է հինգ միլիոն դրամի չափով: 

Հարկ վճարողի գործունեության կասեցումը հարկ վճարողի գրավոր դիմումի հիման վրա կարող է 

փոխարինվել տուգանքի վճարմամբ՝ կասեցումը չկիրառելու յուրաքանչյուր օրվա համար` գործունեության 

իրականացման տվյալ վայրում (առևտրի օբյեկտում կամ շրջիկ առևտրի կետում) տեղադրված բոլոր ՀԴՄ-

ներով նախորդ եռամսյակի ընթացքում արձանագրված միջին օրական շրջանառության 0.7%-ով, բայց ոչ 

պակաս 60 հազար դրամից: Դիմումի ձևը սահմանում է հարկային մարմինը (ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. 

N196-Ն հրաման՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114744): 

Գործունեության կասեցման հիմքերի վերաբերյալ հայտարարությունը փակցվում է գնորդների և 

հաճախորդների համար տեսանելի տեղում,  շրջիկ առևտրի կետերի դեպքում՝ ավտոմոբիլի կամ դրա 

կցորդի (կիսակցորդի) վրա: (ՀՕ՝ Հոդված 416) 

ՀԴՄ կիրառող անձանց գործունեության կասեցումը, կասեցման մասին որոշումների ընդունումը և 

կասեցման ավարտը 

ՀԴՄ կիրառող կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի գործունեությունը 

համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում կասեցվում է: 

Գործունեության կասեցման համար հիմք են համարվում՝ 

1) կանխիկ դրամով կամ վճարային քարտերի կամ վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող 

այլ վճարային գործիքների միջոցով դրամական հաշվարկներ իրականացնելու պահին և վայրում կամ շրջիկ 

առևտրի կետում՝ հարկային մարմնում այդ վայրի հասցեով կամ շրջիկ առևտրի կետի համար գրանցված 

ՀԴՄ-ի բացակայության կամ հարկային մարմնում այդ վայրի հասցեով կամ շրջիկ առևտրի կետի համար 

ՀԴՄ գրանցված չլինելու համար կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ մոտ խախտումն 

արձանագրելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, նշված խախտումը կրկնելը: Գործունեության 

իրականացման վայրում կամ շրջիկ առևտրի կետում գործունեությունը կասեցվում է մինչև այդ վայրի 

հասցեով կամ շրջիկ առևտրի կետի համար հարկային մարմնում գրանցված ՀԴՄ-ի ապահովումը. 

2) ՀԴՄ-ի կիրառության կանոնների խախտման համար կազմակերպության կամ անհատ 

ձեռնարկատիրոջ մոտ խախտումն արձանագրելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, նշված խախտումը 

կրկնելը: 

Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության կասեցման մասին որոշումն 

ընդունում է հարկային մարմնի ղեկավարը՝ կասեցման հիմք հանդիսացող խախտումն արձանագրելուց 

հետո` 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Գործունեության կասեցման մասին որոշման մեջ նշվում են` 

1) գործունեությունը կասեցվող կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 

անունը, ազգանունը, ՀՎՀՀ-ն, իսկ ԱԱՀ վճարողների դեպքում` նաև ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համարը. 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114744


45 | P a g e  

 

2) կասեցման ենթակա գործունեության վայրի հասցեն,  իսկ շրջիկ առևտրի կետերի միջոցով 

մանրածախ վաճառք իրականացնելու դեպքում՝ շրջիկ առևտրի կետ հանդիսացող ավտոմոբիլի կամ դրա 

կցորդի (կիսակցորդի) մակնիշը և հաշվառման համարանիշը. 

3) կասեցման ենթակա գործունեությունը. 

4) կասեցման հիմքը և կասեցման ժամկետը: 

Գործունեության կասեցման մասին հարկային մարմնի ղեկավարի որոշումը տրվում է գործունեությունը 

կասեցվող կազմակերպության ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին կամ անհատ 

ձեռնարկատիրոջը ոչ ուշ, քան որոշումն ընդունելու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Գործունեությունը կասեցվող կազմակերպության ղեկավարի կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար 

անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից դիմումի ներկայացման դեպքում մինչև գործունեության 

կասեցումը կասեցման ենթակա գործունեության վայրի տարածքում գտնվող շուտ փչացող ապրանքները 

հեռացնելու կամ դրանց պահպանման և ապահովության մասին հոգալու համար հարկային մարմնի 

ղեկավարի որոշմամբ տրվում է մինչև 3 աշխատանքային օր ժամանակ: Կասեցման ժամկետի սկիզբ է 

համարվում հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ տրված ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող 

աշխատանքային օրը: 

Գործունեության կասեցումն իրականացվում է հարկային մարմնի պաշտոնատար անձանց կողմից 

կասեցման ենթակա գործունեության վայրի տարածքի կամ շրջիկ առևտրի կետի մուտքը (մուտքերը) կամ 

տարածք մուտք գործելու այլ հնարավոր ուղիները կնքելու, կապարակնքելու, դրոշմելու, թվային, տառային 

կամ դրոշմավորման այլ միջոցի կիրառմամբ, որոնք պետք է բացառեն կասեցման ենթակա գործունեության 

վայրի տարածք կամ շրջիկ առևտրի կետ մուտք գործելը կամ մուտք գործելու փորձ կատարելը՝ առանց 

կիրառված միջոցները վնասելու: Նշված միջոցները կարող են փոփոխվել կամ վերացվել միայն հարկային 

մարմնի կողմից կամ հարկային մարմնի գրավոր թույլտվությամբ: 

Գործունեության կասեցման մասին հարկային մարմնի որոշման քաղվածքը հարկային մարմինը 

փակցնում է կասեցման ենթակա գործունեության վայրի մուտքի մոտ՝ հաճախորդների և գնորդների համար 

տեսանելի մասում, շրջիկ առևտրի կետերի դեպքում՝ ավտոմոբիլի կամ դրա կցորդի (կիսակցորդի) վրա։ 

Գործունեության կասեցման ընթացքում արգելվում է կասեցման ենթակա գործունեության վայրում 

իրականացնել գործունեություն, գործառույթ կամ գործողություն, բացառությամբ կասեցման հիմքերը 

վերացնելուն ուղղված գործառույթների կամ գործողությունների: Գործունեության կասեցման ընթացքում 

նշված գործունեությունը, գործառույթները կամ գործողությունները կատարվում են հարկային մարմնի 

գրավոր թույլտվությամբ: 

Գործունեության կասեցման ավարտի ժամկետ է համարվում գործունեության կասեցման մասին 

որոշմամբ նախատեսված օրը: Եթե գործունեության կասեցման ժամկետը սահմանվել է մինչև կասեցման 

համար խախտման հիմքի վերացումը, ապա կասեցման ավարտի ժամկետ է համարվում գործունեությունը 

կասեցված կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից խախտման հիմքերը վերացնելու 

մասին հայտարարությունը (համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը) հարկային մարմին 

մուտքագրելու օրվան հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը, եթե այդ ընթացքում հարկային մարմինն 

ավելի կարճ ժամկետ չի սահմանում: Գործունեության կասեցման ավարտի մասին որոշումն ընդունում է 

հարկային մարմնի ղեկավարը: (ՀՕ՝ Հոդված 384) 

Սահմանված տուգանքները՝ գործունեության կասեցման կանոնները չպահպանելու համար 

Գործունեության կասեցման ընթացքում գործունեության կասեցման վայրի տարածքի մուտքը 

(մուտքերը) կամ տարածք մուտք գործելու այլ հնարավոր ուղիները կնքելու, կապարակնքելու, դրոշմելու, 

թվային, տառային կամ կիրառված դրոշմավորման այլ միջոցը առաջին անգամ վնասելու և կասեցման 

վայրում կասեցման մասին որոշմամբ սահմանված գործունեություն, գործառույթ կամ գործողություն 

առաջին անգամ իրականացնելու դեպքում կազմակերպությունից կամ անհատ ձեռնարկատիրոջից 

գանձվում է տուգանք՝ 300 հազար դրամի չափով։ 
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Կասեցման մասին նույն որոշմամբ գործունեության կասեցման ընթացքում վերը նշված խախտումը 

երկրորդ և ավելի անգամ կրկնելու դեպքում կազմակերպությունից կամ անհատ ձեռնարկատիրոջից 

գանձվում է տուգանք՝ 2 միլիոն դրամի չափով: (ՀՕ՝ Հոդված 417) 

3.2 Ինչ պետք է իմանալ դրամարկղային գործառնությունների մասին 

Դրամարկղային գործառնությունների իրականացումը 

Իրենց գործունեության ընթացքում առևտրական գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողները 

հաճախ են առնչվում կանխիկ դրամով իրականացվող դրամական հաշվարկներին։  

Դրամարկղային գործառնություններն իրականացվում են դրամարկղի կամ հաշվետու անձանց միջոցով: 

Դրամարկղային գործառնությունները գրանցվում են թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով վարվող 

դրամարկղային գրքում: Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման, դրանց 

փաստաթղթավորման, դրամարկղային գրքի գրանցման և դրամարկղային գրքի վարման կարգը սահմանում 

է Կառավարությունը: (ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. N1260-Ն որոշում՝ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=124036) 

Բանկային հաշիվներից ելքագրված կանխիկ գումարի մուտքագրումը կազմակերպության կամ անհատ 

ձեռնարկատիրոջ դրամարկղ կատարվում է մինչև կանխիկ գումարը բանկային հաշվից հանելու օրվան 

հաջորդող աշխատանքային օրը: Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դրամարկղից 

ելքագրված կանխիկ գումարի մուտքագրումը կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ բանկային 

հաշիվներ կատարվում է մինչև կանխիկ գումարը դրամարկղից հանելու օրվան հաջորդող աշխատանքային 

օրը: (ՀՕ՝ Հոդված 385) 

 

Կազմակերպության ղեկավարի (անհատ ձեռնարկատիրոջ), գանձապահի պարտականությունները կանխիկ 

դրամի պահպանման գործում 

Կազմակերպության դրամարկղում պահվող արժեքների պահպանման, ինչպես նաև փոխադրման 

անվտանգության ապահովության պատասխանատվությունը կրում է կազմակերպության գործադիր 

մարմնի ղեկավարը (անհատ ձեռնարկատերը), եթե կազմակերպության կառավարման համապատասխան 

մարմնի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) որոշմամբ այդ պատասխանատվությունը դրված չէ այլ անձի վրա: 

Գանձապահն իրականացնում է կանխիկ դրամի ընդունումը (մուտքագրումը) կազմակերպության կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ դրամարկղ և բացթողումը (ելքագրումը) կազմակերպության կամ անհատ 

ձեռնարկատիրոջ դրամարկղից: 

Գանձապահին արգելվում է իր պարտականությունների կատարումը փոխանցել ուրիշ անձանց՝ առանց 

կազմակերպության ղեկավարի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) հրամանի (որոշման): 

Գանձապահի պարտականությունները չեն կարող դրվել կազմակերպության կամ անհատ 

ձեռնարկատիրոջ այն աշխատակցի վրա, որն իրավունք ունի ստորագրել դրամարկղային փաստաթղթերը, 

բացառությամբ այն կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ, որի աշխատակիցների թիվը չի 

գերազանցում երեքը: (ՀՕ՝ Հոդված 388) 

Կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ սահմանափակումները 

Ապրանքների մատակարարման գործարքների դիմաց ՀՀ տարածքում կանխիկ դրամով վճարումների 

նկատմամբ կիրառվում են հետևյալ սահմանափակումները. 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=124036
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1) ապրանքների մատակարարման յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց կանխիկ դրամով գումարի 

վճարման առավելագույն չափը սահմանվում է 300 հազար դրամ (ներառյալ` ԱԱՀ-ի գումարը), իսկ մեկ 

ամսվա ընթացքում այդպիսի գործարքների հանրագումարի մասով` 3 միլիոն դրամ (ներառյալ` ԱԱՀ-ի 

գումարը). 

2) ապրանքների մատակարարման յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց կանխիկ դրամով գումարի 

ընդունման առավելագույն չափը սահմանվում է 300 հազար դրամ (ներառյալ` ԱԱՀ-ի գումարը), իսկ մեկ 

ամսվա ընթացքում այդպիսի գործարքների հանրագումարի մասով` 3 միլիոն դրամ (ներառյալ` ԱԱՀ-ի 

գումարը), բացառությամբ 3-րդ կետով սահմանված դեպքերի. 

3) մանրածախ առևտրում ապրանքների մատակարարման յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց անհատ 

ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձից կանխիկ դրամով գումարի ընդունման առավելագույն 

չափը սահմանվում է 3 միլիոն դրամ (ներառյալ` ԱԱՀ-ի գումարը), իսկ եթե մանրածախ առևտրում 

ապրանքների մատակարարման համար դուրս է գրվում ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ, ապա այդ 

գործարքների դիմաց ՀՀ տարածքում կանխիկ դրամով գումարի ընդունման առավելագույն չափը չի 

կիրառվում: 

 

Վերոնշյալ սահմանափակումները՝ 

1) կիրառելի են՝ 

ա. կոմիսիոներին, գործակալին կամ հանձնակատարին հասանելիք գումարների (միջնորդավճարների) 

վճարման կամ ընդունման դեպքերում, 

բ. կոմիտենտի, պրինցիպալի կամ հանձնարարողի՝ համապատասխանաբար կոմիսիոներից, 

գործակալից կամ հանձնակատարից գումարների ընդունման դեպքերում: 

2) կիրառելի չեն կոմիսիոների, գործակալի կամ հանձնակատարի կողմից համապատասխանաբար 

կոմիտենտին, պրինցիպալին կամ հանձնարարողին կանխիկ դրամով գումարի վճարման, ինչպես նաև 

ապրանքների վերջնական գնորդներից կանխիկ դրամով գումարի ընդունման դեպքերում: (ՀՕ՝ Հոդված 386) 
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Աղյուսակ 23․ Պատասխանատվությունը դրամարկղային գործառնությունների 

սահմանափակումները չպահպանելու համար 

 

Խախտումը կրկին կատարել է համարվում համալիր հարկային ստուգման ակտի ամսաթվից հետո՝ մեկ 

տարվա ընթացքում՝ մինչև հաջորդ համալիր հարկային ստուգման ակտի նախագծի ամսաթիվը, նույն 

խախտումը կատարելը: (ՀՕ՝ Հոդված 419) 
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Աղյուսակ 24․ Տուգանքի հաշվարկման հիմքեր  
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Աղյուսակ 25․ Պատասխանատվությունը դրամարկղային գրքի 

 վարման կանոնները խախտելու համար 

 

Խախտումը կրկին կատարել է համարվում համալիր հարկային ստուգման ակտի ամսաթվից հետո՝ մեկ 

տարվա ընթացքում՝ մինչև հաջորդ համալիր հարկային ստուգման ակտի նախագծի ամսաթիվը, նույն 

խախտումը կատարելը: (ՀՕ՝ Հոդված 418)  
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3.3 Ինչ պետք է իմանալ հաշվարկային փաստաթղթերի կազմման, դուրսգրման, ճշգրտման և 

չեղարկման մասին 

Հաշվարկային փաստաթուղթը և դրա կազմումը 

 «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=126322), մատակարարման պայմանագրով ապրանքների 

առուվաճառք (մեծածախ առևտուր) իրականացնելիս վաճառողը (մատակարարը) պարտավոր է իր կողմից 

բաց թողնված ապրանքի հետ գնորդին (պատվիրատուին) տրամադրել հաշվարկային փաստաթուղթ։ 

«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=107279) համաձայն, պատշաճ որակի ոչ պարենային 

ապրանքը փոխարինվում կամ վերադարձվում է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են 

դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկանիշները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները, 

ինչպես նաև սպառողին տրված վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթը կամ այլ հաշվարկային 

փաստաթուղթ, և առկա են ապրանքը հենց այդ վաճառողից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ: 

Հաշվարկային փաստաթղթի, դրա կազմման, տեսակների, դրանում պարունակվող անհրաժեշտ 

վավերապայմանների և այլ հարցերի կարգավորմանն անդրադարձ է կատարվել նաև Հարկային 

օրենսգրքով։ 

Աղյուսակ 26․Տեղափոխման փաստաթղթեր 

 

Հաշվարկային փաստաթուղթը Օրենսգրքով սահմանված պահանջները բավարարող՝ հարկ վճարողի 

կողմից դուրս գրվող փաստաթուղթ է, որով հիմնավորվում է՝ 

1) ապրանքի մատակարարումից եկամտի ստացման իրավունք ձեռք բերելը: Ընդ որում, եկամտի 

ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք բերված՝ անկախ հաշվարկային փաստաթղթի դուրս գրման 

հանգամանքից. 

2) ապրանքի ձեռքբերման գծով ծախսի ճանաչումը. 

3) ապրանքի մատակարարումը օտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին. 

4) ապրանքի տեղափոխությունը: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=126322
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=107279
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Աղյուսակ 27․Հարկային հաշիվ կամ ճշգրտող հարկային հաշիվ 
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Աղյուսակ 28․ Ապրանք մատակարարող 

 

Աղյուսակ 29․Ապրանք ձեռքբերող 
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Հարկային հաշիվն ու հաշիվ վավերագիրը (այդ թվում դրանց ճշգրտողները) կիրառվում են ապրանքի 

մատակարարումից եկամտի ստացման իրավունքի ձեռքբերումը, ապրանքի ձեռքբերման գծով ծախսի 

ճանաչումը, հարկի գումարի պակասեցումները, ինչպես նաև ձեռք բերված ապրանքի 

տեղափոխությունը փաստաթղթավորելու համար: 

ՀԴՄ-ի կտրոնը կիրառվում է ապրանքի մատակարարումից եկամտի ստացման իրավունքի 

ձեռքբերումը, իսկ ՀԴՄ-ի կտրոնը կազմակերպության ներկայացուցչին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը 

(նրա ներկայացուցչին) տրամադրելու դեպքում՝ նաև համապատասխանաբար ապրանք ձեռք բերող 

կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

պարունակելու դեպքում՝ նաև ապրանքի ձեռքբերման գծով ծախսի ճանաչումը, ինչպես նաև ձեռք բերված 

ապրանքի տեղափոխությունը փաստաթղթավորելու համար: 

 

Հաշիվ վավերագրում կամ ճշգրտող հաշիվ վավերագրում պարտադիր ներառվում են հարկային 

հաշվում կամ ճշգրտող հարկային հաշվում պարտադիր ներառման ենթակա տվյալները, բացառությամբ 

ԱԱՀ-ի դրույքաչափի ու գումարի։ 

ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվում պարտադիր ներառվող տվյալների շրջանակը սահմանում է 

Կառավարությունը: Այն սահմանված է ՀՀ կառավարության 16․03․2017թ․ N254-Ն որոշմամբ` 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=112320։  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=112320
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Աղյուսակ 30․ Բեռնագիր 

 

Հաշվարկային փաստաթղթերում, բացի Օրենսգրքի համաձայն պարտադիր ներառման ենթակա 

տվյալներից, այդ հաշվարկային փաստաթղթերը դուրս գրող կամ ստացող հարկ վճարողների 

հայեցողությամբ կարող են ներառվել նաև այլ տվյալներ: 
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Աղյուսակ 31․Այլ փաստաթղթեր 

 

Այն դեպքում, երբ ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից 

ՀՀ-ում իրականացվող՝ ապրանքի մատակարարման գործարքի գծով ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճարման 

պարտավորությունը կրում են գործարքի կողմ համարվող՝ ՀՀ ռեզիդենտ կազմակերպությունը, անհատ 
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ձեռնարկատերը կամ մշտական հաստատությունը, ապա դուրս գրվող հարկային հաշվում որպես ապրանք 

մատակարարող հարկ վճարողի հաշվառման համար և ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համար նշվում են ՀՀ 

ռեզիդենտ կազմակերպության, ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կամ մշտական հաստատության հարկ 

վճարողի հաշվառման համարը և ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համարը: 

Եթե ապրանքը ձեռք է բերվում ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ 

կազմակերպության կամ մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից, 

ապա այդ գործարքների մասով դուրս գրվող հաշիվ վավերագրերում որոշ տվյալների բացակայության 

դեպքում հաշվարկային փաստաթղթերը համարվում են սահմանված պահանջները բավարարող, եթե՝ 

1) առկա է գործարքն իրականացնող կողմերի միջև կնքված գրավոր պայմանագիր, որտեղ նշված են 

հաշվարկային փաստաթղթում բացակայող բոլոր տվյալները և հաշվարկային փաստաթղթում հղում է 

կատարված այդ պայմանագրին, կամ 

2) գործարքն իրականացվում է գործարքն իրականացնող կողմի տված գրավոր լիազորագրի հիման 

վրա, որտեղ նշված են հաշվարկային փաստաթղթում բացակայող բոլոր տվյալները: 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող 

ֆիզիկական անձանցից ձեռք բերվող գյուղատնտեսական արտադրանքի, անհատ ձեռնարկատեր 

չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ձեռք բերվող գույքի, ՀՀ-ում հաշվառված մշտական հաստատություն 

չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունից կամ ՀՀ-ում հաշվառված մշտական հաստատություն չունեցող 

ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձից ձեռք բերվող ապրանքների գծով առաջացող ծախսերը կարող են 

փաստաթղթավորվել հաշվարկային փաստաթուղթ չհամարվող այլ փաստաթղթերով։ (ՀՕ՝ Հոդված 55) 

ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ (TAX FREE) և ԱԱՀ փոխհատուցում 

Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից ՀՀ տարածքում ձեռք 

բերված ապրանքների արտահանման դեպքում դրանց գների մեջ ներառված և ՀՀ տարածքում վճարված 

ԱԱՀ-ի գումարներն օտարերկրյա քաղաքացիներին ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց 

փոխհատուցվում են ՀՀ կառավարության 29․06․2017թ․ N751-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով։ 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114458) 

 

ՀՀ տարածքում ԱԱՀ վճարողներից ձեռք բերված ապրանքների համար ՀՀ տարածքում վճարված ԱԱՀ-

ի գումարները փոխհատուցվում են, եթե միաժամանակ առկա են հետևյալ դեպքերը` 

1) օտարերկրյա անձանց կողմից տվյալ հարկ վճարողից մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում ԱԱՀ-ի 

վերադարձի հաշվով ձեռք բերված ապրանքների (բացառությամբ ստորև նշված որոշ ապրանքների, որոնց 

նկատմամբ tax free համակարգը կիրառելի չէ) արժեքը (ներառյալ ԱԱՀ-ն) կազմում է առնվազն 50.000 դրամ. 

2) ՀՀ-ից այդ ապրանքներն արտահանվում են ՀՀ տարածքում օտարերկրյա անձանց կողմից դրանց 

ձեռքբերմանը հաջորդող 90 օրվա ընթացքում. 

3) մինչև ՀՀ-ից այդ ապրանքների արտահանումը դրանք չեն օգտագործվել և ունեն գործարանային 

փաթեթավորում կամ պիտակավորում: 

  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114458
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Աղյուսակ 32․ Փոխհատուցման ոչ ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներ 

 

Օտարերկրյա անձի կողմից հարկ վճարողից ԱԱՀ-ի գումարները հետ ստանալու պահանջ 

ներկայացվելու դեպքում՝ հարկ վճարողը դուրս է գրում ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ և 

օտարերկրյա անձին տրամադրվում է ինտերնետային կապի միջոցով՝ իրական ժամանակում 

համակարգչային եղանակով դուրս գրված ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվի թղթային` ստորագրելու 

իրավասություն ունեցող անձի կողմից ստորագրված տարբերակը: 

Ապրանքների իրացման դեպքերում ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ դուրս է գրվում, եթե 

օտարերկրյա անձի կողմից մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում ձեռք բերվող ապրանքների արժեքը (անկախ 

գնում կատարելու դեպքերի թվից) գերազանցում է 50.000 դրամը։ 

Եթե 50.000 դրամ չափը լրանում է օտարերկրյա քաղաքացու կողմից տվյալ հարկ վճարողից մեկ 

օրացուցային օրվա ընթացքում մեկից ավելի անգամ ձեռք բերված ապրանքների արժեքի հանրագումարով, 

ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ դուրս է գրվում օտարերկրյա անձի կողմից տվյալ հարկ վճարողից 

տվյալ օրացուցային օրվա ընթացքում ձեռք բերված մյուս ապրանքների համար տրամադրված 

փաստաթղթերը (հաշվարկային փաստաթուղթ, այդ թվում` ՀԴՄ կտրոն կամ դրամարկղի մուտքի օրդեր) 

ներկայացվելու դեպքում: 

Մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում կատարված գնումների մասով օտարերկրյա քաղաքացուն ԱԱՀ-ի 

վերադարձի հարկային հաշիվ տրամադրված լինելու դեպքում այդ օրացուցային օրվա ընթացքում նույն 

հարկ վճարողից կատարված նոր գնումների մասով ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ տրամադրվում է՝ 

անկախ այդ գնումների գումարի՝ 50.000 դրամ չափը գերազանցելու հանգամանքից: 

Եթե օրացուցային օրվա ընթացքում ձեռք բերված ապրանքների համար օտարերկրյա անձին 

տրամադրված է ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ, նույն օրացուցային օրվա ընթացքում այդ անձի 

կողմից նույն հարկ վճարողից նոր ապրանքներ ձեռք բերվելու դեպքում, օտարերկրյա անձի պահանջով, 

կարող է դուրս գրվել ձեռքբերումների ընդհանուր գումարով ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ՝ 

նախկինում դուրս գրված ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվը չեղարկվելու դեպքում: 

Օտարերկրյա անձի անվամբ ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ դուրս է գրվում անձնագիր կամ 

անձը նույնականացնող այլ փաստաթուղթ ներկայացվելու դեպքում: 
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Աղյուսակ 33․ Փոխհատուցման նպատակով պահանջվող փաստաթղթեր 

 

Վերը նշված փաստաթղթերը և ապրանքը (կամ ուղեբեռը) ներկայացվելուց հետո մաքսային 

մարմիններն ստուգում են՝ 

1) ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվի վավերականությունը (հարկային մարմնի հարկային 

հաշիվների տեղեկատվական համակարգում դրանց առկայությունը). 

2) օտարերկրյա անձի մոտ ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվում նշված ապրանքի առկայությունը. 

3) ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվի թղթային տարբերակի վրա ստորագրելու իրավասություն 

ունեցող անձի անվան, ազգանվան և ստորագրության առկայությունը: 

Անհրաժեշտության դեպքում մաքսային մարմնի աշխատողը կարող է օտարերկրյա անձից պահանջել 

բացել ուղեբեռը և ներկայացնել ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվում նշված ապրանքը: 
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ԱԱՀ-ի գումարի փոխհատուցումը մերժվում է, եթե չեն պահպանվել կարգի պահանջները՝ 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվում օտարերկրյա անձի անունը, 

ազգանունը լրացվել են տառասխալներով: ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվում նշված ապրանքների 

միայն մի մասի համար կարգի պահանջները պահպանված լինելու դեպքում՝ այդ ապրանքների մասով ԱԱՀ-

ի գումարները փոխհատուցվում են, եթե այդ ապրանքների ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 50.000 դրամ 

չափը: 

Սահմանված պայմանները բավարարելու դեպքում ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվի թղթային 

տարբերակի վրա մաքսային մարմնի աշխատողի կողմից կատարվում է «Ենթակա է փոխհատուցման» 

գրառումը՝ նշելով փոխհատուցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը (բառերով ու թվերով), և կնքվում է 

դրոշմակնիքով: Մաքսային մարմնի կողմից օտարերկրյա անձին վերադարձվում են ներկայացված բոլոր 

փաստաթղթերը, իսկ օդանավով ՀՀ-ից մեկնելու դեպքում՝ նաև նստեցման կտրոնի (օդանավի անձնակազմի 

վերաբերյալ հայտարարագրի) պատճենը: 

«Ենթակա է փոխհատուցման» գրառումով և մաքսային մարմնի կողմից կնքված՝ ԱԱՀ-ի վերադարձի 

հարկային հաշվի թղթային տարբերակը և ապրանքի դիմաց կատարված վճարումը հավաստող 

փաստաթուղթը, իսկ օդանավով ՀՀ-ից մեկնելու դեպքում՝ նաև նստեցման կտրոնի (օդանավի անձնակազմի 

վերաբերյալ հայտարարագրի) պատճենն օտարերկրյա անձի կողմից՝ 

1) ներկայացվում է ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում տեղաբաշխված որևէ բանկի 

գործառնական գրասենյակ՝ գումարը կանխիկ ստանալու համար. 

2) ուղարկվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ գումարը բանկային փոխանցմամբ ստանալու 

համար: Օտարերկրյա անձի կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարություն փաստաթղթերն ուղարկվելու 

համար դրանք գցվում են այդ նպատակով ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում տեղադրված՝ 

համապատասխան նշումով (Tax free invoices) արկղի մեջ: 

ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում տեղաբաշխված բանկերի գործառնական գրասենյակներում 

օտարերկրյա անձին ԱԱՀ-ի գումարները փոխհատուցելիս` այդ անձից վերցվում են նրա անձնագրի 

պատճենը, ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվը և արտահանման ենթակա ապրանքների դիմաց 

կատարված վճարումը հավաստող փաստաթուղթը (ՀԴՄ կտրոնը կամ դրամարկղի մուտքի օրդերը կամ 

բանկային փոխանցման անդորրագիրը), իսկ օդանավով ՀՀ-ից մեկնելու դեպքում՝ նաև նստեցման կտրոնի 

(օդանավի անձնակազմի վերաբերյալ հայտարարագրի) պատճենը: 

Օտարերկրյա անձին ԱԱՀ-ի գումարները փոխհատուցելու համար բանկը կարող է ԱԱՀ-ի գումարների 

փոխհատուցման նպատակով գանձել միջնորդավճար, որը պակասեցվում է օտարերկրյա անձին 

վերադարձվող ԱԱՀ-ի գումարներից: Միջնորդավճարի մեծությունը չի կարող գերազանցել ԱԱՀ-ի 

վերադարձի հարկային հաշվում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարի 10 տոկոսը: 

Օտարերկրյա անձանց ԱԱՀ-ի գումարները փոխհատուցող բանկը յուրաքանչյուր ամսվա 

արդյունքներով ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում գործառնական գրասենյակների կողմից 

օտարերկրյա անձանց փոխհատուցված ԱԱՀ-ի գումարների փոխհատուցման հայտ, կցելով տվյալ ամսվա 

ընթացքում բանկի գործառնական գրասենյակների կողմից ԱԱՀ-ի գումարների փոխհատուցման համար 

հիմք հանդիսացող՝ ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվների և ապրանքի դիմաց կատարված վճարումը 

հավաստող փաստաթղթերի բնօրինակները, իսկ օդանավով ՀՀ-ից մեկնած օտարերկրացիների մասով՝ նաև 

նստեցման կտրոնների (օդանավի անձնակազմի վերաբերյալ հայտարարագրի) պատճենները: 

Նշված հայտերի հիման վրա ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը 30 օրվա ընթացքում փոխհատուցում 

է համապատասխան գումարը: 

Հաշվարկային փաստաթղթի դուրսգրումը, անվավեր ճանաչումը, չեղարկումը 

Կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը ապրանքի մատակարարման գործարքների մասով 

պարտավոր են դուրս գրել Օրենսգրքով սահմանված համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթեր: 
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Աղյուսակ 34․ Ոչ էլեկտրոնային եղանակով դուրսգրվող փաստաթղթեր  
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Հանձնարարության կամ պրինցիպալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության 

պայմանագրերով ապրանքներ մատակարարող՝ հանձնակատար կամ գործակալ համարվող 

կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը՝ համապատասխանաբար հանձնարարողի կամ 

պրինցիպալի անունից կարող են դուրս գրել հարկային հաշիվներ, ճշգրտող հարկային հաշիվներ, ԱԱՀ-ի 

վերադարձի հարկային հաշիվներ, ինչպես նաև հաշիվ վավերագրեր կամ ճշգրտող հաշիվ վավերագրեր, եթե 

հանձնակատարին կամ գործակալին տրվել է այդպիսի հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու 

լիազորագիր: Հանձնակատարի կամ գործակալի կողմից դուրս գրվող հաշվարկային փաստաթղթերում, 

բացի նրանց տվյալներից, լրացվում է նաև հանձնարարողին կամ պրինցիպալին վերաբերող 

տեղեկատվությունը (Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մաս): 

Այն դեպքում, երբ ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից 

ՀՀ-ում իրականացվող՝ ապրանքի մատակարարման գործարքի գծով ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճարման 

պարտավորությունը, կրում են գործարքի կողմ համարվող՝ ՀՀ ռեզիդենտ կազմակերպությունը, անհատ 

ձեռնարկատերը կամ մշտական հաստատությունը, ապա այդ գործարքի մասով հարկային հաշիվը, ինչպես 

նաև ճշգրտող հարկային հաշիվը դուրս է գրվում ՀՀ ռեզիդենտ կազմակերպության, անհատ 

ձեռնարկատիրոջ կամ մշտական հաստատության կողմից: 

Գործունեության կազմակերպման առանձնահատկություններով պայմանավորված հաշվարկային 

փաստաթղթերը (բացառությամբ ՀԴՄ-ի կտրոնների) կարող են դուրս գրվել նախօրոք՝ պայմանով, որ այդ 

հաշվարկային փաստաթղթում նշված ապրանքները պետք է մատակարարվեն հաշվարկային 

փաստաթղթում նշված՝ ապրանքների մատակարարման օրը։ 
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Աղյուսակ 35․Հաշվարկային փաստաթղթերի չեղարկման դեպքեր 

 

Չեղարկված հաշվարկային փաստաթուղթը դրա կողմերի համար Օրենսգրքով սահմանված իրավական 

հետևանքներ, այդ թվում՝ իրավունքներ և պարտականություններ, չի առաջացնում: 

Անվավեր ճանաչված գործարքի մասով նախկինում դուրս գրված հաշվարկային փաստաթուղթը 

ենթակա է անվավեր ճանաչման: 

Ճշգրտման ենթակա գործարքի մասով դուրս է գրվում ճշգրտող հարկային հաշիվ կամ ճշգրտող հաշիվ 

վավերագիր: (ՀՕ՝ Հոդված 56) 
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Հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման, անվավեր ճանաչման և չեղարկման կարգերը սահմանված 

են ՀՀ կառավարության 05․10․2017թ․ N1257-Ն որոշմամբ 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=123048)։  

Պատասխանատվությունը հարկային հաշիվների դուրս գրման սահմանափակումները խախտելու համար 

Հարկային հաշիվների դուրս գրման սահմանափակումների խախտմամբ (օրինակ, շրջանառության 

հարկ վճարողի կամ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտի կողմից դուրս գրվելու դեպքում կամ ազատված 

գործարքի մասով դուրս գրվելու դեպքում) հարկային հաշիվ դուրս գրելու դեպքում հարկ վճարողները 

պարտավոր են հարկային հաշվում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարը վճարել պետական բյուջե, եթե դուրս 

գրված հարկային հաշիվը չեղյալ չի համարվել: 

Ապրանքի մատակարարման անհատույց կամ իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով 

հատուցմամբ գործարքների դեպքում կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր են 

հարկային հաշվում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարի և ԱԱՀ-ով հարկման բազային համապատասխանող 

ԱԱՀ-ի գումարի դրական տարբերությունը վճարել պետական բյուջե: (ՀՕ՝ Հոդված 425) 

Պատասխանատվությունը անապրանք հաշվարկային փաստաթղթեր 

դուրս գրելու կամ ստանալու համար 

Անապրանք փաստաթղթեր դուրս գրած կամ ստացած կազմակերպությունից կամ անհատ 

ձեռնարկատիրոջից համալիր հարկային ստուգման արդյունքներով գանձվում է տուգանք` գործարքի 

(մատակարարված ապրանքի) փաստացի կատարումը հավաստող փաստաթղթում նշված` այն անապրանք 

համարվելու համար Օրենսգրքով սահմանված շեղման (դրամական արտահայտությամբ), իսկ կողմերի 

միջև փաստացի գործարք կատարված չլինելու դեպքում` անապրանք փաստաթղթում նշված գումարի 

չափով: Հաշվարկված տուգանքի գումարը 1 միլիոն դրամից պակաս լինելու դեպքում տուգանքը կիրառվում 

է 1 միլիոն դրամի չափով: 

Հարկային մարմնի կողմից խախտումն արձանագրվելուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, խախտումը 

կրկնելու դեպքում անապրանք փաստաթղթեր դուրս գրած կամ ստացած կազմակերպությունից կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջից համալիր հարկային ստուգման արդյունքներով գանձվում է տուգանք` 

գործարքի (մատակարարված ապրանքի) փաստացի կատարումը հավաստող փաստաթղթում նշված` այն 

անապրանք համարվելու համար Օրենսգրքով սահմանված շեղման (դրամական արտահայտությամբ) 

կրկնապատիկի, իսկ կողմերի միջև փաստացի գործարք կատարված չլինելու դեպքում` անապրանք 

փաստաթղթում նշված գումարի կրկնապատիկի չափով: Հաշվարկված տուգանքի գումարը 2 միլիոն դրամից 

պակաս լինելու դեպքում տուգանքը կիրառվում է 2 միլիոն դրամի չափով: 

Խախտումը կրկին կատարել է համարվում համալիր հարկային ստուգման ակտի ամսաթվից հետո՝ մեկ 

տարվա ընթացքում՝ մինչև հաջորդ համալիր հարկային ստուգման ակտի նախագծի ամսաթիվը խախտումը 

կատարելը: 

Տուգանքը անապրանք փաստաթուղթ ստացած կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 

նկատմամբ կիրառվում է միայն այն դեպքում, եթե փաստաթուղթը ստացողի կողմից վավերացվել է և հիմք 

է հանդիսացել հարկերի կամ վճարների հաշվարկման կամ վճարման համար: (ՀՕ՝ Հոդված 415) 

3.4 Ապրանքների առաքում կամ տեղափոխություն (պահեստ, խանութ, գնորդ, ուղեկցող 

փաստաթղթեր, պատասխանատվություն) 

Ինչ պարտադիր պահանջներ են սահմանված ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության 

գործարքների փաստաթղթավորման մասով 

ՀՀ տարածքում մատակարարվող կամ տեղափոխվող` շարժական, նյութական գույք հանդիսացող 

ապրանքների մատակարարումը կամ տեղափոխությունը պարտադիր կարգով իրականացվում է ուղեկցող 

փաստաթղթերով: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=123048
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Ապրանքի մատակարարումն ապրանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցումն է մեկ 

անձից մեկ այլ անձի՝ որևէ ձևով կատարվող հատուցմամբ (այդ թվում՝ մասնակի հատուցմամբ կամ 

դրամաշնորհների կամ սուբսիդիաների ձևով հատուցմամբ) կամ անհատույց։ 

Ապրանքի տեղափոխությունը հարկ վճարողի կողմից իր առաքման վայրերի կամ առաքման կետերի 

միջև տեղափոխվող կամ պահատվության, հանձնարարության, պրինցիպալի անունից հանդես գալու 

պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրերով կամ վերամշակման հանձնվող կամ 

վերադարձվող կամ վերամշակման ընդունված ապրանքանյութական արժեքների վերամշակման 

արդյունքում վերադարձվող կամ որևէ առաքման վայրից կամ առաքման կետից ձեռք բերված և 

տեղափոխվող (այդ թվում՝ փոխադրողի միջոցով) ապրանքի տեղաշարժն է՝ առանց ապրանքի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքի՝ մեկ անձից մեկ այլ անձին փոխանցման։ 

Հարկ վճարողի կողմից տեղափոխվող ապրանքն ուղեկցվում է ապրանքի տեղափոխությունը 

հավաստող բեռնագրով, ճշգրտող հարկային հաշվով կամ ճշգրտող հաշիվ վավերագրով, հարկ վճարողի 

կողմից կանխիկ դրամական հաշվարկներով ձեռք բերված ապրանքների տեղափոխության դեպքում՝ ՀԴՄ-

ի կտրոնով։ 

Հարկ է նկատի ունենալ, որ կանխիկ դրամական հաշվարկներով ձեռք բերված ապրանքների 

տեղափոխության դեպքում՝ ՀԴՄ-ի կտրոնը ուղեկցող փաստաթուղթ է հանդիսանում միայն ձեռքբերողի 

համար, միայն ձեռքբերողի կողմից տեղափոխվելու դեպքում և չի հանդիսանում ապրանքներ առաքող հարկ 

վճարողի համար ուղեկցող փաստաթուղթ ապրանքների մատակարարման գործարքի մասով։ 

Ապրանքների մատակարարման դեպքում ՀԴՄ կտրոնը կարող է համարվել ուղեկցող փաստաթուղթ 

միայն պատվերների հիման վրա մանրածախ վաճառք (առաքում) իրականացնելիս, երբ ՀԴՄ կտրոնը 

տպագրվում (գեներացվում) է նախօրոք՝ մինչև մատակարարվող ապրանքների առաքման վայրից կամ 

առաքման կետից դուրս բերելը։ 

Աղյուսակ 36․ Առանց ուղեկցող փաստաթղթերի  

տեղափոխվող կամ մատակարարվող ապրանքներ  
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ՀՀ կառավարության կողմից դեռևս չեն սահմանվել ապրանքների հետագծելիության հետ կապված 

դեպքերը և հարկ վճարողների շրջանակը: 

Մատակարարվող կամ տեղափոխվող ապրանքները կամ դրանց մի մասը (ուղեկցող փաստաթղթերի 

համեմատությամբ քանակական ավելցուկը) համարվում են առանց ուղեկցող փաստաթղթի նաև այն 

դեպքում, երբ դրանք փաստացի մատակարարվում կամ տեղափոխվում են արդեն իսկ մատակարարված 

կամ տեղափոխված ապրանքների համար դուրս գրված ուղեկցող փաստաթղթերով: 

Աղյուսակ 37․Ուղեկցող փաստաթղթերում ներառման ենթակա պարտադիր տվյալներ 
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Ընդ որում,  

1) չհասցեավորված (բնակավայրերից դուրս աշխարհագրական օբյեկտ հանդիսացող) առաքման 

վայրերի կամ նշանակման վայրերի դեպքում որպես նշանակման վայրի հասցե նշվում է այն 

վարչատարածքային միավորի անվանումը, որի տարածքում գտնվում են նշված վայրը և տվյալ վայրի 

ընդունված անվանումը, իսկ անվանման բացակայության դեպքում՝ այն վավերապայմանները, որոնք 

առավել բնութագրիչ են տվյալ վայրին. 

2) ուղեկցող հաշվարկային փաստաթղթին ներկայացվող պահանջները համարվում են բավարարված 

նաև այն դեպքերում, երբ ուղեկցող փաստաթղթերի վավերապայմաններում առկա են ոչ էական 

թերություններ (վրիպակներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ և բացթողումներ), պայմանով, որ առկա 

վավերապայմաններն, ըստ էության, հիմնավորում են մյուս պահանջների կատարված լինելը: 

Առանց ուղեկցող փաստաթղթի մատակարարվող կամ տեղափոխվող ապրանքի մասով ուղեկցող 

փաստաթղթերի հետ կապված դրույթները չեն տարածվում հարկ վճարողի կողմից վաճառված 

ապրանքների վրա, երբ պարտադիր է ՀԴՄ-ների կիրառումը, բացառությամբ շրջիկ առևտրի կետերի և 

Օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի 8.1-ին մասով սահմանված դեպքերի: Առանց ուղեկցող փաստաթղթի 

մատակարարվող կամ տեղափոխվող ապրանքի մասով ուղեկցող փաստաթղթերի հետ կապված 

դրույթները տարածվում են ապրանքներ ձեռք բերող հարկ վճարողների կողմից տեղափոխվելու դեպքում 

տեղափոխվող ապրանքների վրա՝ անկախ ապրանքներ վաճառող հարկ վճարողի համար ՀԴՄ-ների 

կիրառումը պարտադիր լինելու հանգամանքից: Այս առումով հարկ է նկատի ունենալ, որ այն դեպքում, երբ 

որևէ առևտրի օբյեկտից կամ շրջիկ առևտրի կետից կանխիկ դրամով կամ վճարային քարտերի կամ 

վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող այլ վճարային գործիքների միջոցով իրականացվում է 

ապրանքի ձեռքբերում և դրա դիմաց չի տրամադրվում ՀԴՄ կտրոն, ապա այդ գործարքի մասով կիրառելի է 

ՀԴՄ կիրառման կանոնների խախտման համար նախատեսված պատասխանատվությունը և կիրառելի չէ 

առանց ուղեկցող փաստաթղթի մատակարարման համար նախատեսված պատասխանատվությունը։ 

Ինչ պետք է իմանալ կոմիսիայի պայմանագրի շրջանակներում 

ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության 

գործարքների փաստաթղթավորման մասին 

Կոմիսիայի պայմանագրի շրջանակներում կոմիտենտի կողմից ապրանքներն կոմիսիոներին 

փոխանցվում են ապրանքների տեղափոխման փաստաթղթով («Բ» սերիայի` Արտադրանքների, 

ապրանքների տեղափոխման փաստաթուղթ` բեռնագիր), քանի որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 

համաձայն կոմիտենտից կոմիսիոներին փոխանցված գույքը կոմիտենտի սեփականությունն է: 

Հաշվետու ամսվա ավարտից հետո՝ կոմիսիոների կողմից կազմված և կոմիտենտի կողմից ընդունված 

հաշվետվության հիման վրա (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 800) կոմիտենտի կողմից դուրս է 

գրվում ապրանքների մատակարարման հարկային հաշիվ, որտեղ որպես ապրանքների մատակարարման 

ամսաթիվ նշվում է հաշվետու ամսվա վերջին օրը: Այն դեպքերում, երբ կոմիսիայի պայմանագրով 

նախատեսված է ավելի կարճ ժամանակահատված (օրինակ՝ 10-օրյա) հաշվետվության ներկայացման 

համար, ապա որպես ապրանքների մատակարարման ամսաթիվ նշվում է 10-րդ օրը: 

Եթե կոմիսիայի պայմանագրով կոմիսիոների միջնորդավճարը ներառված է ապրանքի արժեքի մեջ կամ 

եթե գործակալը գործում է պրինցիպալի անունից և պրինցիպալի հաշվին (օրինակ՝ ապրանքի արժեք՝ 10000 

դրամ, ԱԱՀ՝ 2000 դրամ, ընդամենը՝ 12000 դրամ, որն իր մեջ ներառում է 1200 դրամ (ներառյալ 200 դրամ ԱԱՀ) 

միջնորդավճար), ապա կոմիտենտի կողմից դուրս գրվող հարկային հաշվում ապրանքի արժեքը նշվում է 

9000 դրամ (10000-1000), իսկ ԱԱՀ-ն՝ 1800 դրամ (9000*20% կամ 2000-200):  

Եթե կոմիսիայի պայմանագրով կոմիսիոների միջնորդավճարը ներառված չէ ապրանքի արժեքի մեջ կամ 

եթե գործակալը գործում է իր անունից և պրինցիպալի հաշվին (օրինակ՝ ապրանքի արժեք՝ 10000 դրամ, ԱԱՀ՝ 

2000 դրամ, ընդամենը՝ 12000 դրամ, իսկ միջնորդավճարը կազմում է ապրանքի արժեքի 10%-ը՝ 1200 դրամ 

(ներառյալ 200 դրամ ԱԱՀ)), ապա կոմիտենտի կողմից դուրս գրվող հարկային հաշվում ապրանքի արժեքը 
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նշվում է 10000 դրամ, իսկ ԱԱՀ-ն՝ 2000 դրամ: Տվյալ դեպքում կոմիսիոների կողմից միջնորդավճարի մասով 

դուրս է գրվում ծառայության մատուցման հարկային հաշիվ՝ 1200 դրամ ծառայության արժեքով: 

Երկու օրինակում էլ կոմիտենտի կողմից դուրս գրվող հարկային հաշիվների «Վայր որտեղից 

ապրանքները մատակարարվում են» և «Մատակարարվող (առաքվող) ապրանքների նշանակման վայրը 

(հասցեն)» դաշտերում լրացվում է կոմիտենտի կողմից ապրանքների փոխանցման ժամանակ դուրս գրված 

ապրանքների տեղափոխման փաստաթղթի «Տեղափոխվող արտադրանքների, ապրանքների նշանակման 

վայրը (հասցեն)» դաշտում նշված հասցեն: 

 

Պատասխանատվությունը ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության գործարքների 

փաստաթղթավորման պարտադիր պահանջները խախտելու համար 

 «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131356) սահմանված կարգով իրականացվող օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառումների ընթացքում ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության 

փաստաթղթավորման կամ ապրանքների հետագծելիության ապահովման համար սահմանված 

պահանջների խախտման՝ սահմանված պահանջները չբավարարող ուղեկցող փաստաթղթով կամ առանց 

ուղեկցող փաստաթղթի կամ առանց ապրանքների հետագծելիությունն ապահովող էլեկտրոնային սարքի 

ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության հայտնաբերման դեպքում, խախտման հիմք 

հանդիսացող գործարքի կամ գործողության մասով՝ 

1) գանձվում է տուգանք այդ ապրանքի գնի (արժեքի) 50%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 200 հազար դրամից. 

2) 1-ին կետում նշված խախտումն արձանագրվելուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում՝ 

ա. խախտման երկրորդ փաստ արձանագրվելու դեպքում գանձվում է տուգանք` անփաստաթուղթ 

ապրանքների գնի (արժեքի) 100%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 500 հազար դրամից, 

բ. խախտման երրորդ և ավելի փաստ արձանագրվելու դեպքում գանձվում է տուգանք` անփաստաթուղթ 

ապրանքների գնի (արժեքի) 200%-ի չափով, բայց ոչ պակաս մեկ միլիոն դրամից: 

Ընդ որում՝ 

1) գործարքը կամ գործողությունը համարվում է խախտման հիմք, եթե ապրանքների մատակարարման 

կամ տեղափոխության փաստաթղթավորման կամ ապրանքների հետագծելիության ապահովման համար 

Օրենսգրքով սահմանված պահանջների խախտումը փաստացի կատարվել է օպերատիվ-հետախուզական 

միջոցառումների իրականացման համար օրենքով սահմանված ժամկետներում. 

2) խախտումը երկրորդ, երրորդ և ավելի անգամ կատարելու փաստ է համարվում օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կազմված վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 

հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում՝ մինչև օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կազմվող 

վարչական ակտն ընդունելու օրը խախտման՝ համապատասխանաբար երկրորդ, երրորդ և ավելի 

անգամներ կրկնվելը: 

Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների ընթացքում Կառավարության հաստատած (ՀՀ 

կառավարության 15․01․2015թ․ N30-Ն որոշում` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121986) 

ցանկում ներառված՝ մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող հողատարածքներ 

ունեցող սահմանամերձ բնակավայրերում գործունեություն իրականացնող և հարկային 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131356
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121986
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արտոնություններից օգտվող (ՀՕ-156-Ն՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118742, 20.11.2014թ.) 

հարկ վճարողի կողմից ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության փաստաթղթավորման կամ 

ապրանքների հետագծելիության ապահովման համար սահմանված պահանջների խախտման՝ 

սահմանված պահանջները չբավարարող ուղեկցող փաստաթղթով կամ առանց ուղեկցող փաստաթղթի կամ 

առանց ապրանքների հետագծելիությունն ապահովող էլեկտրոնային սարքի ապրանքների 

մատակարարման կամ տեղափոխության հայտնաբերման դեպքում կիրառվում են վերը նշված 

տուգանքները, իսկ խախտման երկրորդ փաստի հայտնաբերման դեպքում համապատասխան վարչական 

ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից հարկ վճարողը դադարում է օգտվել հարկերից 

ազատման արտոնությունից՝ տվյալ տարվա մնացած ժամանակահատվածում և դրան հաջորդող մեկ 

տարում: 

Խախտումներն «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131356) սահմանված կարգով հայտնաբերվելու և 

արձանագրվելու դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման իրականացման մասին որոշման 

շրջանակներում իրականացված միևնույն օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման ընթացքում 

արձանագրված բոլոր խախտումները դիտվում և քննարկվում են նույն վարչական վարույթի 

շրջանակներում` որպես խախտման փաստ արձանագրելու մեկ դեպք: (ՀՕ՝ Հոդված 410) 

 

Ինչպես է որոշվում ապրանքների մնացորդը՝ չափագրման 

կամ համալիր հարկային ստուգման ընթացքում  

Հարկային օրենսգիրքը սահմանում է նաև ապրանքային պակասորդի որոշման կարգը: 

Պակասորդ 

Ապրանքների մատակարարման կամ պահպանման վայրերում ապրանքների (բացառությամբ հումքի, 

նյութերի, հիմնական միջոցների և արտարժույթի) մնացորդի պակասորդ (այսուհետ՝ պակասորդ) 

հայտնաբերելու նպատակով չափագրումը կատարվում է հետևյալ կարգով. 

1) պակասորդը որոշվում է քայլերի հետևյալ հաջորդականությամբ. 

ա. գույքագրմամբ ապրանքների փաստացի մնացորդի (քանակագումարային) արձանագրում, 

բ. ապրանքների փաստաթղթային մնացորդի (քանակագումարային) որոշում, 

գ. պակասորդի մեծության որոշում, որն իրենից ներկայացնում է ապրանքների փաստաթղթային և 

փաստացի մնացորդների դրական տարբերությունը: Պակասորդի մեծությունը որոշվում է ըստ 

յուրաքանչյուր ապրանքի` հաշվի առնելով նույն ապրանքի տեսակավորման արդյունքում տարբեր 

տեսակների ապրանքային պակասորդների և ավելցուկների տարբերությունները (Օրինակ՝ կարմիր և 

կապույտ վերնաշապիկներ). 

2) հարկային մարմնի պաշտոնատար անձը չափագրումը փաստացի սկսելու օրը հարկ վճարողից 

(գործադիր մարմնի ղեկավարից) կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձից պահանջում է ապրանքի 

մատակարարման և պահպանման բոլոր վայրերում չափագրում իրականացնող պաշտոնատար անձանց 

մասնակցությամբ իրականացնել ապրանքների փաստացի մնացորդների գույքագրումներ՝ կազմելով 

հարկային մարմնի սահմանած ձևով գույքագրմամբ ապրանքների փաստացի մնացորդների վերաբերյալ 

արձանագրություններ (արձանագրության ձևը սահմանված է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 27.07.2017թ. N247-Ն հրամանով՝ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=115239), որոնցում արձանագրվում են գույքագրմամբ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118742
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131356
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=115239
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ապրանքների փաստացի մնացորդները` ըստ մատակարարման և պահպանման առանձին վայրերի, 

նյութական պատասխանատուների` արտացոլված վաճառքի չափման միավորներով. 

3) գույքագրմամբ ապրանքների փաստացի մնացորդների վերաբերյալ արձանագրությունները 

կազմվում են չափագրումը փաստացի սկսելու օրվա դրությամբ` երկու օրինակից, որոնք ստորագրում են 

հարկ վճարողը (գործադիր մարմնի ղեկավարը) կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձը, նյութական 

պատասխանատուները և գույքագրմանը մասնակցած՝ չափագրում իրականացնող պաշտոնատար անձինք: 

Այդ օրվան հաջորդող ժամանակահատվածում՝ մինչև գույքագրման արդյունքների վերաբերյալ 

արձանագրության կազմումը, ապրանքային մնացորդների փոփոխությունները հաշվառվում են առանձին և 

չեն մասնակցում ապրանքային մնացորդի պակասորդի հաշվարկմանը. 

4) ապրանքների փաստաթղթային մնացորդը որոշվում է քայլերի հետևյալ հաջորդականությամբ. 

ա. սկզբնական մնացորդի որոշում: Սկզբնական մնացորդի որոշման համար հիմք են ընդունվում 

հաշվառված ապրանքների փաստացի մնացորդների վերաբերյալ տվյալները (Օրինակ՝ Հոդված 457-ի 2-րդ 

մաս), իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ հարկային մարմնի կողմից նախորդ համալիր հարկային 

ստուգման կամ չափագրման ժամանակ կազմված ապրանքների փաստացի մնացորդների վերաբերյալ 

արձանագրությունները. 

բ. ապրանքների ձեռքբերման քանակային մեծությունների որոշում: Հարկ վճարողի ձեռքբերած 

ապրանքների քանակային մեծությունների որոշման համար հիմք են հանդիսանում մատակարարների կամ 

այլ անձանց դուրս գրած հաշվարկային փաստաթղթերը, հարկ վճարողի դուրս գրած հաշվարկային և 

վճարային փաստաթղթերը, մաքսային հայտարարագրերը, տարանցման հայտարարագրերը, ներմուծման 

հարկային հայտարարագրերը, ՀԴՄ-ների կտրոնները, միակողմանի գնման ակտերը (անկախ Օրենսգրքին 

համապատասխան ծախսը հիմնավորող փաստաթուղթ հանդիսանալու հանգամանքից), երրորդ անձից 

ստացված տեղեկությունները, հաշվապահական և այլ ներքին հաշվառման տվյալները, ինչպես նաև ձեռք 

բերած, սակայն չփաստաթղթավորված ապրանքների քանակային մեծությունները, 

գ. մատակարարված կամ տեղափոխված ապրանքների քանակային մեծությունների որոշում: Հարկ 

վճարողի մատակարարած կամ տեղափոխած ապրանքների քանակների որոշման նպատակով հիմք են 

հանդիսանում հարկ վճարողի մատակարարման կամ տեղափոխության ուղեկցող փաստաթղթերը, 

մաքսային հայտարարագրերը, տարանցման հայտարարագրերը, արտահանման հարկային 

հայտարարագրերը, ՀԴՄ-ներով արձանագրված ֆիսկալային հասույթները (այդ թվում` դրանցում 

արտացոլված` ապրանքների անվանումներին և ապրանքային դիրքերին համապատասխան քանակային 

ցուցանիշները), 

դ. Օրենսգրքով սահմանված կորուստների չափերի որոշում, 

ե. ապրանքների փաստաթղթային մնացորդը որոշվում է սկզբնական մնացորդին գումարելով 

սկզբնական մնացորդի արձանագրությունը կազմելու օրվանից մինչև գույքագրման փաստացի 

մնացորդների արձանագրման օրն ապրանքների ձեռքբերման և արտադրության քանակային 

մեծությունները` հանելով այդ ժամանակաշրջանում մատակարարված (տեղափոխված) ապրանքների 

քանակային մեծությունները և Օրենսգրքով սահմանված չափերին համապատասխան որոշվող ու 

փաստաթղթերով հիմնավորված կորուստների քանակային մեծությունները. 

5) պակասորդի մեծության (քանակային) կազմում ներառված ապրանքի գնի (ներառյալ՝ անուղղակի 

հարկերը) որոշման անհնարինության դեպքում ապրանքի գին (արժեք) է համարվում պակասորդը 

հայտնաբերելու եռամսյակում հարկ վճարողի մոտ երկկողմանի հաշվարկային փաստաթղթերով 

հիմնավորված նույն ապրանքի վաճառքի (իրացման) միջին կշռված գինը, իսկ դրա բացակայության 

դեպքում՝ Օրենսգրքով սահմանված անուղղակի եղանակներով որոշված գինը (Օրինակ՝ Հոդված 351). 

6) ապրանքների փաստացի մնացորդի ու փաստաթղթային մնացորդի հաշվարկն ու պակասորդի 

մեծության որոշումն իրականացվում է միայն հարկ վճարողի կողմից ձեռք բերված կամ արտադրված 

պատրաստի արտադրանքի և ապրանքների մասով. 
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7) հարկային մարմնի կողմից իրականացվող համալիր հարկային ստուգումների և 

ուսումնասիրությունների ընթացքում ապրանքների փաստաթղթային մնացորդը կարող է որոշվել նաև հիմք 

ընդունելով հարկ վճարողի տրամադրած հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրի միջոցով 

ստեղծված ֆայլում ներառված տեղեկատվությունը: (ՀՕ՝ Հոդված 346) 

Այսպիսով, պակասորդի հայտնաբերման և տուգանքի կիրառման առումով հարկ է նկատի ունենալ, որ 

այն կիրառելի է ապրանքների նկատմամբ, որից բացառություն է սահմանված հումքի, նյութերի, հիմնական 

միջոցների և արտարժույթի համար։ 

Ընդ որում, ապրանքը՝ դրամական միջոցից, ֆինանսական ակտիվներից, ոչ նյութական ակտիվներից, 

գուդվիլից տարբերվող ցանկացած ակտիվն է: 

Աղյուսակ 38․ Ապրանքների մնացորդի հաշվառման կարգը խախտելը 
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Չափագրումների արդյունքներով պակասորդի հայտնաբերման դեպքում տուգանքը կարող է կիրառվել 

յուրաքանչյուր հարկային տարվա ընթացքում միայն մեկ անգամ: Խախտումը կրկին կատարել է համարվում 

համալիր հարկային ստուգման ակտի կամ չափագրման արձանագրության ամսաթվից հետո՝ մեկ տարվա 

ընթացքում՝ մինչև հաջորդ համալիր հարկային ստուգման ակտի նախագծի կամ հաջորդ չափագրման 

արձանագրության նախագծի ամսաթիվը սահմանված խախտումը կատարելը: Սահմանված տուգանքները 

պակասորդի մասով հանդիսանում են վերջնական հարկային պարտավորություններ: (ՀՕ՝ Հոդված 406) 

Այսպիսով, պակասորդի հայտնաբերման մի դեպքում տուգանքը կիրառվում է ԱԱՀ վճարողների 

նկատմամբ միայն համալիր հարկային ստուգման արդյունքներով, իսկ մյուս դեպքում բոլոր այն հարկ 

վճարողների նկատմամբ, որոնք գերազանցում են վերը նշված սահմանափակումները՝ չափագրման 

արդյունքներով, ընդ որում, ոչ ավելի քան յուրաքանչյուր հարկային տարվա ընթացքում միայն մեկ անգամ։ 

Ավելցուկ 

Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ վճարողների համար 

եկամուտ է համարվում գույքագրման ժամանակ հայտնաբերված գույքի ավելցուկը՝ հիմք ընդունելով այդ 

գույքի սկզբնական արժեքը: 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: Գույքը եկամուտ է համարվում դրա հայտնաբերման հարկային տարում, իսկ 

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: Այսպիսով, օրենսգիրքը շահութահարկ վճարողի 

համար սահմանել է հետևյալը, որ գույքագրման ժամանակ հայտնաբերված գույքի ավելցուկը հանդիսանում 

է եկամուտ և ենթակա է ներառման հայտնաբերման տարվա համախառն եկամտում։ (ՀՕ՝ Հոդված 109) 

3.5 Երբ և ինչպես պետք է ներկայացնել հաշվարկները և վճարել հարկերը 

Հարկային հաշվարկը և դրա կազմումը 

Հարկային հաշվարկը հարկ վճարողի կողմից հարկային մարմին ներկայացվող գրավոր 

տեղեկատվություն է հաշվետու ժամանակաշրջանում կամ հարկման օբյեկտ համարվող որևէ գործարքի 

կամ գործառնության համար հաշվարկված հարկի կամ վճարի վերաբերյալ: 

Աղյուսակ 39․ Հարկային հաշվարկներում ներառման ենթակա պարտադիր տվյաներ 
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Հարկային հաշվարկների ձևերը և դրանց լրացման կարգը սահմանում է հարկային մարմինը (այդ թվում՝ 

Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում հարկային հաշվարկը այլ գերատեսչություններին նույնպես 

ներկայացնելու պահանջ սահմանված լինելու դեպքերում՝ այդ գերատեսչությունների հետ համատեղ): 

Անկախ հարկային հաշվարկում պարտադիր լրացման ենթակա տվյալներից, հարկային հաշվարկի ձևում 

նախատեսված լինելու դեպքերում պարտադիր լրացման ենթակա են նաև ֆիզիկական անձին վերաբերող 

անձնական տվյալները, այդ թվում՝ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, ՀԾՀ-ն, բնակության կամ 

հաշվառման վայրի հասցեն, հեռախոսահամարը, ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

(ՀՕ՝ Հոդված 52) 

Հարկային հաշվարկի ներկայացումը 

Հարկ վճարողը հարկային հաշվարկները հարկային մարմին է ներկայացնում հաշվետու 

ժամանակաշրջանի ավարտից հետո՝ Օրենսգրքով և վճարների վերաբերյալ ՀՀ օրենքներով սահմանված 

ժամկետներում, բացառությամբ ստորև նշված որոշ դեպքերի: Ընդ որում, մինչև հաշվետու 

ժամանակաշրջանը ավարտվելը տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին 

ներկայացված հարկային հաշվարկները համարվում են չներկայացված, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի․  

Հարկային հաշվարկը կարող է ներկայացվել մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանը ավարտվելը, եթե՝ 

1) կազմակերպությունը գտնվում է լուծարման գործընթացում (կազմակերպության առանձնացված 

ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը գտնվում է պետական հաշվառումից հանման գործընթացում). 

2) անհատ ձեռնարկատերը պետական հաշվառումից հանվում է։ 

Հարկային հաշվարկները հարկային մարմին են ներկայացվում էլեկտրոնային եղանակով, 

բացառությամբ՝ 

1) այն հարկային հաշվարկների, որոնցում պարունակվում է գաղտնիք համարվող կամ սահմանափակ 

օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն: Նշված հարկային հաշվարկները կարող են հարկային մարմին 

ներկայացվել նաև թղթային եղանակով. 

2) Օրենսգրքով սահմանված կամ Կառավարության սահմանած դեպքերի, երբ հարկային հաշվարկները 

կարող են հարկային մարմին ներկայացվել նաև թղթային եղանակով: ՀՀ կառավարության 07․09․2017թ․ 

N1107-Ն որոշման համաձայն (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=115895), հարկային 

հաշվարկները՝ բացառությամբ եկամտային հարկի հաշվարկի, հարկային մարմին թղթային եղանակով 

կարող են ներկայացվել հարկային մարմնի ծրագրային համակարգի խափանման դեպքում: Այսպիսով, 

եկամտային հարկի հաշվարկը առհասարակ հնարավոր չէ թղթային եղանակով ներկայացնել, իսկ մյուս 

հաշվարկները կարելի է ներկայացնել միայն ծրագրային համակարգի խափանման դեպքում։ 

Եթե հարկային հաշվարկի էլեկտրոնային տարբերակը մինչև համապատասխան հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջին օրը տեղադրված չէ հարկային մարմնի կայքում, ապա հարկային հաշվարկն ուշ 

ներկայացնելու համար Օրենսգրքով սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառության 

առումով, հարկային հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետը հետաձգվում է համապատասխան 

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվանից մինչև հարկային հաշվարկի էլեկտրոնային տարբերակը 

հարկային մարմնի կայքում տեղադրվելու օրը ներառված օրերի չափով: 

Հարկային հաշվարկը էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին ներկայացնելու օր է համարվում 

հարկային մարմնի՝ հարկային հաշվարկների ընդունման էլեկտրոնային համակարգի կողմից ինքնաշխատ 

եղանակով հարկ վճարողին ներկայացվող՝ հարկային հաշվարկի ստացումը և գրանցումը հավաստող 

համապատասխան էլեկտրոնային ծանուցագրում նշված օրը, իսկ հարկային հաշվարկը թղթային 

եղանակով հարկային մարմին ներկայացնելու օր է համարվում հարկային հաշվարկը փոստային 

բաժանմունքում ընդունվելու օրվա օրացուցային կնիքի արտատիպում նշված օրը: 

Եթե հարկ վճարողը հարկային մարմին է ներկայացնում հարկային մարմնի հաստատած ձևով 

հայտարարություն՝ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=115895
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1) որևէ օրվանից սկսած՝ անորոշ ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու մասին, ապա 

հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը դադարեցնելու օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան 

գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարության ներկայացման օրը) մինչև գործունեությունը 

վերսկսելու մասին հարկային մարմնի հաստատած ձևով ներկայացվող հայտարարության մեջ նշված` 

գործունեությունը վերսկսելու օրը (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը վերսկսելու մասին 

հայտարարության ներկայացման օրը) ընկած ժամանակահատվածում ներառվող` որևէ հարկատեսակի 

կամ վճարի համար Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ ՀՀ օրենքներով սահմանված ամբողջական 

հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հարկ վճարողը հարկային մարմին հարկային հաշվարկներ (այդ 

թվում` «զրոյական») չի ներկայացնում, բացառությամբ գործունեության վերսկսում չհամարվող դեպքերում 

իրականացված գործարքների արդյունքներն արտացոլող հարկային հաշվարկների. 

2) որևէ օրվանից սկսած՝ որոշակի ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու մասին, ապա 

հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը դադարեցնելու օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան 

գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարության ներկայացման օրը) մինչև հայտարարության 

մեջ նշված` գործունեությունը վերսկսելու օրը ընկած ժամանակահատվածում ներառվող` որևէ 

հարկատեսակի կամ վճարի համար Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ ՀՀ օրենքներով սահմանված 

ամբողջական հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հարկ վճարողը հարկային մարմին հարկային 

հաշվարկներ (այդ թվում` «զրոյական») չի ներկայացնում, գործունեության վերսկսում չհամարվող 

դեպքերում իրականացված գործարքների արդյունքներն արտացոլող հարկային հաշվարկների: 

Ընդ որում՝ 

1) որոշակի ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու դեպքում հարկ վճարողի գործունեությունը 

համարվում է վերսկսված հարկ վճարողի հայտարարության մեջ նշված` գործունեությունը վերսկսելու 

օրվանից, իսկ անորոշ ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու դեպքում հարկ վճարողի 

գործունեությունը համարվում է վերսկսված հարկ վճարողի՝ գործունեությունը վերսկսելու մասին 

հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը վերսկսելու օրվանից. 

2) գործունեության դադարեցման ժամանակահատվածում հարկ վճարողի կողմից գործունեությունը 

վերսկսելու և այդ մասին համապատասխան հայտարարություն չներկայացնելու դեպքում հարկ վճարողի 

գործունեությունը համարվում է վերսկսված` գործունեությունը փաստացի վերսկսելու օրվանից: 

Գործունեության վերսկսում չի համարվում՝ 

1) հարկ վճարողի կողմից իր աշխատողների համար աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ 

վճարումների, ինչպես նաև ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների 

հաշվարկումն ու վճարումը (այդ թվում՝ աշխատողի՝ հարկադիր պարապուրդում կամ մինչև երեք տարեկան 

երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածի համար), որի դեպքում հարկ վճարողը, 

որպես հարկային գործակալ, հարկային մարմին է ներկայացնում եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի 

ամսական ամփոփ հաշվարկ. 

2) վարչական ծախսերի կատարումը, այդ թվում՝ վարձակալական վճարների կամ տոկոսների 

վճարումը կամ բաժանորդագրային հիմունքներով ստացվող ծառայությունների (մասնավորապես, 

հանրային ծառայությունների կամ կոմունալ ծառայությունների կամ համակարգչային ծրագրերից, 

տվյալների բազաներից, արտոնագրերից, լիցենզիաներից, ծանուցումներից, թույլտվություններից, 

առևտրային նշաններից, ապրանքային նշաններից, հեղինակային իրավունքներից և համանման այլ 

իրավունքներից օգտվելու ծառայությունների) համար վճարումը, որի դեպքում հարկ վճարողը հարկային 

մարմին է ներկայացնում նշված ծախսերի հայտարարագրման համար անհրաժեշտ՝ Օրենսգրքով 

սահմանված հարկային հաշվարկները. 

3) ավանդադրված կամ հաշվարկային հաշվում առկա դրամական միջոցների նկատմամբ տոկոսների 

հաշվեգրումից եկամուտների ստացումը, որի դեպքում հարկ վճարողը հարկային մարմին է ներկայացնում 

նշված եկամուտների հայտարարագրման համար անհրաժեշտ՝ Օրենսգրքով սահմանված հարկային 

հաշվարկները. 
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4) ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարության կամ 

միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու կամ շրջանառության հարկ վճարող համարվելու 

վերաբերյալ հայտարարության ներկայացումը. 

5) հարկերի, վճարների կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարների վճարումը. 

6) գործընկեր հարկ վճարողներին վճարումների կատարումը կամ նրանցից վճարումների ընդունումը, 

գործընկեր հարկ վճարողների կողմից վերը նշված ծախսերի գծով դուրս գրվող, ինչպես նաև մինչև 

գործունեության դադարեցումն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջաններում կատարված բոլոր ծախսերի 

գծով դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վավերացումը (հաստատումը). 

7) հարկային հաշվարկների կամ ճշտված հարկային հաշվարկների ներկայացումը. 

8) հարկ վճարողի մոտ աուդիտի (այդ թվում՝ ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի) 

անցկացումը: 

 

Հարկային հաշվարկներ չեն կարող ներկայացվել այն դեպքերում, եթե հարկային հաշվարկը վերաբերում 

է՝ 

1) այն հաշվետու ժամանակաշրջանին, որը տվյալ հարկատեսակի գծով արդեն ստուգվել է հարկային 

մարմնի (իսկ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում՝ հարկային հաշվարկները այլ լիազոր մարմիններին 

ներկայացնելու դեպքում՝ այդ մարմնի) կողմից. 

2) այն հաշվետու ժամանակաշրջանին, որի ստուգումը՝ տվյալ հարկատեսակի մասով, սկսվել է, 

սակայն հաշվարկի ներկայացման օրը ստուգման ընթացքը կասեցված է. 

3) այն հաշվետու ժամանակաշրջանին, որի վերջին օրվանից անցել է երեք տարի: (ՀՕ՝ Հոդված 53) 

Հարկային հաշվարկի ճշտումը 

Հարկ վճարողի կողմից հարկային մարմին ներկայացված հարկային հաշվարկում սխալների 

ինքնուրույն հայտնաբերման դեպքում դրանց ճշտման արդյունքներով կարող են ներկայացվել ճշտված 

հարկային հաշվարկներ: 

Եթե ճշտված հարկային հաշվարկի ներկայացման արդյունքում առաջանում է հարկային 

պարտավորություն կամ ավելանում է նախկինում առաջացած հարկային պարտավորությունը, ապա հարկ 

վճարողն ազատվում է հարկի գումարը պակաս ցույց տալու համար սահմանված տուգանքի կիրառումից: 

Հարկային հաշվարկներ ներկայացնելու վերը նշված սահմանափակումները տարածվում են նաև 

ճշտված հարկային հաշվարկներ ներկայացնելու դեպքերի վրա: (ՀՕ՝ Հոդված 54) 

ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկների ներկայացումը 

ԱԱՀ վճարողները մինչև յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը 

ներառյալ հարկային մարմին են ներկայացնում ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկներ: 
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Հարկային մարմնում որպես ԱԱՀ վճարող չհաշվառված կազմակերպությունները և անհատ 

ձեռնարկատերերը, որոնք չեն համարվում ԱԱՀ վճարողներ հարկման օբյեկտ համարվող գործարք 

իրականացնելու դեպքում այդ գործարքի իրականացման օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի 

համար մինչև այդ հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ հարկային մարմին են 

ներկայացնում ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկներ: 

Հարկային հաշիվ դուրս գրելու մասով սահմանված սահմանափակումներից որևէ մեկի (օրինակ, 

շրջանառության հարկ վճարողի կամ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտի կողմից դուրս գրվելու 

դեպքում կամ ազատված գործարքի մասով դուրս գրվելու դեպքում) խախտմամբ հարկային հաշիվ դուրս 

գրելու դեպքում հարկային հաշիվ դուրս գրողը հարկային հաշվի դուրս գրման օրն ընդգրկող հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար մինչև այդ հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ 

հարկային մարմին է ներկայացնում ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկ: (ՀՕ՝ Հոդված 75) 

 

Շահութահարկի հաշվարկների ներկայացումը 

Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները, ինչպես նաև մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում 

գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները մինչև հաշվետու 

ժամանակաշրջանին հաջորդող հարկային տարվա ապրիլի 20-ը ներառյալ հարկային մարմին են 

ներկայացնում շահութահարկի հաշվարկ: (ՀՕ՝ Հոդված 134) 

Շրջանառության հարկի հաշվարկների ներկայացումը 

Շրջանառության հարկ վճարողները մինչև յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 

ամսվա 20-ը ներառյալ հարկային մարմին են ներկայացնում շրջանառության հարկի հաշվարկներ: (ՀՕ՝ 

Հոդված 261) 

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտի կողմից իրացման շրջանառության 

վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացումը 

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունները և 

անհատ ձեռնարկատերերը մինչև հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա փետրվարի 1-ը 

ներառյալ հարկային մարմին են ներկայացնում հաշվետվություն` նախորդ հարկային տարվա ընթացքում 

գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառության վերաբերյալ: (ՀՕ՝ Հոդված 270) 

Բնապահպանական հարկի գծով հարկային հաշվարկների ներկայացումը 

Բնապահպանական հարկ վճարողները մինչև յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 

ամսվա 20-ը ներառյալ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին և հարկային մարմին են 

ներկայացնում բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային 

հաշվարկները: 

Բնապահպանական հարկ վճարողները ներկայացված բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման 

վճարների միասնական հարկային հաշվարկներում սխալների ինքնուրույն հայտնաբերման դեպքում 

դրանց ճշտման արդյունքներով, կարող են կազմել բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների 

ճշտված միասնական հարկային հաշվարկներ և ներկայացնել բնապահպանության և ընդերքի տեսչական 

մարմին և հարկային մարմին: (ՀՕ՝ Հոդված 180) 
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Հարկային հաշվարկը սահմանված ժամկետից ուշ 

ներկայացնելը կամ չներկայացնելը 

Հարկ վճարողների կամ հարկային գործակալների կողմից հարկային մարմին ներկայացվող հարկային 

հաշվարկը Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ ՀՀ օրենքներով սահմանված ժամկետից ուշ 

ներկայացվելու կամ չներկայացվելու դեպքում այդ ժամկետին հաջորդող յուրաքանչյուր 15 լրացած օրվա 

համար (անկախ 15-րդ օրը ոչ աշխատանքային լինելու հանգամանքից) հարկ վճարողից կամ հարկային 

գործակալից գանձվում է տուգանք (նաև ստուգման ակտով)` հաշվարկված հարկի ընդհանուր գումարի 5%-

ի չափով: 

Տուգանքի հաշվարկը դադարում է համապատասխան հարկային հաշվարկը հարկային մարմին 

ներկայացնելու ամսաթվից կամ տվյալ հարկի գծով համալիր հարկային ստուգման ակտի նախագծի 

ամսաթվից: 

Վերոնշյալ տուգանքների հանրագումարը չպետք է գերազանցի հաշվարկված հարկի ընդհանուր 

գումարը։ (ՀՕ՝ Հոդված 402) 

Հարկային հաշվարկ չներկայացնելը 

Հարկ է նկատի ունենալ, որ հայտարարագիրը կամ հաշվարկը կամ օրենքով կամ այլ իրավական 

ակտերով սահմանված այլ փաստաթուղթ, բացառությամբ ֆինանսական հաշվետվությունների, հարկային 

մարմիններ սահմանված ժամկետում չներկայացնելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով։ (ՎԻՎ, Հոդված 1691) 

Բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկները 

չներկայացնելը, անհրաժեշտ տվյալները ներկայացնելու կարգը խախտելը կամ տվյալներն աղավաղելը 

Վճարողների կողմից բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային 

հաշվարկները սահմանված ժամկետներում լիազոր մարմիններ չներկայացնելը, ինչպես նաև դրանք ոչ 

սահմանված ձևով, աղավաղումներով, անստորագիր ներկայացնելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում 

պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև 

հարյուրապատիկի չափով: Նույն խախտումների կատարումն այն անձի կողմից, որը վարչական տույժի է 

ենթարկվել մեկ տարվա ընթացքում` առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց 

նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկի չափով: (ՎԻՎ, Հոդված 1694) 

Հարկի գումարը պակաս ցույց տալը 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի յուրաքանչյուր հարկային հաշվարկում հարկի գումարը 

Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ ՀՀ օրենքներով սահմանված կարգով հաշվարկվող չափից պակաս 

ցույց տալու դեպքերում գանձվում է պակաս ցույց տրված հարկի գումարը, ինչպես նաև տուգանք` այդ 

գումարի 50%-ի չափով, բացառությամբ շրջանառության հարկ վճարողների և հարկային 

պարտավորությունները ավելի վաղ ներկայացված հաշվարկներում արտացոլված ստորև ներկայացված 

դեպքերի: 

Խախտումը համալիր հարկային ստուգման արդյունքում կազմվող ակտով արձանագրմանը հաջորդող 

մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելու դեպքում գանձվում է պակաս ցույց տրված հարկի գումարը, 

ինչպես նաև տուգանք` այդ գումարի 100%-ի չափով: 

Ընդ որում, խախտումը կրկին կատարելու օր է համարվում նախորդ խախտման արձանագրմանը 

հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում` 

1) մինչև հարկային հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու համար Օրենսգրքով կամ վճարների 

վերաբերյալ ՀՀ օրենքներով սահմանված ժամկետը խախտում ներառող հարկային հաշվարկը հարկային 

մարմին փաստացի ներկայացնելու օրը (անկախ հետագայում ճշտված հարկային հաշվարկներ 

ներկայացնելու հանգամանքից). 
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2) հարկային հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու համար Օրենսգրքով կամ վճարների 

վերաբերյալ ՀՀ օրենքներով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո խախտում ներառող հարկային 

հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու դեպքում` հարկային հաշվարկը հարկային մարմին 

ներկայացնելու համար Օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ ՀՀ օրենքներով սահմանված ժամկետի 

վերջին օրը (անկախ հարկային հաշվարկը փաստացի ներկայացնելու օրվանից և անկախ հետագայում 

ճշտված հարկային հաշվարկներ ներկայացնելու հանգամանքից): 

Շրջանառության հարկ վճարողների կողմից յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի 

շրջանառության հարկի հաշվարկում հարկի գումարը Օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկվող 

չափից պակաս ցույց տալու դեպքերում գանձվում է պակաս ցույց տրված հարկի գումարը, ինչպես նաև 

տուգանք` այդ գումարի 100 %-ի չափով: (ՀՕ՝ Հոդված 403) 

 

ԱԱՀ-ի գումարի վճարումը 

ԱԱՀ վճարողները 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: 

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: (ՀՕ՝ Հոդված 78) 

Պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարի հաշվարկման կարգը 

ԱԱՀ վճարողները հաշվետու ժամանակաշրջանի համար պետական բյուջե են վճարում այդ 

ժամանակաշրջանում իրականացված՝ հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների հարկման բազայի 

նկատմամբ հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարների և հաշվանցվող (պակասեցվող) ԱԱՀ-ի գումարների դրական 

տարբերությունը: 

ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից ՀՀ-ում 

իրականացված՝ ապրանքի մատակարարման, ինչպես նաև այդ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությանը կամ ՀՀ-

ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձին սեփականության իրավունքով 

պատկանող ապրանքները ՀՀ ներմուծելու (այդ թվում՝ ԵՏՄ անդամ պետություններից)՝ ԱԱՀ-ով հարկման 

ենթակա գործարքների ու գործառնությունների գծով Օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում 

ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճարման պարտավորությունը այդ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ ոչ 

ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի փոխարեն՝ որպես հարկային գործակալ, կրում են պայմանագրային 

հարաբերությունների կողմ հանդիսացող ԱԱՀ վճարողները: 

Այս դեպքերում՝ 
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1) ԱԱՀ-ով հարկման ենթակա գործարքների ու գործառնությունների հարկման բազան որոշվում է 

Օրենսգրքի 61-րդ և 62-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով. 

2) ԱԱՀ-ով հարկման ենթակա գործարքները համարվում են ՀՀ-ում իրականացված, եթե ապրանքի 

մատակարարման վայրը համարվում է ՀՀ-ն. 

3) ԱԱՀ-ով հարկման ենթակա գործարքների մասով ԱԱՀ-ի հաշվարկման ժամանակ ԱԱՀ-ի շեմը հաշվի 

չի առնվում. 

4) պայմանագրային հարաբերությունների կողմ հանդիսացող ԱԱՀ վճարողն ազատվում է ԱԱՀ-ի 

հաշվարկման և վճարման պարտավորությունից, եթե ապրանքի ներմուծման փաստաթղթերով (այդ թվում՝ 

ներմուծման հարկային հայտարարագրով կամ ներմուծման մաքսային հայտարարագրով) հիմնավորվում է, 

որ ներմուծումը կատարվել է ԱԱՀ վճարողի անունով՝ անկախ ապրանքի նկատմամբ սեփականության 

իրավունքը ՀՀ տարածքում փոխանցվելու հանգամանքից. 

5) Օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճարման 

պարտավորությունը կրում է ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ 

կազմակերպությունը կամ մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձը, եթե 

պայմանագրային հարաբերությունների կողմը համարվում է շրջանառության հարկ վճարող կամ 

միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ: (ՀՕ՝ Հոդված 70) 

ԱԱՀ-ով հարկման բազայի որոշման առանձնահատկությունները 

Ապրանքի մատակարարման անհատույց կամ իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով հատուցմամբ 

գործարքների դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազայի որոշման առանձնահատկությունները 

Ապրանքի մատակարարման անհատույց կամ իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով 

հատուցմամբ գործարքների դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում այդ գործարքների իրական 

արժեքի 80 տոկոսը:  

Այս առումով` 

1) համարվում է, որ ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքն իրականացվել է իրական արժեքից 

էականորեն ցածր արժեքով, եթե դրա հատուցման արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի) 20 և ավելի տոկոսով ցածր է 

նույն, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ համանման ապրանքի մատակարարման գործարքների իրական 

արժեքից (առանց ԱԱՀ-ի), բացառությամբ՝ 

ա. օրենքով սահմանված դեպքերում հրապարակային սակարկության միջոցով իրականացվող 

գործարքների, 

բ. ապրանքի մատակարարման այն գործարքների, որոնք իրականացվում են հարկ վճարողի կողմից 

նախապես ընդունված գրավոր ակտում նշված կամ նախապես ընդունված այլ իրավական ակտում նշված 

առևտրային զեղչի չափով պակաս արժեքով, և այդ առևտրային զեղչը նշված ակտերով սահմանված 

ժամանակահատվածում արտացոլվում է հարկ վճարողի կողմից դուրս գրվող հաշվարկային 

փաստաթղթերում. 

2) գործարքի իրական արժեքի որոշման համար ստորև նշված առաջնահերթությամբ հիմք է ընդունվում՝ 

ա. համեմատելի հանգամանքներում տվյալ հարկ վճարողի կողմից նույն ապրանքի մատակարարման 

դեպքում Օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազան, իսկ դրա 

բացակայության դեպքում՝ գործարար շրջանակներում համեմատելի հանգամանքներում նույն ապրանքի 

մատակարարման դեպքում որպես ԱԱՀ-ով հարկման բազա հիմք ընդունվող մեծությունը կամ 

բ. համեմատելի հանգամանքներում տվյալ հարկ վճարողի կողմից համանման ապրանքի 

մատակարարման դեպքում Օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազան, 

իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ գործարար շրջանակներում համեմատելի հանգամանքներում 

համանման ապրանքի մատակարարման դեպքում որպես ԱԱՀ-ով հարկման բազա հիմք ընդունվող 

մեծությունը: 



80 | P a g e  

 

Նույն կամ համանման ապրանքի մատակարարման գործարքների համեմատելի հանգամանքները 

որոշվում են համապատասխան գործարքի կատարման օրվան նախորդող 365 օրվա ընթացքում նույն կամ 

համանման ապրանքի մատակարարման գործարքների հիման վրա: 

Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների օտարման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազայի 

որոշման առանձնահատկությունները 

ԱՏԳ ԱԱ 2207 ծածկագրին դասվող` շշալցված ապրանքների և ԱՏԳ ԱԱ 2208 ծածկագրին դասվող 

ապրանքների (բացառությամբ 40 տոկոս և բարձր սպիրտայնությամբ չշշալցված կոնյակի, չշշալցված 

կոնյակի սպիրտի և ԱՏԳ ԱԱ 2208 20 ծածկագրին դասվող` շշալցված ապրանքների) օտարման դեպքում 

ԱԱՀ-ով հարկման բազան որոշվում է Օրենսգրքի 61-րդ և 62-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով, բայց ոչ 

պակաս, քան դրանց համար Օրենսգրքով սահմանված օտարման նվազագույն գների (ներառյալ՝ ակցիզային 

հարկը) չափով՝ առանց ԱԱՀ-ի: 

Ակցիզային հարկ վճարողների, ինչպես նաև ակցիզային հարկ վճարող չհամարվող 

կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ԱՏԳ ԱԱ 2207 ծածկագրին դասվող` 

շշալցված ապրանքների և ԱՏԳ ԱԱ 2208 ծածկագրին դասվող ապրանքների (բացառությամբ 40 տոկոս և 

բարձր սպիրտայնությամբ չշշալցված կոնյակի, չշշալցված կոնյակի սպիրտի և ԱՏԳ ԱԱ 2208 20 ծածկագրին 

դասվող` շշալցված ապրանքների) օտարման դեպքում այդ ապրանքների օտարման գինը (ներառյալ` 

ակցիզային հարկը և ԱԱՀ-ն) չի կարող պակաս լինել մեկ լիտրի համար 6000 դրամից` 100-տոկոսանոց 

սպիրտի վերահաշվարկով: 

Աղյուսակ 40․ 2208 20 ԱՏԳ ԱԱ-ի առանձնահատկությունները 
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ԱԱՀ-ի հաշվանցումների (պակասեցումների) իրականացման կարգը 

ԱԱՀ-ի հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարներ են համարվում՝ 

1) ՀՀ տարածքում հաշվետու ժամանակաշրջանում ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված 

աշխատանքների կամ ստացված ծառայությունների գծով մատակարարների կողմից դուրս գրված 

հարկային հաշիվներում (այդ թվում` այն դեպքում, երբ հարկային հաշվի դուրսգրման ամսաթիվը 

ներառված է հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող կամ հաջորդող որևէ հաշվետու 

ժամանակաշրջանում, սակայն հարկային հաշվում նշված գործարքը կատարվել է (այսինքն՝ հարկային 

հաշվում նշված՝ ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման 

ամսաթիվը ներառված է) այդ հաշվետու ժամանակաշրջանում) առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները: Այս 

դեպքում ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցվում (պակասեցվում) են՝ 

ա. ապրանքների ձեռքբերման, աշխատանքների ընդունման կամ ծառայությունների ստացման օրն 

ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային 

հարկի միասնական հաշվարկով, եթե համապատասխան գործարքին վերաբերող՝ մատակարարների 

կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվը ապրանքը ձեռք բերողի, աշխատանքն ընդունողի կամ 

ծառայությունը ստացողի կողմից վավերացվել է մինչև ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի 

ներկայացման համար սահմանված վերջնաժամկետի օրը ներառյալ, 

բ. համապատասխան գործարքին վերաբերող՝ մատակարարների կողմից դուրս գրված հարկային 

հաշիվը ապրանքը ձեռք բերողի, աշխատանքն ընդունողի կամ ծառայությունը ստացողի կողմից 

վավերացվելու օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-

ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով, եթե հարկային հաշիվը չի վավերացվել մինչև ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի ներկայացման համար սահմանված վերջնաժամկետի օրը 

ներառյալ. 

2) «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ՀՀ տարածք ներմուծված 

ապրանքների համար հաշվարկված և վճարված ԱԱՀ-ի գումարները: Այս դեպքում ԱԱՀ-ի գումարները 

հաշվանցվում (պակասեցվում) են՝ 

ա. ապրանքների ներմուծման մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրն ընդգրկող հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկով, բացառությամբ մաքսային մարմնին վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարի վճարման ժամկետի 

հետաձգման դեպքի որը նկարագրված է ստորև, 

բ. ապրանքների ներմուծման ճշտված մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելու դեպքում՝ 

ներմուծման ճշտված մաքսային հայտարարագրի գրանցման և ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարների վճարման 

օրերն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի, իսկ այդ օրերը տարբեր հաշվետու 

ժամանակաշրջաններում ներառված լինելու դեպքում՝ դրանցից վերջինը ընդգրկող հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկով՝ հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարի մասով, 

գ. ապրանքների ներմուծման գծով մաքսային մարմնի կողմից իրականացվող հետբացթողումային 

ստուգման արդյունքում ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ պարտավորություն առաջադրելու դեպքում՝ այդ 

պարտավորության կատարման (այդ թվում՝ մասնակի) օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի 

համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով՝ վճարված 

ԱԱՀ-ի գումարի չափով. 

3) ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ տարածք ներմուծված՝ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող 

ապրանքների համար հաշվարկված և վճարված ԱԱՀ-ի գումարները: Այս դեպքում ԱԱՀ-ի գումարները 

հաշվանցվում (պակասեցվում) են՝ 

ա. ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելու (ՀՀ պետական սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 
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հաշվարկով, եթե ապրանքների ներմուծման հարկային հայտարարագիրը հարկային մարմին է 

ներկայացվել և ներմուծման մասով ԱԱՀ-ի գումարները (մասնակի վճարման դեպքում՝ մասնակի վճարված 

ԱԱՀ-ի գումարները) վճարվել են մինչև ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելու (ՀՀ պետական սահմանը 

հատելու) օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկի ներկայացման համար սահմանված վերջնաժամկետի օրը ներառյալ, 

բ. ապրանքների ներմուծման հարկային հայտարարագրի՝ հարկային մարմին ներկայացման և ԱԱՀ-ի 

գումարների վճարման օրերը ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի, իսկ այդ օրերը տարբեր հաշվետու 

ժամանակաշրջաններում ներառված լինելու դեպքում՝ դրանցից վերջինը ընդգրկող հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկով, եթե ապրանքների ներմուծման հարկային հայտարարագիրը հարկային մարմին չի 

ներկայացվել, կամ ներմուծման մասով ԱԱՀ-ի գումարները չեն վճարվել մինչև ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի 

միասնական հաշվարկի ներկայացման համար սահմանված վերջնաժամկետի օրը ներառյալ, 

գ. ապրանքների ներմուծման ճշտված հարկային հայտարարագիր ներկայացնելու դեպքում՝ 

ներմուծման ճշտված հարկային հայտարարագրի ներկայացման և ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարների վճարման 

օրերն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի, իսկ այդ օրերը տարբեր հաշվետու 

ժամանակաշրջաններում ներառված լինելու դեպքում՝ դրանցից վերջինը ընդգրկող հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկով՝ հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարի մասով, իսկ ապրանքների 

ներմուծման ճշտված հարկային հայտարարագիրը մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի ներկայացման համար սահմանված վերջնաժամկետի օրը 

ներառյալ ներկայացնելու և մինչև այդ օրը ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարները վճարված լինելու դեպքում 

ներմուծման ճշտված հարկային հայտարարագրով արտացոլված ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարները 

հաշվանցվում են տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով, 

դ. հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգման արդյունքում ապրանքների ներմուծման մասով 

ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ պարտավորություն առաջադրելու դեպքում՝ այդ պարտավորության կատարման 

(այդ թվում՝ մասնակի) օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին 

ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով՝ վճարված ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարի 

չափով. 

4) ՀՀ տարածքում հաշվետու ժամանակաշրջանում ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ 

ռեզիդենտ կազմակերպությունից ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված աշխատանքների կամ ստացված 

ծառայությունների գծով ԱԱՀ վճարողների կողմից դուրս գրվող հարկային հաշիվներում առանձնացված 

ԱԱՀ-ի գումարները: Այս դեպքում ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցվում (պակասեցվում) են՝ 

ա. ապրանքների ձեռքբերման, աշխատանքների ընդունման կամ ծառայությունների ստացման օրն 

ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային 

հարկի միասնական հաշվարկով, եթե համապատասխան գործարքին վերաբերող հարկային հաշիվը դուրս 

է գրվել մինչև ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի ներկայացման համար սահմանված 

վերջնաժամկետի օրը ներառյալ, 

բ. համապատասխան գործարքին վերաբերող հարկային հաշվի դուրսգրման օրն ընդգրկող հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկով, եթե հարկային հաշիվը դուրս է գրվել ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի 

ներկայացման համար սահմանված վերջնաժամկետից հետո. (ՀՕ՝ Հոդված 71) 
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Աղյուսակ 41․ Հաշվանցումների (պակասեցումների) կատարման սահմանափակումները 

 

Այս կետի կիրառության իմաստով, համարվում է, որ թեթև մարդատար ավտոմեքենան ձեռք է բերվել 

կամ ներմուծվել է ոչ իրացման նպատակով, եթե ավտոմեքենայի սեփականության իրավունքը ստացել է 

պետական գրանցում: (ՀՕ՝ Հոդված 72) 
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Պարտավորությունների ու հաշվանցումների (պակասեցումների) 

վերաձևակերպման կարգը 

Եթե ապրանքի ձեռքբերումը կամ ներմուծումը ուղղակիորեն վերագրվում են ԱԱՀ-ի 20 կամ 0 տոկոս 

դրույքաչափով հարկման ենթակա գործարքներին կամ հնարավոր չէ ուղղակիորեն վերագրել ԱԱՀ-ով 

հարկվող կամ ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին, ապա այդ ձեռքբերումների գծով ԱԱՀ-ի գումարների 

հաշվանցումը (պակասեցումը) կատարվում է ձեռքբերումների կատարման հաշվետու 

ժամանակաշրջանում: 

Եթե ձեռքբերումները, որոնց մասով նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններում կատարվել է ԱԱՀ-ի 

գումարների հաշվանցում (պակասեցում), հետագա հաշվետու ժամանակաշրջաններում ամբողջությամբ 

կամ մասնակիորեն վերագրվում են ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին, ապա ապրանքի, աշխատանքի կամ 

ծառայության մասով՝ 

ա. հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են վերաձևակերպման` հաշվետու 

ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա գումարներից նվազեցման` տվյալ հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին ուղղակիորեն վերագրված մասին 

համապատասխանող արժեքի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 20 տոկոս դրույքաչափով հաշվարկված գումարի չափով, 

բ. հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են վերաձևակերպման` հաշվետու 

ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա գումարներից նվազեցման` հաշվետու 

ժամանակաշրջանում իրականացված բոլոր գործարքների ընդհանուր հարկման բազայի մեջ ԱԱՀ-ով 

չհարկվող գործարքների հարկման բազայի տեսակարար կշռին համապատասխանող գործակցով որոշվող 

հարկի գումարի չափով, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ ապրանքը վերագրվում է ԱԱՀ-ով 

հարկվող և ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին, և եթե տվյալ ապրանքը հնարավոր չէ ուղղակիորեն վերագրել 

ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին, 

գ. հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են վերաձևակերպման` հաշվետու 

ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա գումարներից նվազեցման՝ տվյալ ապրանքի՝ 

ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներին չվերագրված մասին համապատասխանող հարկման բազայի նկատմամբ 

ԱԱՀ-ի 20 տոկոս դրույքաչափով հաշվարկված գումարի չափով, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում 

ապրանքի մատակարարումը ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարք է. 

Եթե ձեռքբերումներն ուղղակիորեն վերագրվում են ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին, ապա այդ 

ձեռքբերումների գծով ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա չեն ձեռքբերումների 

կատարման հաշվետու ժամանակաշրջանում: 

Եթե ձեռքբերումները, որոնց մասով նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններում կատարվել է ԱԱՀ-ի 

հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարների նվազեցում (ԱԱՀ-ի գումարները Օրենսգրքի 6-րդ բաժնով 

սահմանված կարգով միացվել են ձեռքբերումների արժեքին), հետագա հաշվետու ժամանակաշրջաններում 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն վերագրվում են ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներին, ապա ապրանքի, 

աշխատանքի կամ ծառայության մասով՝ 

ա. չհաշվանցված (չպակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են վերաձևակերպման` հաշվետու 

ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա գումարներին ավելացման` տվյալ հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներին ուղղակիորեն վերագրված մասին 

համապատասխանող արժեքի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 16.67 տոկոս հաշվարկային դրույքաչափով հաշվարկված 

գումարի չափով, 

բ. չհաշվանցված (չպակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են վերաձևակերպման` հաշվետու 

ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա գումարներին ավելացման` հաշվետու 

ժամանակաշրջանում իրականացված բոլոր գործարքների ընդհանուր հարկման բազայի մեջ ԱԱՀ-ով 

հարկվող գործարքների հարկման բազայի տեսակարար կշռին համապատասխանող գործակցով որոշվող 

հարկի գումարի չափով, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ ապրանքը վերագրվում է ԱԱՀ-ով 
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հարկվող և ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին, և եթե տվյալ ապրանքը հնարավոր չէ ուղղակիորեն վերագրել 

ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին, 

գ. չհաշվանցված (չպակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա են վերաձևակերպման` հաշվետու 

ժամանակաշրջանում հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա գումարներին ավելացման՝ տվյալ ապրանքի՝ 

ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին չվերագրված մասին համապատասխանող հարկման բազայի նկատմամբ 

ԱԱՀ-ի 16.67 տոկոս հաշվարկային դրույքաչափով հաշվարկված գումարի չափով, եթե հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ապրանքի մատակարարումը ԱԱՀ-ով հարկվող գործարք է. 

ԱԱՀ վճարողների կատարած ձեռքբերումների կորստի դեպքում այդ ձեռքբերումներին վերաբերող 

ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա չեն հաշվանցման (պակասեցման), եթե այդ կորուստները հարկման 

նպատակով համախառն եկամտից նվազեցման ենթակա չեն: Կորուստների մեծությունը տարեկան 

կտրվածքով սահմանված լինելու դեպքում ԱԱՀ-ի յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում կորստի 

տարեկան նորմայի համեմատությամբ ավել կամ պակաս հաշվարկված ԱԱՀ-ի հաշվանցվող 

(պակասեցվող) գումարը տարեկան արդյունքներով վերահաշվարկվում է տվյալ տարվա ԱԱՀ-ի վերջին 

հաշվետու ժամանակաշրջանում` տարբերությունը դիտարկելով որպես վերջին հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ԱԱՀ-ի հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարի ավելացում կամ պակասեցում: 

Եթե ապրանքների ներմուծման (այդ թվում՝ ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծման) ճշտված 

մաքսային կամ հարկային հայտարարագրով նախկինում ներկայացված՝ ներմուծման մաքսային կամ 

հարկային հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները նվազում են, ապա ներմուծման 

մաքսային կամ հարկային հայտարարագրում և ներմուծման ճշտված մաքսային կամ հարկային 

հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների տարբերությունը նվազեցվում է ներմուծման 

ճշտված մաքսային կամ հարկային հայտարարագրի գրանցման կամ հարկային մարմին ներկայացման օրը 

ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային 

հարկի միասնական հաշվարկով հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներից: 

Եթե ապրանքների ներմուծման գծով մաքսային մարմնի կողմից իրականացվող հետբացթողումային 

ստուգման արդյունքում ներմուծման մաքսային հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները 

նվազում են, ապա ներմուծման մաքսային հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների նվազած 

մասը նվազեցվում է հետբացթողումային ստուգման ակտի կազմման օրն ընդգրկող հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկով հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներից: 

ԱԱՀ վճարողների մոտ հարկման ընդհանուր համակարգից հարկման հատուկ համակարգեր 

տեղափոխվելու օրվա դրությամբ առկա կամ հարկման հատուկ համակարգում գտնվելու ընթացքում 

առաջացած ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարը հետագայում կրկին հարկման ընդհանուր համակարգ 

տեղափոխվելու դեպքում կարող է մարվել ԱԱՀ-ի պարտավորությունների հաշվին: Այս առումով` հարկման 

հատուկ համակարգում գտնվելու ընթացքում առաջացած ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարը հաշվարկելիս 

հաշվի են առնվում հարկման ընդհանուր համակարգից հարկման հատուկ համակարգեր տեղափոխվելու 

օրվա դրությամբ հարկ վճարողի մոտ առկա ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարը, ինչպես նաև այդ 

ժամանակաշրջանում ներկայացված ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկներով պետական 

բյուջե վճարման կամ հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները: (ՀՕ՝ Հոդված 73) 

Հաշվանցված (պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարների մասով վերաձևակերպումներ (նվազեցումներ) 

չկատարելը, եթե այն հանգեցրել է հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական բյուջե վճարման ենթակա 

ԱԱՀ-ի գումարը հաշվարկվող չափից պակաս ցույց տալու` համարվում է որպես հարկային հաշվարկում 

հարկի գումարը պակաս ցույց տալ: 
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Պետական բյուջեից փոխհատուցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարի հաշվարկման կարգը 

ԱԱՀ վճարողներին հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեության արդյունքներով պետական բյուջեից 

փոխհատուցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը հաշվարկվում է որպես այդ ժամանակաշրջանում 

իրականացված՝ հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների հարկման բազայի նկատմամբ հաշվարկված 

ԱԱՀ-ի գումարի և հաշվանցվող (պակասեցվող) ԱԱՀ-ի գումարների բացասական տարբերություն: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեության արդյունքներով առաջացող ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող 

գումարն ուղղվում է հաշվետու ժամանակաշրջանների գործունեության արդյունքներով ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկներով առաջացող՝ պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումարների, ինչպես նաև հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգման կամ ուսումնասիրության 

արդյունքում արձանագրվող՝ ԱԱՀ-ի լրացուցիչ գումարների մարմանը, բացառությամբ ստորև նշված 

դեպքերի: 

Եթե յուրաքանչյուր հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 21-ի դրությամբ ԱԱՀ վճարողն ունի ԱԱՀ-

ի փոխհատուցվող գումար, ապա այդ գումարը ԱԱՀ վճարողի գրավոր դիմումի հիման վրա իրականացվող 

ստուգման կամ ուսումնասիրության արդյունքներով հիմնավորվելու դեպքում մուտքագրվում է 

միասնական հաշվին: 

ԱԱՀ-ի 0% դրույքաչափով հարկման ենթակա գործարքների ու գործառնությունների իրականացման 

դեպքում ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարները ԱԱՀ վճարողի գրավոր դիմումի հիման վրա իրականացվող 

ստուգման կամ ուսումնասիրության արդյունքներով հիմնավորվելու դեպքում մուտքագրվում են 

միասնական հաշվին, եթե հարկ վճարողն ունի ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումար: Այս դեպքում հարկ 

վճարողի միասնական հաշվին մուտքագրվում է ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի այն մասը, որը չի 

գերազանցում հաշվետու ժամանակաշրջանում ԱԱՀ-ի 0% դրույքաչափով հարկվող գործարքների հարկման 

բազայի 20%-ը, իսկ ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի այդ չափը գերազանցող մասը շարունակվում է 

հաշվառվել որպես փոխհատուցվող գումար և ուղղվում է հետագայում ԱԱՀ-ի գումարի գծով հարկային 

պարտավորությունների մարմանը կամ մուտքագրվում է միասնական հաշվին: (ՀՕ՝ Հոդված 74) 

Շահութահարկի գումարի վճարումը 

Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները, ինչպես նաև մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում 

գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները հաշվարկված՝ պետական բյուջե 

վճարման ենթակա շահութահարկի գումարները պետական բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվան 

հաջորդող հարկային տարվա ապրիլի 20-ը ներառյալ: 

Հարկային գործակալները հաշվարկված և պահված շահութահարկի գումարները պետական բյուջե են 

վճարում մինչև ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողին եկամուտների վճարման եռամսյակին հաջորդող 

ամսվա 20-ը ներառյալ: 

Հարկման հատուկ համակարգերում գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերը 

գործունեության այդ տեսակների մասով յուրաքանչյուր ամսվա համար շահութահարկը (ամսական 5 

հազար դրամի չափով) վճարում են մինչև տվյալ հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ապրիլի 

20-ը ներառյալ: (ՀՕ՝ Հոդված 136) 

Շահութահարկի կանխավճարները 

Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողը և մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն 

իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողը պարտավոր են ընթացիկ հարկային տարվա 

յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ մինչև տվյալ եռամսյակի վերջին ամսվա 20-ը ներառյալ, կատարել 

շահութահարկի կանխավճարներ (բացառությամբ այն դեպքում, երբ ներկայացվել է գործունեությունը 

դադարեցնելու մասին հայտարարություն)՝ նախորդ հարկային տարվա շահութահարկի գումարի 20%-ով 

հաշվարկվող գումարի և նախորդ եռամսյակի ընթացքում ապրանքների մատակարարումից, 
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աշխատանքների կատարումից կամ ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտների 2%-ով 

հաշվարկվող գումարի նվազագույնի չափով: 

Նախորդ եռամսյակի ընթացքում ապրանքների մատակարարումից, աշխատանքների կատարումից 

կամ ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտների մեծությունը որոշվում է նախորդ 

եռամսյակում ներառված ամիսների համար` մինչև շահութահարկի կանխավճարի կատարման 

վերջնաժամկետը հարկային մարմին ներկայացված` ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկներում (այդ թվում` ճշտված) արտացոլված` ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների 

հարկման բազայի հանրագումարի չափով: Ընդ որուոմ, շահութահարկի կանխավճարի կատարման 

վերջնաժամկետից հետո հարկային մարմին ներկայացված` տվյալ եռամսյակի ընթացքում ապրանքների 

մատակարարումից, աշխատանքների կատարումից կամ ծառայությունների մատուցումից ստացվող 

եկամուտների ավելացվող կամ պակասեցվող գումարները` պայմանավորված ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի 

միասնական հաշվարկներում արտացոլված` ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների 

հարկման բազայի հանրագումարի փոփոխությամբ (այդ թվում` եռամսյակի որևէ հաշվետու ամսվա համար 

ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի կամ ճշտված հաշվարկի ներկայացման դեպքում) 

հաշվի չեն առնվում շահութահարկի կանխավճարի մեծության հաշվարկման համար։ 

Աղյուսակ 42․ Կանխավճարի հաշվարկման բազա 

 

Նախորդ հարկային տարվա համար ներկայացված շահութահարկի (այդ թվում՝ ճշտված) հաշվարկը 

հիմք է հանդիսանում այդ հաշվարկը ներկայացնելու օրվան հաջորդող առաջիկա կանխավճարի մեծության 

հաշվարկման համար, եթե հաշվարկը ներկայացվել է մինչև տվյալ հարկային տարվա վերջին կանխավճարի 

կատարման վերջնաժամկետը: 

Մինչև նախորդ հարկային տարվա շահութահարկի գումարի հաշվարկումը (մինչև նախորդ հարկային 

տարվա համար շահութահարկի հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելը) շահութահարկի 

կանխավճարները յուրաքանչյուր անգամ կատարելու համար նախորդ հարկային տարվա շահութահարկի 
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գումարի 20%-ով հաշվարկվող գումարի փոխարեն ընդունվում է վերջին հաշվետու տարվա համար 

ներկայացված շահութահարկի հաշվարկով (այդ թվում` ճշտված) արտացոլված շահութահարկի գումարի 

20%-ով հաշվարկվող գումարը: 

Հարկային տարվա ընթացքում պետական գրանցում ստացած (հաշվառված) կամ որպես նոտար 

նշանակված հարկ վճարողները` համապատասխանաբար, պետական գրանցման (հաշվառման) կամ 

որպես նոտար նշանակման հարկային տարվա եռամսյակների համար, իսկ նախորդ հարկային տարվա 

ընթացքում ԱԱՀ վճարող չհամարված, ինչպես նաև ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում ԱԱՀ վճարող 

համարված հարկ վճարողներն ընթացիկ հարկային տարվա եռամսյակների համար շահութահարկի 

կանխավճարներ չեն կատարում։ 

Այն հարկ վճարողը, որը հարկային մարմին է ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով 

հայտարարություն՝ 

1) որևէ օրվանից սկսած՝ անորոշ ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու մասին, ապա 

հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը դադարեցնելու օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան 

գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարության ներկայացման օրը) մինչև գործունեությունը 

վերսկսելու մասին հարկային մարմնի հաստատած ձևով ներկայացվող հայտարարության մեջ նշված` 

գործունեությունը վերսկսելու օրը (բայց ոչ շուտ, քան գործունեությունը վերսկսելու մասին 

հայտարարության ներկայացման օրը) ընկած ժամանակահատվածում ներառվող ամբողջական 

եռամսյակների համար շահութահարկի կանխավճարներ կարող է չկատարել. 

2) որևէ օրվանից սկսած՝ որոշակի ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու մասին, ապա 

հայտարարության մեջ նշված՝ գործունեությունը դադարեցնելու օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան 

գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարության ներկայացման օրը) մինչև հայտարարության 

մեջ նշված` գործունեությունը վերսկսելու օրը ընկած ժամանակահատվածում ներառվող ամբողջական 

եռամսյակների համար շահութահարկի կանխավճարներ կարող է չկատարել: (ՀՕ՝ Հոդված 135) 

Պետական բյուջե վճարման ենթակա շահութահարկի 

գումարի հաշվարկման կարգը 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեության արդյունքներով ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները 

պետական բյուջե են վճարում այդ հաշվետու ժամանակաշրջանին վերաբերող հարկման բազայի 

նկատմամբ համապատասխան դրույքաչափով հաշվարկված շահութահարկի գումարների և 

շահութահարկի նվազեցվող գումարների դրական տարբերությունը: 

Աղյուսակ 43․Նվազեցվող գումարներ 
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Առանց մշտական հաստատության ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 

վճարողներին վճարված եկամուտների գծով ձևավորվող հարկման բազայի, ինչպես նաև մշտական 

հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 

վճարողներին վճարված՝ մշտական հաստատությանը չվերագրվող եկամուտների գծով ձևավորվող 

հարկման բազայի մասով համապատասխան դրույքաչափերով հարկային գործակալի կողմից հաշվարկված 

և պահված շահութահարկի գումարները համարվում են պետական բյուջե վճարման ենթակա 

շահութահարկի վերջնական գումարներ: (ՀՕ՝ Հոդված 130) 

Կորուստները 

Բնական կորուստ 

Գույքի բնական կորուստ է համարվում գույքի պահպանության կամ տեղափոխության ընթացքում 

ֆիզիկաքիմիական, մեխանիկական կամ կենսաբանական գործոնների ազդեցությամբ պայմանավորված՝ 

գույքի քաշի, չափի, ծավալի կամ քանակի նվազումը: Գույքի բնական կորուստը համախառն եկամտից 

նվազեցվում է Կառավարության սահմանած չափը չգերազանցող չափով (ՀՀ կառավարության 13.12.2018թ. N 

1467-Ն որոշում՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=128932)՝ այդ կորստի տեղի ունենալու կամ 

այդ կորուստը հայտնաբերելու հարկային տարվա ընթացքում: 

Կառավարության կողմից բնական կորստի չափ սահմանված չլինելու կամ բնական կորստի չափը 

Կառավարության սահմանած չափը գերազանցելու դեպքում համախառն եկամուտը այդ կորստի չափով 

(բնական կորստի չափը Կառավարության սահմանած չափը գերազանցելու դեպքում՝ գերազանցող չափով) 

չի նվազեցվում: 

Որակական կորուստ 

Գույքի որակական կորուստ է համարվում պիտանիության (պահպանման) ժամկետ ունեցող ապրանքի 

պիտանիության (պահպանման) ժամկետի սպառման կամ ժամանակի ընթացքում մաշվածության կամ 

քայքայման արդյունքում գույքի սպառողական հատկանիշների անկման կամ ապրանքի մատակարարման 

արգելքների կամ սահմանափակումների առաջացման արդյունքում շրջանառությունից հանվող գույքը կամ 

ապրանքը: Գույքի՝ փաստաթղթերով հիմնավորված որակական կորուստը համախառն եկամտից 

նվազեցվում է այդ կորստի տեղի ունենալու կամ այդ կորուստը հայտնաբերելու հարկային տարվա 

համախառն եկամտի 1%-ը չգերազանցող չափով՝ տվյալ հարկային տարվա ընթացքում: 

Որակական կորուստները հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվում 

են, եթե գույքը հանվել է շրջանառությունից (դուրս է գրվել): Որակական կորուստները 

փաստաթղթավորվում են հարկ վճարողի կողմից կազմված գույքի թերությունները բնութագրող ակտով կամ 

արձանագրությամբ կամ ապրանքի մատակարարման արգելքների կամ սահմանափակումների 

առաջացման արդյունքում՝ գույքի կամ ապրանքի շրջանառությունից հանման ակտով կամ 

արձանագրությամբ: Նշված փաստաթղթերում պարտադիր նշվում են` 

 փաստաթղթի կազմման օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 շրջանառությունից հանվող գույքի անվանումը, քանակը. 

 փաստաթուղթն ստորագրող անձանց անունները, ազգանունները և ստորագրությունները: 

Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից փաստաթղթերով հիմնավորված 

կորուստները նվազեցվում են, եթե դուրս գրված գույքը փաստացի ոչնչացվել կամ հանձնվել է այլ 

կազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը) կամ պետական մարմնին, իսկ նշված գործողությունները 

կատարված չլինելու դեպքում գույքը փաստացի առկա է հարկ վճարողի մոտ՝ բացառությամբ այն դեպքերի, 

երբ գույքը կորել կամ ոչնչացել է: 

Որակական կորուստների արդյունքում ոչնչացման կամ այլ կազմակերպությանը (անհատ 

ձեռնարկատիրոջը) կամ պետական մարմնին հանձնման ենթակա գույքը փաստաթղթավորվում է` 
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1. հարկ վճարողի կողմից կամ հարկ վճարողի կողմից և այլ կազմակերպության (անհատ 

ձեռնարկատիրոջ) կամ պետական մարմնի մասնակցությամբ գույքի ոչնչացման դեպքում` ոչնչացման 

մասին հարկ վճարողի կամ հարկ վճարողի և այլ կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) կամ 

պետական մարմնի կողմից կազմված ակտով կամ արձանագրությամբ: Նշված փաստաթղթերում 

պարտադիր նշվում են` 

 գույքի ոչնչացման օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքի ոչնչացման վայրը. 

 գույքի ոչնչացման ձևը. 

 ոչնչացված գույքի անվանումը, քանակը. 

 գույքի ոչնչացմանը մասնակցող անձանց անունները, ազգանունները և ստորագրությունները: 

2. գույքն այլ կազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը) կամ պետական մարմնին հանձնելու 

դեպքում` հանձնման-ընդունման ակտով կամ հաշվարկային փաստաթղթով: Նշված փաստաթղթերում 

պարտադիր նշվում են` 

 գույքի հանձնման օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքի հանձնման վայրը. 

 հանձնված գույքի անվանումը, քանակը. 

 գույքը հանձնող և ընդունող անձանց անունները, ազգանունները և ստորագրությունները: (ՀՕ՝ 

Հոդված 122, ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. N 1261-Ն որոշում՝ 
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Պատահական կորուստ 

Գույքի պատահական կորուստ է համարվում գույքի կորուստը, ոչնչացումը կամ վնասումը, որը տեղի է 

ունեցել հրդեհի, ջրհեղեղի, երկրաշարժի կամ այլ տարերային աղետի, նավաբեկման, պատերազմի, 

մարտական գործողությունների, զինված հարձակման, զանգվածային անկարգությունների, 

ապստամբության կամ նման այլ արտակարգ իրադարձությունների (ներառյալ՝ օրենքով սահմանված 

ապահովագրական պատահարները) հետևանքով, այսուհետ՝ արտակարգ իրադարձություններ: Գույքի՝ 

փաստաթղթերով հիմնավորված պատահական կորուստը համախառն եկամտից նվազեցվում է ամբողջ 

չափով՝ այդ կորստի տեղի ունենալու կամ այդ կորուստը հայտնաբերելու հարկային տարվա ընթացքում: 

Պատահական կորուստները հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից 

նվազեցվում են, եթե սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերով կամ իրականացված գույքագրման 

արդյունքներով հիմնավորվում է, որ գույքի փաստաթղթերով հաշվառված մնացորդները գերազանցում են 

գույքի փաստացի մնացորդները: 

Պատահական կորուստները փաստաթղթավորվում են հարկ վճարողի կողմից գույքագրման 

արդյունքներով գույքի փաստացի մնացորդների մասին տվյալների հիման վրա կազմված գույքագրման 

ցուցակներով կամ գույքագրման ակտերով և գույքագրման արդյունքների համեմատական տեղեկագրերով, 

որոնց հիման վրա որոշվում է արտակարգ իրադարձությունների հետևանքով կորած, ոչնչացված կամ 

վնասված գույքի քանակը: 

Գույքագրման ցուցակներում և գույքագրման ակտերում պարտադիր նշվում են` 

 գույքագրումն սկսելու օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքագրումն ավարտելու օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքագրմամբ հաշվառված գույքի անվանումը և քանակը. 

 գույքագրման հանձնաժողովի անդամների կամ նյութական պատասխանատու անձանց անունները, 

ազգանունները և ստորագրությունները: 

Գույքագրման արդյունքների համեմատական տեղեկագրերում պարտադիր նշվում են` 

 գույքագրումն սկսելու օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքագրումն ավարտելու օրը, ամիսը և տարեթիվը. 
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 արտակարգ իրադարձությունների հետևանքով կորած, ոչնչացված կամ վնասված գույքի 

անվանումը, քանակը. 

 գույքագրման արդյունքների համեմատական տեղեկագիր կազմող անձի կամ նյութական 

պատասխանատու անձանց անունները, ազգանունները և ստորագրությունները: 

Պատահական կորուստները պետք է հիմնավորված լինեն նաև այդ կորուստներն առաջացնող` 

արտակարգ իրադարձությունների հետևանքով տեղի ունեցած լինելու փաստն արձանագրող` 

համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանքով կամ այլ փաստաթղթով: Լիազոր 

մարմիններ են՝ 

 հրդեհի, ջրհեղեղի, երկրաշարժի կամ այլ տարերային աղետի դեպքերում՝ Արտակարգ 

իրավիճակների նախարարությունը, 

 նավաբեկության դեպքերում` Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, 

 պատերազմի, մարտական գործողությունների դեպքերում՝ Պաշտպանության նախարարությունը, 

 զինված հարձակման, զանգվածային անկարգությունների, ապստամբության կամ նման այլ 

արտակարգ իրադարձությունների դեպքերում՝ Ոստիկանությունը: 

Պատահական կորուստների արդյունքում ոչնչացման կամ այլ կազմակերպությանը (անհատ 

ձեռնարկատիրոջը) կամ պետական մարմնին հանձնման ենթակա գույքը փաստաթղթավորվում է` 

1. Հարկ վճարողի կողմից կամ հարկ վճարողի կողմից և այլ կազմակերպության (անհատ 

ձեռնարկատիրոջ) կամ պետական մարմնի մասնակցությամբ գույքի ոչնչացման դեպքում` ոչնչացման 

մասին հարկ վճարողի կամ հարկ վճարողի և այլ կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) կամ 

պետական մարմնի կողմից կազմված ակտով կամ արձանագրությամբ: Նշված փաստաթղթերում 

պարտադիր նշվում են` 

 գույքի ոչնչացման օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքի ոչնչացման վայրը. 

 գույքի ոչնչացման ձևը. 

 ոչնչացված գույքի անվանումը, քանակը. 

 գույքի ոչնչացմանը մասնակցող անձանց անունները, ազգանունները և ստորագրությունները: 

2. Գույքն այլ կազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը) կամ պետական մարմնին հանձնելու 

դեպքում` հանձնման-ընդունման ակտով կամ հաշվարկային փաստաթղթով: Նշված փաստաթղթերում 

պարտադիր նշվում են` 

 գույքի հանձնման օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքի հանձնման վայրը. 

 հանձնված գույքի անվանումը, քանակը. 

 գույքը հանձնող և ընդունող անձանց անունները, ազգանունները և ստորագրությունները: (ՀՕ՝ 
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Այլ կորուստ 

Գույքի այլ կորուստ է համարվում բնական, որակական, պատահական և տեխնոլոգիական կորուստ 

չհամարվող գույքի փաստացի այլ կորուստը: Գույքի այլ կորուստ չի համարվում շահութահարկով հարկման 

բազայի որոշման կամ շահութահարկի հաշվարկման նպատակով ակտիվների վերագնահատումը: Գույքի՝ 

փաստաթղթերով հիմնավորված այլ կորուստների առկայության դեպքում համապատասխան կորուստները 

համախառն եկամտից նվազեցվում են՝ 

ա. վնաս պատճառողի կողմից կորուստն ամբողջությամբ կամ մաս-մաս կամովին հատուցելու դեպքում` 

կորստի ամբողջական կամ մաս-մաս հատուցման հարկային տարում, 
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բ. վնաս պատճառողին չպարզելու հետևանքով նախաքննության մարմնի կողմից քրեական գործը 

կասեցնելու կամ կարճելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում` այդ որոշման ընդունման հարկային 

տարում, 

գ. դատարանի կողմից վնաս պատճառողին մեղավոր կամ անմեղ ճանաչելու վերաբերյալ դատական 

ակտ ընդունելու դեպքում` այդ ակտն ուժի մեջ մտնելու հարկային տարում: 

Այլ կորուստները հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվում են, եթե 

սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերով կամ իրականացված գույքագրման արդյունքներով 

հիմնավորվում է, որ գույքի փաստաթղթերով հաշվառված մնացորդները գերազանցում են գույքի փաստացի 

մնացորդները: 

Այլ կորուստները փաստաթղթավորվում են հարկ վճարողի կողմից գույքագրման արդյունքներով գույքի 

փաստացի մնացորդների մասին տվյալների հիման վրա կազմված գույքագրման ցուցակներով կամ 

գույքագրման ակտերով և գույքագրման արդյունքների համեմատական տեղեկագրերով, որոնց հիման վրա 

որոշվում է կորած, ոչնչացված կամ վնասված գույքի չափը: 

Գույքագրման ցուցակներում և գույքագրման ակտերում պարտադիր նշվում են` 

 գույքագրումն սկսելու օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքագրումն ավարտելու օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքագրմամբ հաշվառված գույքի անվանումը և քանակը. 

 գույքագրման հանձնաժողովի անդամների կամ նյութական պատասխանատու անձանց անունները, 

ազգանունները և ստորագրությունները: 

Գույքագրման արդյունքների համեմատական տեղեկագրերում պարտադիր նշվում են` 

 գույքագրումն սկսելու օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքագրումն ավարտելու օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 կորած, ոչնչացված կամ վնասված գույքի անվանումը, քանակը. 

 գույքագրման արդյունքների համեմատական տեղեկագիր կազմող անձի կամ նյութական 

պատասխանատու անձանց անունները, ազգանունները և ստորագրությունները: 

Այլ կորուստների արդյունքում ոչնչացման կամ այլ կազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը) 

կամ պետական մարմնին հանձնման ենթակա գույքը փաստաթղթավորվում է` 

1. Հարկ վճարողի կողմից կամ հարկ վճարողի կողմից և այլ կազմակերպության (անհատ 

ձեռնարկատիրոջ) կամ պետական մարմնի մասնակցությամբ գույքի ոչնչացման դեպքում` ոչնչացման 

մասին հարկ վճարողի կամ հարկ վճարողի և այլ կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) կամ 

պետական մարմնի կողմից կազմված ակտով կամ արձանագրությամբ: Նշված փաստաթղթերում 

պարտադիր նշվում են` 

 գույքի ոչնչացման օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքի ոչնչացման վայրը. 

 գույքի ոչնչացման ձևը. 

 ոչնչացված գույքի անվանումը, քանակը. 

 գույքի ոչնչացմանը մասնակցող անձանց անունները, ազգանունները և ստորագրությունները: 

2. Գույքն այլ կազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը) կամ պետական մարմնին հանձնելու 

դեպքում` հանձնման-ընդունման ակտով կամ հաշվարկային փաստաթղթով: Նշված փաստաթղթերում 

պարտադիր նշվում են` 

 գույքի հանձնման օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

 գույքի հանձնման վայրը. 

 հանձնված գույքի անվանումը, քանակը. 

 գույքը հանձնող և ընդունող անձանց անունները, ազգանունները և ստորագրությունները: (ՀՕ՝ 
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Պետական բյուջեից փոխհատուցման ենթակա շահութահարկի 

գումարի հաշվարկման կարգը 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեության արդյունքներով ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողներին 

և մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 

վճարողներին պետական բյուջեից փոխհատուցման ենթակա շահութահարկի գումարը հաշվարկվում է 

որպես հաշվետու ժամանակաշրջանին վերաբերող հարկման բազայի նկատմամբ համապատասխան 

դրույքաչափով հաշվարկված շահութահարկի գումարների և շահութահարկի նվազեցվող գումարների 

բացասական տարբերություն: (ՀՕ՝ Հոդված 131) 

Շրջանառության հարկի գումարի վճարումը 

Շրջանառության հարկ վճարողները պետական բյուջե վճարման ենթակա շրջանառության հարկի 

գումարները պետական բյուջե են վճարում մինչև յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 

ամսվա 20-ը ներառյալ: (ՀՕ՝ Հոդված 262) 

Պետական բյուջե վճարման ենթակա շրջանառության հարկի 

գումարի հաշվարկման կարգը 

Շրջանառության հարկ վճարողները հաշվետու ժամանակաշրջանի՝ առևտրական (առք ու վաճառքի) 

գործունեության (բացառությամբ ՀՀ կառավարության սահմանած ցանկում 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=111748) ներառված երկրորդային հումքի առևտրական (առք 

ու վաճառքի) գործունեության) արդյունքներով պետական բյուջե են վճարում այդ ժամանակաշրջանում 

ձևավորվող հարկման բազայի նկատմամբ համապատասխան դրույքաչափի կիրառությամբ հաշվարկված 

շրջանառության հարկի գումարի և շրջանառության հարկի գումարից նվազեցվող գումարի 

տարբերությունը: (ՀՕ՝ Հոդված 260) 

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից 

հարկերի վճարումը 

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներն ազատվում են միկրոձեռնարկատիրության մասով 

առաջացող բոլոր պետական հարկերի հաշվարկման և պետական բյուջե վճարման պարտավորությունից 

(այդ թվում` որպես հարկային գործակալ` հարկը հաշվարկելու, պահելու և պետական բյուջե փոխանցելու 

պարտավորությունից, ինչպես նաև Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով սահմանված` շահութահարկի 

կանխավճարների կատարման պարտավորությունից): (ՀՕ՝ Հոդված 269) 

 

Բնապահպանական հարկի գումարի վճարումը 

Պետական բյուջե վճարման ենթակա բնապահպանական հարկի գումարները պետական բյուջե են 

վճարվում մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: (ՀՕ՝ Հոդված 181) 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=111748
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Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար պետական բյուջե վճարման 

ենթակա բնապահպանական հարկի հաշվարկման կարգը 

Ներմուծող-իրացնողների կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում ՀՀ տարածքում օտարված՝ շրջակա 

միջավայրին վնաս պատճառող (բացառությամբ ԱՏԳ ԱԱ 8702, 8703, 8704 և 8705 ծածկագրերին դասվող 

ավտոմեքենաների) ապրանքների համար պետական բյուջե վճարման ենթակա բնապահպանական հարկը 

հաշվարկվում է այդ ապրանքների հարկման բազայի նկատմամբ՝ ՀՀ ներմուծվող և իրացվող ապրանքների 

համար սահմանված համապատասխան դրույքաչափերով: 

Ներմուծող-իրացնողների կողմից յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար պետական 

բյուջե վճարման ենթակա բնապահպանական հարկի հաշվարկման համար իրացման համար հաշվարկված 

բնապահպանական հարկի գումարից հաշվանցվում (պակասեցվում) են՝ 

1) ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ներմուծված և օտարված՝ այդ ապրանքների ներմուծման 

մաքսային հայտարարագրերում առանձնացված և ՀՀ պետական բյուջե վճարված բնապահպանական 

հարկի գումարները` հաշվետու ժամանակաշրջանում ապրանքների օտարմանը համամասնորեն, բայց ոչ 

ավելի, քան հաշվետու ժամանակաշրջանի համար այդ ապրանքների մասով իրացման համար 

հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարները. 

2) ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծված և օտարված՝ այդ ապրանքների ներմուծման հարկային 

հայտարարագրերում առանձնացված և ՀՀ պետական բյուջե վճարված բնապահպանական հարկի 

գումարները` հաշվետու ժամանակաշրջանում ապրանքների օտարմանը համամասնորեն, բայց ոչ ավելի, 

քան հաշվետու ժամանակաշրջանի համար այդ ապրանքների մասով իրացման համար հաշվարկված 

բնապահպանական հարկի գումարները: 

Եթե վերը նշված դեպքերում ՀՀ պետական բյուջե վճարումները կատարվում են շրջակա միջավայրին 

վնաս պատճառող ապրանքների օտարման հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող հաշվետու 

ժամանակաշրջաններում, ապա այդ գումարների մասով հաշվանցումները (պակասեցումները) կարող են 

կատարվել (ճշտված հարկային հաշվարկների ներկայացմամբ) միայն շրջակա միջավայրին վնաս 

պատճառող ապրանքների օտարման հաշվետու ժամանակաշրջանում: Հաշվետու ժամանակաշրջանում 

օտարված ապրանքների համար հաշվարկված բնապահպանական հարկից չհաշվանցված (չպակասեցված) 

գումարները բնապահպանական հարկ վճարողի՝ առաջիկա բնապահպանական հարկի վճարումների 

հաշվին հաշվանցման կամ վերադարձման ենթակա չեն: 

Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների մասով ներմուծող-իրացնողները 

բնապահպանական հարկի գումարները արտացոլում են համապատասխան հարկային հաշվարկներում: 

(Հոդված 179) 

Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելը 

Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա 

համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ` 0.075 տոկոսի չափով: Տույժը 

կիրառվում է ժամանակին չմուծված հարկի գումարի (այդ թվում՝ հարկային գործակալի կողմից չվճարված), 

հարկերի կանխավճարային գումարների, հարկային հսկողության արդյունքներով հայտնաբերված (պակաս 

ցույց տրված) հարկի գումարի նկատմամբ` դրանց վճարման ժամկետից անցած ամբողջ ժամանակաշրջանի 

համար, բայց ոչ ավելի, քան 730 օրվա համար: (Հոդված 401) 

Հարկերը, տուրքերը և օրենքով սահմանված պարտադիր 

այլ վճարումները ժամանակին չվճարելը 

Հարկերը, տուրքերը և օրենքով սահմանված պարտադիր այլ վճարումները սահմանված ժամկետներում 

չվճարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով: (ՎԻՎ, Հոդված 1703) 



95 | P a g e  

 

Արժութային հարաբերությունները կարգավորող օրենքների 

և իրավական այլ ակտերի խախտումները 

ՀՀ-ում ապրանքների իրացման, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման 

փողային գնանշումները, ինչպես նաև այդ գործարքների դիմաց դրամական (փողային) վճարումները ՀՀ 

դրամով իրականացնելու պահանջը չկատարելը` 

առաջացնում են տուգանքի նշանակում` խախտման գումարի չափով, բայց ոչ պակաս, քան նվազագույն 

աշխատավարձի երկուհազարապատիկի չափով, ընդ որում` յուրաքանչյուր պահանջի մի քանի 

խախտումներ թույլ տալու դեպքում յուրաքանչյուր խախտում համարվում է մեկ խախտում: 

Վերը նշված նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո` 

մեկ տարվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` խախտման գումարի չափով, բայց ոչ պակաս, քան նվազագույն 

աշխատավարձի չորսհազարապատիկի չափով, ընդ որում` յուրաքանչյուր պահանջի մի քանի 

խախտումներ թույլ տալու դեպքում յուրաքանչյուր խախտում համարվում է մեկ խախտում: 

Արժութային հարաբերությունները կարգավորող օրենքներով և իրավական այլ ակտերով սահմանված 

այլ պահանջներ չկատարելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` խախտման գումարի չափով, բայց ոչ պակաս, քան նվազագույն 

աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով, ընդ որում` յուրաքանչյուր պահանջի մի քանի խախտումներ 

թույլ տալու դեպքում յուրաքանչյուր խախտում համարվում է մեկ խախտում: 

Արժութային հարաբերությունները կարգավորող օրենքներով և իրավական այլ ակտերով սահմանված 

այլ պահանջներ կրկին չկատարելը վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո` մեկ տարվա 

ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` խախտման գումարի չափով, բայց ոչ պակաս, քան նվազագույն 

աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, ընդ որում` յուրաքանչյուր պահանջի մի քանի 

խախտումներ թույլ տալու դեպքում յուրաքանչյուր խախտում համարվում է մեկ խախտում: (ՎԻՎ, Հոդված 

165) 



96 | P a g e  

 

Բաժին 4. Ներմուծված կամ ձեռբերված ապրանքների օտարում ՀՀ տարածքից դուրս 

4․ 1 Ապրանքի ծագման հավաստագիրը 

Ապրանքի ծագման հավաստագիր՝ որոշակի ձևի փաստաթուղթ, որը վկայում է ապրանքի ծագման 

մասին և տրամադրվել է ապրանքի ծագման երկրի (երկրների խմբի, երկրների մաքսային միության, երկրի 

շրջանի կամ մասի) կամ ներմուծվող ապրանքների ծագումը որոշելու կանոններով կամ արտահանվող 

ապրանքների ծագումը որոշելու կանոններով սահմանված դեպքերում՝ ապրանքի արտահանման երկրի 

(երկրների խմբի, երկրների մաքսային միության, երկրի շրջանի կամ մասի) լիազորված պետական մարմնի 

կամ լիազորված կազմակերպության կողմից: 

Ապրանքի ծագման հավաստագրի, այդ թվում՝ այն ձևակերպելու կամ լրացնելու կարգի նկատմամբ 

պահանջները սահմանվում են ներմուծվող ապրանքների ծագումը որոշելու կանոններով կամ 

արտահանվող ապրանքների ծագումը որոշելու կանոններով: 

Եթե ապրանքի ծագման հավաստագրի մեջ ապրանքի ծագման մասին տեղեկությունները հիմնված են 

այլ չափորոշիչների վրա, քան այն չափորոշիչները, որոնց կիրառումը սահմանված է ներմուծվող 

ապրանքների ծագումը որոշելու կանոններով կամ արտահանվող ապրանքների ծագումը որոշելու 

կանոններով, ապա ապրանքի ծագման տվյալ հավաստագիրը չի դիտվում որպես ապրանքի ծագման մասին 

փաստաթուղթ: 

Միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման ժամանակ ապրանքի ծագման 

հավաստագիրը տրամադրվում է անդամ պետությունների լիազորված պետական մարմինների կամ 

լիազորված կազմակերպությունների կողմից, եթե նշված հավաստագիրը պահանջվում է պայմանագրի 

պայմաններով, ապրանքների ներմուծման երկրի (երկրների խմբի, երկրների մաքսային միության, երկրի 

շրջանի կամ մասի) կանոններով կամ եթե ապրանքի ծագման հավաստագրի առկայությունը նախատեսված 

է արտահանվող ապրանքների ծագումը որոշելու կանոններով: 

Անդամ պետությունների լիազորված պետական մարմինները կամ լիազորված 

կազմակերպությունները, որոնք տրամադրել են ապրանքի ծագման հավաստագիր, պարտավոր են 

ապրանքի ծագման հավաստագիր տրամադրելու օրվանից 3 տարուց ոչ պակաս պահել դրա պատճենը և 

մյուս փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա որոշվել է ապրանքի ծագումը: 

Ապրանքի ծագման հավաստագիրը չի դիտվում որպես ապրանքի ծագման մասին փաստաթուղթ, եթե 

ապրանքի ծագման հավաստագիրը ձևակերպվել է այն ձևակերպելու կամ լրացնելու կարգին ներկայացվող 

այն պահանջների խախտմամբ, որոնք սահմանվել են ներմուծվող ապրանքների ծագումը որոշելու 

կանոններով կամ արտահանվող ապրանքների ծագումը որոշելու կանոններով: (Մաքսային միության 

մաքսային օրենսգիրք, Հոդված 31, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120290) 

4․2 Որն է համարվում ԱԱՀ-ով հարկման բազա 

ՀՀ տարածքից «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով արտահանված, ինչպես նաև ՀՀ տարածքից 

ԵՏՄ անդամ պետություն արտահանված՝ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի 

մատակարարման գործարքի դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում «Մաքսային կարգավորման 

մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121889) 

հաշվարկվող մաքսային արժեքը: 

  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120290
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121889
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Աղյուսակ 44․Մաքսային արժեք 

 

ՀՀ սահմանով արտահանվող ապրանքի մաքսային արժեքը գործարքի գինն է, այսինքն՝ այն գումարը, 

որը փաստացի վճարվել է, ենթակա է վճարման կամ պետք է վճարվեր ապրանքը արտահանելու 

նպատակով ձեռք բերելու և մինչև ՀՀ սահմանը տեղափոխելու համար: (ՀՕ՝ Հոդված 61, Մաքսային 

կարգավորման մասին օրենք, Հոդված 73, 75 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121889) 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121889
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4․3 Որ գործարքներն ու գործառնություններն են ազատված ԱԱՀ-ից  

Հարկ է նկատի ունենալ, որ ՀՀ տարածքից «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ԵՏՄ անդամ 

չհամարվող պետություն արտահանված կամ ՀՀ տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություն արտահանված սև և 

գունավոր մետաղների ջարդոնի մատակարարումը համարվում է ԱԱՀ-ից ազատված գործարք անկախ այն 

հանգամանքից, որ արտահանման դեպքում ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափ է կիրառվում։ (ՀՕ՝ Հոդված 64) 

 

4․ 4 Որ գործարքներն են հարկվում ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով 

Աղյուսակ 45․ ԱԱՀ-ի 0 տոկոս դրույքաչափով հարկվող գործարքներ 

 

Ընդ որում, ՀՀ տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություն արտահանված՝ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ 

ունեցող ապրանքի մատակարարման ժամանակ ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափը կիրառվում է 

արտահանման հարկային հայտարարագիրը հարկային մարմին ներկայացնելու դեպքում (ՀՕ՝ Հոդված 65) 

4․ 5 ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված ապրանքների մատակարարման գործարքների 

հարկման բազայի նկատմամբ ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը 

ՀՀ տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված՝ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող 

ապրանքների մատակարարման գործարքների նկատմամբ ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը 

հիմնավորվում է արտահանման հարկային հայտարարագիրը արտահանողի կողմից հարկային մարմին 

ներկայացնելու օրը: 
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Այն դեպքում, երբ ՀՀ տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություններ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող 

ապրանքների արտահանումն իրականացվում է հանձնարարության, կոմիսիայի կամ գործակալության 

պայմանագրերի հիման վրա՝ հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ գործակալի կողմից և արտահանման 

հարկային հայտարարագիրը հարկային մարմին է ներկայացվում վերջիններիս (հանձնակատար, 

կոմիսիոներ կամ գործակալ) կողմից, ապա արտահանված ապրանքների մատակարարման գործարքների 

նկատմամբ ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը հանձնարարողի, կոմիտենտի կամ 

պրինցիպալի մոտ կարող է հիմնավորվել, եթե համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթերով 

հիմնավորվի հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ գործակալի կողմից արտահանողի ապրանքների 

արտահանման փաստը: (ՀՕ՝ Հոդված 76) 

4․ 6 Որն է համարվում ակցիզային հարկով հարկման բազա 

Ակցիզային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների կամ գործառնությունների դեպքում 

ակցիզային հարկով հարկման բազա է համարվում ապրանքի քանակը (ծավալը)` արտահայտված 

Հավելված 1-ով սահմանված՝ չափման բնաիրային միավորներով: (ՀՕ՝ Հոդված 85) 

Աղյուսակ 46․ Ակցիզային հարկից ազատված գործարքներ4 

 

4․7 ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա 

ապրանքների մատակարարման որ գործարքներն են ազատված ակցիզային հարկից 

ՀՀ տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա՝ 

ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների մատակարարման գործարքների՝ ակցիզային հարկից 

ազատումը հիմնավորվում է արտահանման հարկային հայտարարագիրը արտահանողի կողմից հարկային 

մարմին ներկայացնելու օրը: 

Այն դեպքում, երբ ՀՀ տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություններ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա 

ապրանքների արտահանումն իրականացվում է հանձնարարության, կոմիսիայի կամ գործակալության 

պայմանագրերի հիման վրա՝ հանձնակատարի, կոմիսիոների կամ գործակալի կողմից և արտահանման 

հարկային հայտարարագիրը հարկային մարմին է ներկայացվում վերջիններիս (հանձնակատար, 

կոմիսիոներ կամ գործակալ) կողմից, ապա արտահանված ապրանքների մատակարարման գործարքների՝ 

ակցիզային հարկից ազատումը հանձնարարողի, կոմիտենտի կամ պրինցիպալի մոտ կարող է 

                                                           
4 ՀՀ Հարկային օրենսգիրք, հոդված 89 
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հիմնավորվել, եթե համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթերով հիմնավորվի հանձնակատարի, 

կոմիսիոների կամ գործակալի կողմից արտահանողի ապրանքների արտահանման փաստը: (ՀՕ՝ Հոդված 

97) 

4․ 8 Ինչպես են փոխհատուցվում վճարված ակցիզային հարկի գումարները 

Ռեզիդենտ կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ մշտական հաստատության կողմից ՀՀ 

տարածքում ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրողներից կամ 

տարայավորողներից ձեռք բերված` ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքները ՀՀ տարածքից 

«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով արտահանելու, ինչպես նաև ակցիզային հարկով հարկման 

ենթակա՝ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքները ՀՀ տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություն 

արտահանելու դեպքում վճարված ակցիզային հարկի գումարները փոխհատուցվում են Կառավարության 

սահմանած կարգով և ժամկետներում (ՀՀ կառավարության 27.08.2017թ. N1048-Ն որոշում 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=115760):  

Որոշմամբ սահմանված փոխհատուցման կարգով կարգավորվում են ռեզիդենտ կազմակերպության, 

անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ մշտական հաստատության (այսուհետ՝ հարկ վճարող) կողմից ՀՀ 

տարածքում ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրողներից կամ 

տարայավորողներից ձեռք բերված` ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքները ՀՀ տարածքից 

արտահանելու դեպքում վճարված ակցիզային հարկի գումարների փոխհատուցման հետ կապված 

հարաբերությունները: 

Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքները ՀՀ տարածքից արտահանելու դեպքում վճարված 

ակցիզային հարկի գումարների փոխհատուցման համար ակցիզային հարկով հարկման ենթակա 

ապրանքներ արտադրողներից կամ տարայավորողներից ակցիզային հարկով հարկման ենթակա 

ապրանքներ ձեռք բերած հարկ վճարողն էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին է ներկայացնում 

դիմում: Դիմումում լրացվում են վճարված ակցիզային հարկի գումարների փոխհատուցման համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի համարները և ամսաթվերը` 

 ՀՀ տարածքում ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրողների կամ 

տարայավորողների կողմից դուրս գրված` ակցիզային հարկի գումարի վերաբերյալ նշում պարունակող, 

ապրանքներ ձեռք բերողի կողմից էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացված հաշվարկային 

փաստաթղթերի համարները և ամսաթվերը, 

 ԵՏՄ-ի անդամ չհամարվող պետություններ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ 

արտահանելու դեպքում` «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով լրացված մաքսային հայտարարագրի 

համարը և ամսաթիվը,  

 ԵՏՄ-ի անդամ պետություններ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա` ԵՏՄ-ի ապրանքի 

կարգավիճակ ունեցող ապրանքներ արտահանելու դեպքում` արտահանման հարկային հայտարարագրի 

համարը և ամսաթիվը։ 

Վճարված ակցիզային հարկի գումարները փոխհատուցվում են հարկ վճարողի էլեկտրոնային 

եղանակով ներկայացված դիմումի հիման վրա: 

Հարկային մարմինը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է դիմումում նշված 

փաստաթղթերի` օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանությունը` 

համեմատելով հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալների հետ: 

Ուսումնասիրության արդյունքում անհամապատասխանություններ չհայտնաբերելու դեպքում 

հարկային մարմինը ակցիզային հարկի գումարները ՀՀ պետական բյուջեից փոխհատուցելու վերաբերյալ իր 

եզրակացությունը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն: 

Ֆինանսների նախարարությունը, ստանալով եզրակացությունը, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

իրականացնում է վճարված ակցիզային հարկի գումարների փոխհատուցումը` եզրակացության համաձայն 

փոխհատուցման ենթակա ակցիզային հարկի գումարը մուտքագրելով միասնական հաշվին: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=115760
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Ուսումնասիրության արդյունքում անհամապատասխանություններ հայտնաբերելու դեպքում 

հարկային մարմինը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում հարկ վճարողին գրավոր տեղեկացնում է 

անհամապատասխանությունների մասին: Անհամապատասխանությունները վերացնելուց հետո հարկ 

վճարողին` վճարված ակցիզային հարկի գումարների փոխհատուցումն իրականացվում կարգին 

համապատասխան: (ՀՕ՝ Հոդված 101) 

4․ 9 Ինչ փաստաթղթեր են ներկայացվում ապրանքները ԵՏՄ անդամ 

երկրներ արտահանման ժամանակ  

Ապրանքները ԵՏՄ անդամ երկրներ արտահանելիս՝ հարկային մարմին ներկայացվում են հետևյալ 

փաստաթղթերը. 

Աղյուսակ 47․ Արտահանման համար պահանջվող փաստաթղթեր 
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ՀՀ տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված՝ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող 

ապրանքների մատակարարման գործարքների նկատմամբ ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը 

հիմնավորվում է արտահանման հարկային հայտարարագիրը արտահանողի կողմից հարկային մարմին 

ներկայացնելու օրը: 

Արտահանման հարկային հայտարարագրի ձևը և լրացման կարգը սահմանված է ՀՀ պետական 

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 18.12.2017թ․ N424-Ն հրամանով 

(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137009) 

Ապրանքների արտահանման դեպքում իրացված ապրանքների գնի ավելացման (նվազեցման) 

պատճառով կամ իրացված ապրանքների քանակի (ծավալի) նվազեցման պատճառով ոչ պատշաճ որակի 

կամ կոմպլեկտայնության հետևանքով դրանք վերադարձնելու հետ կապված ԱԱՀ–ի գծով հարկային 

բազայի ավելացման (նվազեցման) փոփոխության դեպքում ԱԱՀ–ի գծով հարկային բազան ուղղվում է այն 

հարկային (հաշվետու) ժամանակահատվածում, երբ պայմանագրի մասնակիցները փոփոխել են 

արտահանված ապրանքների գինը (համաձայնեցրել են վերադարձը), եթե անդամ պետության 

օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ։ (Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիր՝ 

Հավելված 18 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=95203) 

4․ 10 Ինչ պետք է իմանալ դրոշմավորված ապրանքների արտահանման մասին 

Դրոշմավորման ենթակա չեն դրոշմավորման պարտավորություն կրող հարկ վճարողների կողմից ՀՀ 

տարածքից արտահանվող դրոշմավորման ենթակա ապրանքները (Հավելված 3), ինչպես նաև անմաքս 

առևտրի խանութում վաճառքի համար նախատեսված դրոշմավորման ենթակա ապրանքները: 

Դրոշմանիշերով (դրոշմապիտակներով) դրոշմավորված ապրանքների արտահանման դեպքում 

դրոշմավորման պարտավորություն կրող անձանց կողմից ներկայացվող ապրանքների մաքսային 

հայտարարագրում (Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ արտահանելու դեպքում՝ 

տարանցման մաքսային հայտարարագրում) նշվում են դրոշմանիշերի (դրոշմապիտակների) թիվը, 

սերիաները, հերթական համարները (այդ թվում` միջակայքերով) և դրանց ստացման հաշիվ-վավերագրի 

համարն ու ամսաթիվը: 

Արտահանված ապրանքների դրոշմանիշերի (դրոշմապիտակների) հաշվառման իմաստով 

դրոշմավորված ապրանքները համարվում են արտահանված՝ ապրանքների մաքսային հայտարարագրում 

(տարանցման մաքսային հայտարարագրում) և ակցիզային դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների 

օգտագործման մասին հաշվետվության մեջ նշված ապրանքների քանակներից նվազագույնի չափով: (ՀՕ՝ 

Հոդված 392) 

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137009
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=95203
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Հավելված 1 

Ակցիզային հարկի դրույքաչափեր 

 

Ապրանքի 

ծածկագիրը՝ 

ըստ ԱՏԳԱԱ-ի 

Ապրանքախմբի 

անվանումը 

Հարկման 

բազայի 

չափման 

միավորը 

Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը (դրամ) 

2020 

թվականի 

հունվարի 

1-ից 

2021 

թվականի 

հունվարի 

1-ից 

2022 

թվականի 

հունվարի 

1-ից 

2023 

թվականի 

հունվարի 

1-ից 

2207 էթիլային 

սպիրտ 

1 լիտր 

(100 

տոկոսանոց 

սպիրտի 

վերահաշվար-

կով) 

2600 3380 4400 5700 

2208 

(բացառությամբ 

2208 90 330 0 

2208 90 380 0 

2208 90 480 0 

2208 20 

2208 30 

2208 40) 

սպիրտային խմիչքներ 1 լիտր 1560 2030 2640 3430 

2208 90 330 0 

2208 90 380 0 

2208 90 480 0 

պտուղներից կամ 

հատապտուղներից 

պատրաստված օղի 

1 լիտր 800 

2208 20 կոնյակ, բրենդի և այլ 

սպիրտային թուրմեր 

1 լիտր 

(100-

տոկոսանոց 

սպիրտի 

վերահաշվար-

կով) 

ա. 1-ից մինչև 3 տարի, ներառյալ՝ 

հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 

համար` 3000 

բ. 4-ից մինչև 5 տարի, ներառյալ՝ 

հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 

համար` 3500 

գ. 6-ից մինչև 10 տարի, ներառյալ՝ 

հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 

համար` 6000 

դ. 11-ից մինչև 15 տարի, ներառյալ՝ 

հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 

համար` 8500 

ե. 16-ից մինչև 19 տարի, ներառյալ՝ 

հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 

համար` 14000 

զ. 20 և ավելի տարի հնացման ժամկետ 

ունեցող խմիչքի համար` 22000 

2208 30 

2208 40 

վիսկի, ռոմ և այլ 

սպիրտային թուրմեր 

1 լիտր 7000 

2203 գարեջուր 1 լիտր 130 

2204 խաղողի գինի 1 լիտր 150 

2205 վերմուտ և խաղողի 

այլ գինիներ 

1 լիտր 1000 

2206 

(բացառությամբ 

2206 00 390 

խմորման ենթարկված 

այլ ըմպելիքներ 

(խնձորի սիդր, պերրու 

1 լիտր 270 
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2206 00 590 

2206 00 890) 

(տանձի սիդր), 

մեղրաըմպելիք), 

բացառությամբ 

պտղային, 

հատապտղային, 

մրգային գինիների և 

գինենյութի 

2206 00 390 

2206 00 590 

2206 00 890 

պտղային, 

հատապտղային, 

մրգային և այլ գինիներ 

1 լիտր 150 

2402 

(բացառությամբ 

2402 10 00011 

2402 90 00011 

2402 10 00012 

2402 90 00012) 

ծխախոտի 

արտադրանք 

1000 հատ 9625 11070 12730 14640 

2402 10 00011 

2402 90 00011 

սիգար 1000 հատ 605000 

2402 10 00012 

2402 90 00012 

սիգարելա 1000 հատ 16500 

2403 

(բացառությամբ 

2403 99 90 090) 

ծխախոտի 

արդյունաբերական 

փոխարինիչներ 

1 կգ 1500 

2710 19 710 - 

2710 19 980 

3403 19 100 0, 3403 

19 900 0, 3403 99 000 

0 

քսայուղ 1 կգ 500 

2710 12 բենզին 1 տոննա 40000 

2710 

(բացառությամբ 

2710 12 

2710 19 710 - 

2710 19 980) 

դիզելային 

վառելիք 

1 տոննա 13000 

2709 հում նավթ, 

նավթամթերքներ 

1 տոննա 27000 

2711 

(բացառությամբ 

2711 11 

2711 21) 

նավթային գազեր և 

գազանման այլ 

ածխաջրածիններ 

1 տոննա 1000 

2711 21 սեղմված 

բնական գազ 

1 տոննա 34000 

2403 99 90 090 ծխախոտի 

արտադրանք 

1000 հատ 2000 2300 2700 3100 
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Հավելված 2 

Բնապահպանական հարկի դրույքաչափեր 

 

Ծածկագիրը՝ ըստ 

արտաքին 

տնտեսական 

գործունեության 

ապրանքային 

անվանացանկի 

Ապրանքի համառոտ անվանումը Դրույքաչափը 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

ներմուծվող 

ապրանքների 

համար (%) 

Դրույքաչափը՝ 

Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

արտադրվող և իրացվող, 

ինչպես նաև ներմուծող և 

իրացվող ապրանքների 

համար (%) 

2707 

2709 00 

2710 

2713 

2714 90 000 

2715 00 000 

հանքային յուղեր, հում նավթ և 

հում նավթամթերք, նավթ և 

նավթամթերք, 

վառելիքաքսուքային նյութեր, 

մայթաձյութ և ասֆալտ 

(բացառությամբ 2710 11 410, 2710 

11 450, 2710 11 490 ծածկագրերով 

դասակարգվող բենզինի, 2710 19 

930 ծածկագրով դասակարգվող 

էլեկտրական մեկուսիչ յուղերի և 

2710 91 000, 2710 99 000 

ծածկագրերով դասակարգվող 

օգտագործված նավթամթերքի) 

2.0 2.0 

2710 19 930 

2710 91 000 

2710 99 000 

էլեկտրական մեկուսիչ յուղեր, 

օգտագործված նավթամթերք 

3.0 3.0 

2903 41 000 

2903 42 000 

2903 43 000 

2903 44 100 

2903 44 900 

ֆտորեռաքլորմեթան 

(ֆրեոն-11), [CFCl3 ] 

երկֆտորերկքլորմեթան 

(ֆրեոն-12), [CF2 Cl2 ] 

եռֆտորեռաքլորէթան 

(ֆրեոն-113), [C2 F3 Cl3 ] 

քառաֆտորերկքլորէթան 

(ֆրեոն-114), [C2F4 Cl2] 

հինգֆտորքլորէթան 

(ֆրեոն-115) [C2F5Cl] 

2.0 2.0 

2903 46 100 

2903 46 200 

2903 46 900 

երկֆտորբրոմքլորմեթան 

(հալոն-1211) [CF2BrCl] 

եռֆտորբրոմմեթան 

(հալոն-1301) [CF3Br] 

քառֆտորերկբրոմէթան 

(հալոն-2402) [C2F4 Br2] 

2.0 2.0 

3215 11 00 

3215 19 000 

տպագրական ներկ 3.0 3.0 

3402 լվացող նյութեր 0.5 0.5 

3701 

3702 

3704 00 100 

3705 

3706 

կինո-ֆոտո ժապավեններ 0.8 0.8 

3819 00 000 արգելակման հեղուկներ 2.0 2.0 
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3820 00 000 հակասառեցնող և 

հակասառցապատող հեղուկներ 

պատրաստի 

2.0 2.0 

3923 

3925 10 000 

պլաստմասսայից արտադրանք 

ապրանքների փաթեթավորման և 

տեղափոխման համար, 300լ 

ծավալից ավելի ցիստեռններ, 

բաքեր և համանման 

տարողություններ 

պլաստմասսայից 

2.0 2.0 

4011 

4012 

անվադողեր 1.0 1.0 

4013 ռետինե օդախցիկներ 1.0 1.0 

6811 

6812 

6813 

արտադրանք ասբեստից, 

ֆրիկցիոն նյութեր 

(բացառությամբ 6813 10 100 և 

6813 90 100 ծածկագրերով 

դասակարգվող ապրանքների) 

3.0 3.0 

7019 ապակյա մանրաթել 0.8 0.8 

78 կապար և կապարից 

պատրաստված արտադրանք 

3.0 3.0 

8311 10 էլեկտրոդներ 1.5 1.5 

8421 23 ներքին այրման շարժիչների 

յուղի կամ վառելիքի ֆիլտրեր 

(բացառությամբ 8421 23 100 

ծածկագրով դասակարգվող 

ապրանքների) 

1.0 1.0 

8506 30 առաջնային մարտկոցներ 

սնդիկ-օքսիդային 

1.5 1.5 

8506 40 առաջնային մարտկոցներ 

արծաթ-օքսիդային 

1.5 1.5 

8506 80 առաջնային մարտկոցներ այլ 1.5 1.5 

8507 10 

8507 20 

մարտկոցներ կապարային 

(բացառությամբ 8507 10 100 և 

8507 20 100 ծածկագրերով 

դասակարգվող ապրանքների) 

3.0 3.0 

8507 30 

8507 80 

մարտկոցներ 

կադմիում-նիկելային, 

մարտկոցներ այլ (բացառությամբ 

8507 30 100 և 8507 80 100 

ծածկագրերով դասակարգվող 

ապրանքների) 

2.0 2.0 

8507 90 մարտկոցների մասեր 

(բացառությամբ 8507 90 100 

ծածկագրով դասակարգվող 

ապրանքների) 

1.5 1.5 

8532 22 000 էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ 3.0 3.0 

8539 31 լյումինեսցենտային լամպեր 

թերմակատոդով 

3.0 3.0 

8539 32 100 սնդիկային լամպեր 3.0 3.0 
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8702, 8703, 8704, 

8705 

հինգ տարուց ավելի մինչև տասը 

տարի, ներառյալ՝ թողարկման 

(արտադրության) տարեթիվ 

ունեցող ավտոմեքենաներ 

(բացառությամբ 8702 90 90 

ծածկագրով դասակարգվող 

տրանսպորտային միջոցների) 

2.0 x 

8702, 8703, 8704, 

8705 

10 տարուց ավելի մինչև 15 տարի 

ներառյալ թողարկման 

(արտադրության) տարեթիվ 

ունեցող ավտոմեքենաներ 

(բացառությամբ 8702 90 90 

ծածկագրով դասակարգվող 

տրանսպորտային միջոցների) 

10.0 x 

8702, 8703, 8704, 

8705 

15 տարուց ավելի թողարկման 

(արտադրության) տարեթիվ 

ունեցող ավտոմեքենաներ 

(բացառությամբ 8702 90 90 

ծածկագրով դասակարգվող 

տրանսպորտային միջոցների) 

20.0 x 
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Հավելված 3 

Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ 

 

Ծածկագիրն 

ըստ ԱՏԳ ԱԱ 
Ապրանքախմբի անվանումը 

Ապրանքախմբի 

համառոտ 

անվանումը 

0207 

ընտանի թռչունների միս և սննդային ենթամթերք՝ 0105 

ապրանքային դիրքում դասակարգված, թարմ, պաղեցրած կամ 

սառեցրած 

միս 

0209 անյուղ մսից առանձնացված խոզի ճարպ և չհալեցրած կամ այլ 

եղանակով չստացած ընտանի թռչունների ճարպ՝ թարմ, 

պաղեցրած, սառեցրած, աղ դրված, աղաջրի մեջ դրված, 

չորացրած կամ ապխտած 

միս 

0210 ընտանի թռչունների միս և մսից սննդային ենթամթերք՝ աղ 

դրված, աղաջրի մեջ դրված, չորացրած կամ ապխտած. մսից կամ 

մսի սննդային ենթամթերքից ստացված մանր և խոշոր 

աղացվածքի ալյուր 

միս 

0401 կաթ և սերուցք` ոչ խտացված և առանց շաքարի կամ այլ 

քաղցրացնող նյութերի հավելման 

կաթնեղեն 

0402 կաթ և սերուցք` խտացված կամ շաքարի կամ այլ քաղցրացնող 

նյութերի հավելմամբ 

կաթնեղեն 

0403 թան, մակարդված կաթ և սերուցք, յոգուրտ, կեֆիր և այլ 

ֆերմենտացված կամ խմորված կաթ և սերուցք` խտացված կամ 

ոչ խտացված, շաքարի հավելմամբ կամ առանց շաքարի կամ այլ 

քաղցրացնող նյութերի հավելման, համաբուրային 

հավելումներով կամ առանց դրանց, մրգերի, ընկույզների կամ 

կակաոյի հավելմամբ կամ առանց դրանց 

կաթնեղեն 

0404 կաթնային շիճուկ՝ խտացրած կամ չխտացրած, շաքար կամ այլ 

քաղցրացնող նյութեր ավելացրած կամ չավելացրած, մթերք 

կաթի բնական բաղադրիչներից՝ շաքար կամ այլ քաղցրացնող 

նյութեր ավելացրած կամ չավելացրած, այլ տեղում չնշված կամ 

չներառված. 

կաթնեղեն 

0405 կարագ և կաթից պատրաստված այլ ճարպեր ու յուղեր, 

կաթնային մածուկներ. 

կաթնեղեն 

0406 պանրի տեսակներ և կաթնաշոռ կաթնեղեն 

0901 սուրճ` բոված կամ չբոված, կոֆեինով կամ առանց կոֆեինի, 

սուրճի կեղև և սուրճի հատիկների թաղանթ (պատյան), սուրճի 

փոխարինիչներ` ցանկացած համամասնությամբ սուրճ 

պարունակող 

սուրճ 

0902 թեյ` համաբուրային հավելումներով կամ առանց դրանց թեյ 

090300 000 մատե կամ պարագվայական թեյ թեյ 

1504 ձկան կամ ծովային կաթնասունների ճարպեր, յուղեր և դրանց 

զտամասեր` չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց 

փոփոխելու քիմիական կազմը 

ճարպեր և յուղեր 

1505 ճարպաքրտինք և դրանից ստացվող ճարպանյութեր (ներառյալ՝ 

լանոլինը) 

ճարպեր և յուղեր 

1506 կենդանական այլ ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասերը՝ 

չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու 

քիմիական կազմը 

ճարպեր և յուղեր 
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1507 սոյայի ձեթ և դրա ֆրակցիաներ՝ ռաֆինացված կամ 

չռաֆինացված, սակայն առանց քիմիական բաղադրության 

փոփոխության 

ձեթ 

1508 գետնանուշի ձեթ և դրա ֆրակցիաներ՝ ռաֆինացված կամ 

չռաֆինացված, սակայն առանց քիմիական բաղադրության 

փոփոխության 

ձեթ 

1509 ձիթապտղի ձեթ և դրա խառնուրդամասեր` չզտված կամ զտված, 

բայց առանց քիմիական բաղադրության փոփոխության 

ձեթ 

1510 00 այլ յուղեր և դրանց զտամասերը, որոնք ստացվում են միայն 

կանաչ կամ սև ձիթապտղից՝ չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, 

սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը, ներառյալ՝ այդ 

յուղերի կամ զտամասերի խառնուրդները ապրանքային 1509 

դիրքում ընդգրկված յուղերի կամ դրանց զտամասերի հետ 

այլ յուղեր 

1512 11 910 արևածաղկի ձեթ ձեթ 

1512 19 900 արևածաղկի ձեթ ձեթ 

1515 այլ չցնդող բուսական ճարպեր, յուղեր (ներառյալ՝ ժոժոբայի 

յուղը) և դրանց զտամասերը՝ չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, 

սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը 

ճարպեր և յուղեր 

1516 20 960 2 խաղողի կորիզներից յուղ յուղ 

1517 մարգարին սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի 

խառնուրդներ կամ պատրաստի մթերք` կենդանական կամ 

բուսական ճարպերից կամ յուղերից կամ տվյալ խմբի տարբեր 

ճարպերի կամ յուղերի զտամասերից՝ բացի 1516 ապրանքային 

դիրքում նշված սննդի ճարպերից կամ յուղերից կամ դրանց 

զտամասերից 

մարգարին 

1601 երշիկներ և մսից, մսային ենթամթերքից կամ արյունից 

պատրաստված համանման մթերք. դրանց հիմքով 

պատրաստված պատրաստի սննդամթերք 

պատրաստի 

սննդամթերք 

1602 մսից, մսային ենթամթերքից կամ արյունից պատրաստի կամ 

պահածոյացված այլ մթերք 

մսեղեն 

1603 լուծամզվածքներ և հյութեր մսից, ձկից կամ 

խեցգետնանմաններից, կակղամարմիններից կամ ջրային այլ 

անողնաշարավորներից 

պատրաստի 

սննդամթերք 

1604 պատրաստի կամ պահածոյացված ձուկ, թառափազգիների 

խավիար և դրա փոխարինիչներ` պատրաստված ձկնկիթի 

հատիկներից 

ձկնեղեն 

1605 պատրաստի կամ պահածոյացված խեցգետնակերպեր, 

կակղամորթեր և ջրային այլ անողնաշարավորներ 

ձկնեղեն 

1806 շոկոլադ և կակաո պարունակող այլ պատրաստի սննդամթերք կակաո և դրանից 

պատրաստված մթերք 

1901 ածիկային լուծամզուք, պատրաստի սննդամթերք՝ 

պատրաստված մանր կամ խոշոր աղացվածքի ալյուրից, 

ձավարից, օսլայից կամ ածիկային լուծամզուքից` առանց 

կակաոյի պարունակության կամ 40% զանգվածային բաժնից 

պակաս կակաոյի պարունակությամբ ամբողջովին յուղազրկված 

հիմքի հաշվարկով, այլ տեղում չնշված կամ չներառված, 0401-

0404 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված հումքից ստացված 

պատրաստի սննդամթերք՝ առանց կակաոյի պարունակության 

կամ 5% զանգվածային բաժնից պակաս կակաոյի 

պարունակությամբ՝ ամբողջովին յուղազրկված հիմքի 

հաշվարկով, այլ տեղում չնշված կամ չներառված 

խտացրած կաթ 
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1902 մակարոնային արտադրատեսակներ՝ ջերմային մշակման 

ենթարկված կամ չենթարկված, միջուկով (մսից կամ այլ 

մթերքից) կամ առանց միջուկի կամ այլ եղանակով 

պատրաստված, ինչպես, օրինակ՝ սպագետտի, մակարոն, 

լապշա, եղջրիկներ, խմորագնդիկներ, ռավիոլա, կաննելոն, 

կուսկուս՝ պատրաստի կամ ոչ պատրաստի սննդի մեջ 

օգտագործելու համար 

պատրաստի մթերք 

1903 տապիոկ և դրա փոխարինիչները` պատրաստված օսլայից 

փաթիլների, հատիկների (գրանուլների), ձավարահատիկների, 

մանրահատիկների կամ նույնանման այլ տեսքով 

պատրաստի մթերք 

1904 պատրաստի սննդամթերք` ստացված հացաբույսերի 

հատիկները կամ հացահատիկային մթերքը (օրինակ՝ 

եգիպտացորենի փաթիլներ) փքելու կամ բովելու միջոցով, 

հացաբույսեր (բացի եգիպտացորենի հատիկներից)՝ հատիկի 

կամ փաթիլների տեսքով կամ այլ եղանակով մշակված հատիկի 

տեսքով (բացի մանր և խոշոր աղացվածքի ալյուրից, ձավարից)՝ 

նախապես եփած կամ այլ եղանակով պատրաստված, այլ 

տեղում չնշված կամ չներառված 

պատրաստի մթերք 

2001 բանջարեղեն, մրգեր, ընկույզներ և բույսերի այլ ուտելի մասեր` 

պատրաստված կամ պահածոյացված քացախի կամ 

քացախաթթվի հավելմամբ 

պահածո 

2002 լոլիկներ (պոմիդոր)՝ պատրաստված կամ պահածոյացված 

առանց քացախի կամ քացախաթթվի 

պահածո 

2003 սնկեր և գետնասնկեր` պատրաստված կամ պահածոյացված 

առանց քացախի կամ քացախաթթվի հավելման 

պահածո 

2004 այլ բանջարեղեն` պատրաստված կամ պահածոյացված առանց 

քացախի կամ քացախաթթվի հավելման, սառեցված, բացի 2006 

ապրանքային դիրքում նշված մթերքից 

պահածո 

2005 այլ բանջարեղեն` պատրաստված կամ պահածոյացված առանց 

քացախի կամ քացախաթթվի հավելման, չսառեցված, բացի 2006 

ապրանքային դիրքում նշված մթերքից 

պահածո 

2006 բանջարեղեն, մրգեր, ընկույզներ, պտուղների կեղև և բույսերի 

այլ մասեր՝ շաքարի միջոցով պահածոյացված (շաքարի 

օշարակով ներծծված, շաքարահյութով պատված, 

շաքարահյութով եփված, շաքարված) 

պահածո 

2007 ջեմեր, մրգային ժելե, մարմելադներ, մրգային կամ ընկույզի 

պյուրե, մրգային կամ ընկույզի մածուկ` ստացված ջերմային 

մշակումից, այդ թվում` շաքարի կամ այլ քաղցրացնող նյութերի 

հավելմամբ 

պահածո 

2008 մրգեր, ընկույզներ և բույսերի ուտելի այլ մասեր՝ պատրաստված 

կամ պահածոյացված այլ եղանակով՝ շաքար կամ այլ 

քաղցրացնող նյութեր կամ սպիրտ պարունակող կամ 

չպարունակող՝ այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված 

պահածո 

2009 մրգահյութեր և բանջարեղենի հյութեր՝ չխմորված և սպիրտ 

չավելացված 

հյութ 

2101 սուրճի, թեյի կամ մատեի (պարագվայական թեյի) 

լուծամզուքներ, բնահյութեր և խտածոներ (կոնցենտրատներ) և 

պատրաստի մթերք՝ դրանց կամ սուրճի հիմքով, թեյի կամ 

մատեի (պարագվայական թեյի) հիմքով. բոված եղերդ և սուրճի 

այլ բոված փոխարինիչներ և դրանց լուծամզուքները, 

բնահյութերը և խտածոները 

սուրճ 
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2105 00 պաղպաղակ և սննդային սառույցի այլ տեսակներ՝ կակաո 

պարունակող կամ չպարունակող 

պաղպաղակ 

2201 ջրեր, ներառյալ՝ բնական կամ արհեստական հանքային ջրերը՝ 

գազավորված կամ չգազավորված, առանց շաքարի կամ այլ 

քաղցրացնող կամ բուրավետ նյութերի հավելման 

ջուր 

2202 ջրեր, ներառյալ՝ հանքային և գազավորված ջրերը՝ շաքարի կամ 

այլ քաղցրացնող կամ բուրավետ նյութերի հավելմամբ և այլ ոչ 

ալկոհոլային խմիչքներ 

ըմպելիք 

2203 գարեջուր գարեջուր 

2208 ԱՏԳ ԱԱ 2208 ապրանքային դիրքին դասվող` մինչև 9% 

սպիրտայնության խմիչքներ, ներառյալ՝ ալկոհոլային 

կոկտեյլներ 

կոկտեյլ 

2209 00 քացախ և դրա փոխարինիչներ` ստացված քացախաթթվից քացախ 

2309 կենդանիներին կերակրելու համար օգտագործվող մթերք մթերք 

2710 19 710 0 

2710 19 750 0 

2710 19 820 0 

2710 19 840 0 

2710 19 860 0 

2710 19 880 0 

2710 19 920 0 

2710 19 940 0 

2710 19 980 0 

քսայուղեր, այլ յուղեր նավթավերամշակման 

արտադրանք 

2936 պրովիտամիններ, վիտամիններ վիտամին 

3002 20 000 պատվաստանյութ՝ մարդու համար, մանրածախ առևտրի 

համար 

պատվաստանյութ 

3002 30 000 պատվաստանյութ՝ կենդանիների համար պատվաստանյութ 

3003 դեղամիջոց՝ թերապևտիկ և պրոֆիլակտիկ նպատակներով 

օգտագործման համար, մանրածախ առևտրի համար 

չփաթեթավորված 

դեղ 

3004 դեղամիջոց՝ թերապևտիկ և պրոֆիլակտիկ նպատակներով 

օգտագործման համար՝ փաթեթավորված մանրածախ առևտրի 

համար, բացառությամբ պետության կողմից կենտրոնացված 

կարգով ձեռք բերվող և երաշխավորված կարգով տրամադրվող 

ինսուլինի կամ թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութ պարունակող դեղերի, որոնց համար դրոշմապիտակով 

դրոշմավորում չի պահանջվում 

դեղ 

3203 00 բուսական կամ կենդանական ծագում ունեցող ներկող նյութեր 

(ներառյալ՝ ներկող լուծամզուքները, բացի կենդանական 

ածուխից)՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական բաղադրության, 

տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագրության մեջ նշված բուսական կամ 

կենդանական ծագում ունեցող ներկող նյութերի հիմքով 

պատրաստված պատրաստուկներ 

ներկանյութեր 
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3204 օրգանական սինթետիկ ներկող նյութեր՝ որոշակի կամ անորոշ 

քիմիական բաղադրության, պատրաստուկներ՝ պատրաստված 

տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագրության մեջ նշված օրգանական 

սինթետիկ ներկող նյութերի հիմքով, օրգանական սինթետիկ 

արտադրանք, որն օգտագործվում է որպես օպտիկական 

սպիտակեցնող նյութ կամ լյումինաֆոր՝ որոշակի կամ անորոշ 

քիմիական բաղադրության 

ներկանյութեր 

3205 00 000 0 գունավոր լաքեր, տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագրության մեջ նշված 

գունավոր լաքերի հիմքով պատրաստուկներ 

լաքեր 

3206 ներկող այլ նյութեր, տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագրության մեջ 

նշված և 3203, 3204 կամ 3205 ապրանքային դիրքերում 

ընդգրկված պատրաստուկներից տարբեր պատրաստուկներ, 

որպես լյումինաֆոր օգտագործվող անօրգանական 

արտադրանք՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական բաղադրության 

ներկանյութեր 

3207 10 000 0 պատրաստի գունանյութեր, ապակու պատրաստի պղտորիչներ 

և պատրաստի ներկեր և համանման պատրաստուկներ 

ներկանյութեր 

3208 ներկեր և լաքեր (ներառյալ՝ արծնները և ողորկալաքերը)՝ 

սինթետիկ պոլիմերների կամ քիմիապես վերափոխված բնական 

պոլիմերների հիմքով՝ ոչ ջրային միջավայրում դիսպերսված կամ 

լուծված, տվյալ խմբի 4-րդ ծանոթագրության մեջ նշված 

լուծույթներ 

ներկանյութեր 

3209 ներկեր և լաքեր (ներառյալ՝ արծնները և ողորկալաքերը)՝ 

սինթետիկ պոլիմերների կամ քիմիապես վերափոխված բնական 

պոլիմերների հիմքով՝ ջրային միջավայրում դիսպերսված կամ 

լուծված 

ներկանյութեր 

3210 00 այլ ներկեր և լաքեր (ներառյալ՝ արծնները, ողորկալաքերը և 

սոսնձային ներկերը), պատրաստի ջրային գունանյութեր՝ կաշվի 

մշակման համար օգտագործվող 

ներկանյութեր 

3211 00 պատրաստի չորարարներ չորարարներ 

3212 գունանյութեր (ներառյալ՝ մետաղական փոշիներ և փաթիլներ)՝ 

ոչ ջրային միջավայրում դիսպերսված, հեղուկ կամ 

մածուկանման, որոնք օգտագործվում են ներկերի 

արտադրության մեջ (ներառյալ՝ արծնները), փայլաթիթեղ՝ 

դրոշմատպման համար, ներկանյութեր և ներկող այլ նյութեր՝ 

բաժնեծրարված կամ փաթեթավորմամբ՝ մանրածախ վաճառքի 

համար 

գունանյութեր 

3303 00 օծանելիք, հարդաջուր օծանելիք 

3304 կոսմետիկ միջոցներ կամ դիմահարդարման և մաշկի խնամքի 

այլ միջոցներ (բացառությամբ դեղամիջոցների), ներառյալ՝ 

արևայրուքի դեմ կամ արևայրուքի համար միջոցներ, ձեռքերի 

կամ ոտքերի մատնահարդարման միջոցներ, 

կոսմետիկա 

3305 մազերի խնամքի միջոցներ կոսմետիկա 

3306 բերանի խոռոչի և ատամների հիգիենայի միջոցներ, ներառյալ՝ 

ատամնապրոթեզների ֆիքսման փոշիներն ու մածուկները, 

միջատամային տարածքները մաքրելու թելեր (ատամները 

մաքրելու մետաքսաթել)՝ անհատական փաթեթավորմամբ՝ 

մանրածախ վաճառքի համար 

հիգիենայի միջոցներ 

3307 միջոցներ՝ սափրվելուց առաջ, սափրվելու ընթացքում կամ 

դրանից հետո օգտագործելու համար, անհատական 

օգտագործման հոտազերծիչներ, բաղադրություններ՝ լոգանք 

ընդունելու համար, մազահեռացման միջոցներ և օծանելիքային, 

խնամքի միջոցներ 
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կոսմետիկական ու հարդարման այլ միջոցներ` այլ տեղում 

չնշված կամ չներառված. հոտազերծիչներ՝ նախատեսված 

շենքերում օգտագործելու համար՝ բուրավետացված կամ ոչ 

բուրավետացված, ախտահանիչ հատկություններով օժտված 

կամ առանց դրանց 

3401 օճառ, մակերևութային ակտիվ օրգանական նյութեր և միջոցներ, 

որպես օճառ կիրառվող (կտորների, քառակողիկների կամ 

կաղապարվածքների ձևով)՝ օճառ պարունակող կամ 

չպարունակող, մակերևութային ակտիվ օրգանական նյութեր և 

մաշկը լվանալու համար միջոցներ՝ հեղուկների կամ քսուքների 

տեսքով՝ կշռաբաշխված մանրածախ առևտրի համար` օճառ 

պարունակող կամ չպարունակող, թուղթ, բամբակ, թաղիք կամ 

նրբաթաղիք (ֆետր) և չհյուսված նյութեր՝ ներծծված կամ 

պատված օճառով կամ լվացող միջոցով 

օճառ 

3402 մակերևութային ակտիվ օրգանական նյութեր (բացի օճառից), 

մակերևութային ակտիվ նյութեր, լվացող միջոցներ (ներառյալ՝ 

օժանդակ լվացող միջոցները) և մաքրող միջոցներ` օճառ 

պարունակող կամ չպարունակող (բացի 3401 ապրանքային 

դիրքի միջոցներից) 

օճառ 

3403 19 100 0 

3403 19 900 0 

3403 99 000 0 

քսայուղեր, այլ յուղեր Նավթավերամշակման 

արտադրանք 

 

  



114 | P a g e  

 

Օրինակ 1 

Օրինակ 1. ԱԱՀ վճարող համարվող Կազմակերպություն 

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ապրանքների ներմուծում 

Կազմակերպությունը 2020թ. փետրվարի 25-ին (սահմանը հատելու օր) ԵՏՄ անդամ չհամարվող 

պետությունից «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ՀՀ տարածք ներմուծել 

է հետևյալ ապրանքները. 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիր 

Ապրանքի 

անվանումը 

Միավորի գինը 

(USD) 

Քանակը (Ծավալը) Ձեռքբերման 

գինը (USD) 

2203 գարեջուր 0.7 1.000 շիշ (0,33լ) 700 

2710 19 840 0 քսայուղ 10 400 կգ 4.000 

3402 լվացող միջոց 1.4 2.500 հատ 3.500 

2208 օղի (սպ.50%) 6.3 15.000 շիշ (0,5լ) 94.500 

7010 90 100 ապակե բանկա 0.16 50.000 հատ 8.000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    110.700 

Ապրանքների տեղափոխության համար Կազմակերպությունը բեռնափոխադրող ընկերությանը վճարել 

է 4.000 USD: Բեռնափոխադրող ընկերությունը ներկայացրել է հաշիվ, որտեղ նշված է՝ ապրանքների 

տեղափոխություն մինչև ՀՀ սահմանը (Բագրատաշեն կամ Սադախլո կամ ՀՀ սահման) 3.200 USD, ՀՀ 

սահմանից մինչև նշանակման վայր (Կազմակերպության պահեստ, խանութ կամ այլ հասցե)՝ 800 USD: 

Կազմակերպությունն իրականացրել է նաև ներմուծվող ապրանքների ապահովագրություն, որի մասով 

ծախսը կազմել է 500 USD: 

Ներմուծված ապրանքների ընդհանուր մաքսային արժեքը 2020թ. մարտի 4-ին գրանցված մաքսային 

հայտարարագրով կազմել է 114.400 USD կամ 54.912.000 դրամ՝ (110.700+3.200+500)*480, որտեղ. 

 110.700 – ապրանքների ձեռքբերման արժեքն է, 

 3.200 և 500 – մինչև ՀՀ սահմանը կատարված բեռնափոխադրման և ապահովագրական ծախսերն են, 

 480 – մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան նախորդող օրվա (մարտի 3-ի) ՀՀ կենտրոնական 

բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

Ըստ ներմուծված ապրանքների առանձին խմբերի մաքսային արժեքը կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 723,4 USD կամ 347.230,4 դրամ (723,4*480), 700+(3.200+500)/110.700*700, որտեղ. 

 700 – գարեջրի ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

 քսայուղի մասով՝ 4.133,7 USD կամ 1.984.173,4 դրամ (4.133,7*480), 4.000+(3.200+500)/110.700*4.000, 

որտեղ. 

 4.000 – քսայուղերի ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 3.617,0 USD կամ 1.736.151,8 դրամ (3.617,0*480), 

3.500+(3.200+500)/110.700*3.500, որտեղ. 

 3.500 – լվացող միջոցների ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 
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 օղու մասով՝ 97.658,5 USD կամ 46.876.097,6 դրամ (97.658,5*480), 94.500+(3.200+500)/110.700*94.500, 

որտեղ. 

 94.500 – օղու ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

 ապակե բանկաների մասով՝ 8.267,4 USD կամ 3.968.346,9 դրամ (8.267,4*480), 

8.000+(3.200+500)/110.700*8.000, որտեղ. 

 8.000 – ապակե բանկաների ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

Ներմուծված ապրանքների մասով վճարված մաքսատուրքի գումարը կազմել է 6.515.016,2 դրամ: 

Մաքսատուրքի հաշվարկման համար հիմք է հանդիսացել  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

Խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 16-ի № 54 որոշմամբ հաստատված Միասնական մաքսային սակագինը 

(Единый таможенный тариф): Նշված որոշման համաձայն, ներմուծված ապրանքների համար սահմանված 

են մաքսատուրքերի հետևյալ դրույքաչափերը. 

 գարեջուր՝ 1 լիտրի համար 0,018 EUR, 

 քսայուղ՝ մաքսային արժեքի 5%, 

 լվացող միջոց՝ մաքսային արժեքի 6,5%, 

 օղի՝ 1 լիտրի համար 1,5 EUR, 

 ապակե բանկա՝ մաքսային արժեքի 8,5% 

Ըստ ներմուծված ապրանքների առանձին խմբերի մաքսատուրքի գումարը կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 3.148,2 դրամ, (1.000*0,33*0,018*530), որտեղ. 

 1.000 – գարեջրի շշերի քանակն է, 

 0,33 – շշի տարողությունը, 

 0,018 – մաքսատուրքի դրույքաչափն է EUR-ով, 

 530 – մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան նախորդող օրվա (մարտի 3-ի) ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

 քսայուղերի մասով՝ 99.208,7 դրամ, (1.984.173,4*5%), որտեղ. 

 1.984.173,4 – քսայուղերի մաքսային արժեքն է, 

 5% – մաքսատուրքի դրույքաչափն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 112.849,9 դրամ, (1.736.151,8*6,5%), որտեղ. 

 1.736.151,8 – լվացող միջոցների մաքսային արժեքն է, 

 6,5% – մաքսատուրքի դրույքաչափն է: 

 օղու մասով՝ 5.962.500,0 դրամ, (15.000*0,5*1,5*530), որտեղ. 

 15.000 – օղու շշերի քանակն է, 

 0,5 – շշի տարողությունը, 

 1,5 – մաքսատուրքի դրույքաչափն է EUR-ով, 

 530 – մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան նախորդող օրվա (մարտի 3-ի) ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

 ապակե բանկաների մասով՝ 337.309,5 դրամ, (3.968.346,9*8,5%), որտեղ. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
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 3.968.346,9 – ապակե բանկաների մաքսային արժեքն է, 

 8,5% – մաքսատուրքի դրույքաչափն է: 

Մաքսատուրքը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարին. 

 բոլոր ապրանքների համար՝ - 900005000618: 

Կազմակերպության կողմից ներմուծված ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների (գարեջուր, 

քսայուղ և օղի) մասով վճարված ակցիզային հարկի գումարը կազմել է՝ 12.505.400,0 դրամ: Հարկային 

օրենսգրքի 88-րդ հոդվածի համաձայն, նշված ապրանքների համար սահմանված են ակցիզային հարկի 

հետևյալ դրույքաչափերը. 

 գարեջուր՝ 1 լիտրի համար 130 դրամ բազմապատկած ակցիզային հարկի հաշվարկման գործակցով 

(1), 

 քսայուղ՝ 1 կիլոգրամի համար 500 դրամ բազմապատկած ակցիզային հարկի հաշվարկման 

գործակցով (1), 

 օղի՝ 1 լիտրի համար 1560 դրամ: 

Ընդ որում, գարեջրի և քսայուղի մասով նույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է նաև ակցիզային 

հարկի հաշվարկման գործակից, որն 2020թ. համար սահմանվել է 1, 2021թ. համար՝ 1,03, 2022թ. համար՝ 1,06, 

իսկ 2023թ. համար՝ 1,09: Օղու մասով, ըստ նշված տարիների սահմանված են հետևյալ դրույքաչափերը՝ 

2020թ. համար՝ 1560 դրամ, 2021թ. համար՝ 2030 դրամ, 2022թ. համար՝ 2640 դրամ և 2023թ. համար՝ 3430 դրամ: 

Միաժամանակ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ԱՏԳ ԱԱ 2208 ծածկագրին դասվող` 40 տոկոսից բարձր 

սպիրտայնությամբ ապրանքների համար սպիրտայնության 40 տոկոսը գերազանցող յուրաքանչյուր 

ամբողջական տոկոսային կետի համար ակցիզային հարկի դրույքաչափն ավելացվում է 7.5 դրամով 

(բացառությամբ կոնյակի սպիրտի): 

Այսպիսով, ակցիզային հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 42.900 դրամ (1000*0,33*130*1), որտեղ. 

 1.000 – գարեջրի շշերի քանակն է, 

 0,33 – շշի տարողությունը, 

 130 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է, 

 1 – ակցիզային հարկի հաշվարկման գործակիցն է: 

 քսայուղի մասով՝ 200.000 դրամ (400*500*1), որտեղ. 

 400 – քսայուղերի ծավալն է, 

 500 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է, 

 1 – ակցիզային հարկի հաշվարկման գործակիցն է: 

 օղու մասով՝ 12.262.500 դրամ (15.000*0,5*1560+15.000*0,5*10*7,5), որտեղ. 

 15.000 – օղու շշերի քանակն է, 

 0,5 – շշի տարողությունը, 

 1560 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է, 

 10 – օղու սպիրտայնության 40 տոկոսը գերազանցող յուրաքանչյուր ամբողջական տոկոսային 

կետի քանակն է (50-40), 

 7,5 – յուրաքանչյուր ամբողջական տոկոսային կետի համար ակցիզային հարկի դրույքաչափի 

ավելացումն է: 

Ակցիզային հարկը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարներին. 

 գարեջրի համար՝ - 900005004024, 

 քսայուղի համար՝ - 900005042917, 

 օղու համար՝  - 900005004263: 
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Կազմակերպության կողմից ներմուծված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների 

(քսայուղ և լվացող միջոց) մասով վճարված բնապահպանական հարկի գումարը կազմել է՝ 48.364,3 դրամ: 

Հարկային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի համաձայն, նշված ապրանքների համար սահմանված են 

բնապահպանական հարկի հետևյալ դրույքաչափերը. 

 քսայուղ՝ հարկման բազայի (տվյալ դեպքում՝ մաքսային արժեքի) 2%-ի չափով, 

 լվացող միջոց՝ հարկման բազայի (տվյալ դեպքում՝ մաքսային արժեքի) 0,5%-ի չափով: 

Բնապահպանական հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 քսայուղի մասով՝ 39.683,5 դրամ, (1.984.173,4*2%), որտեղ. 

 1.984.173,4 – քսայուղերի մաքսային արժեքն է, 

 2% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 8.680,8 դրամ, (1.736.151,8*0,5%), որտեղ. 

 1.736.151,8 – լվացող միջոցների մաքսային արժեքն է, 

 0,5% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափն է: 

Բնապահպանական հարկը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարին. 

 և քսայուղի և լվացող միջոցների համար՝ - 900005017109: 

Ներմուծված ապրանքների մասով վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարը կազմել է 13.925.351,9 

դրամ: Հարկային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման 

համար» մաքսային ընթացակարգով ՀՀ ապրանքի ներմուծման դեպքում, ԱԱՀ-ով հարկման բազա է 

համարվում ԵՏՄ միասնական մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշվող մաքսային 

արժեքի, մաքսատուրքի, իսկ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքի ներմուծման դեպքում՝ նաև 

ակցիզային հարկի հանրագումարը: 

Ավելացված արժեքի հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 78.655,7 դրամ, (347.230,4+3.148,2+42.900)*20%, որտեղ. 

 347.230,4 – մաքսային արժեքն է, 

 3.148,2 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 42.900 – ակցիզային հարկի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 քսայուղերի մասով՝ 456.676,4 դրամ, (1.984.173,4+99.208,7+200.000)*20%, որտեղ. 

 1.984.173,4 – մաքսային արժեքն է, 

 99.208,7 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 200.000 – ակցիզային հարկի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 369.800,3 դրամ, (1.736.151,8+112.849,9)*20%, որտեղ. 

 1.736.151,8 – մաքսային արժեքն է, 

 112.849,9 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 օղու մասով՝ 13.020.219,5 դրամ, (46.876.097,6+5.962.500+12.262.500)*20%, որտեղ. 

 46.876.097,6 – մաքսային արժեքն է, 

 5.962.500 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 12.262.500 – ակցիզային հարկի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 ապակե բանկաների մասով ավելացված արժեքի հարկի պարտավորություն չի առաջացել, քանի որ 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման 

ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված 
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արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն՝ 7010 90 100 ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրին դասվող ապակե 

բանկաների ներմուծումը ԱԱՀ վճարող համարվող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 

կողմից ազատված է ավելացված արժեքի հարկից: 

Ավելացված արժեքի հարկը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարներին. 

 գարեջրի, քսայուղի և օղու համար՝ - 900005010112, 

 լվացող միջոցների համար՝  - 900005010120: 

Մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկվել և գանձվել է պետական տուրք 15.000 դրամ: 

Այսպիսով, Կազմակերպության կողմից հաշվարկված և վճարված մաքսային վճարները կազմել են. 

 մաքսատուրք՝ 6.515.016,3 դրամ, 

 ակցիզային հարկ՝ 12.505.400,0 դրամ, 

 բնապահպանական հարկ՝ 48.364,3 դրամ, 

 ավելացված արժեքի հարկ՝ 13.925.351,9 դրամ, 

 պետական տուրք՝ 15.000 դրամ: 

Ըստ առանձին ապրանքների հաշվարկված և վճարված մաքսային վճարներ 

Ապրանքի 

անվանումը 

Մաքսային 

արժեքը 

Մաքսատուրքը Ակցիզային 

հարկը 

Բնապահպանական 

հարկը 

Ավելացված արժեքի 

հարկը 

Գարեջուր 347.230,4 3.148,2 42.900 - 78.655,7 

Քսայուղ 1.984.173,4 99.208,7 200.000 39.683,5 456.676,4 

Լվացող միջոց 1.736.151,8 112.849,9 - 8.680,8 369.800,3 

Օղի (սպ.50%) 46.876.097,6 5.962.500,0 12.262.500 - 13.020.219,5 

Ապակե բանկա 3.968.346,9 337.309,5 - - - 

Ընդամենը 54.912.000,1 6.515.016,3 12.505.400 48.364,3 13.925.351,9 

«Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ներմուծված ապրանքների 

համար հաշվարկված և վճարված ԱԱՀ-ի գումարները (13.925.351,9 դրամ) հաշվանցվում (պակասեցվում) են 

ապրանքների ներմուծման մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրն (տվյալ դեպքում՝ մարտի 3-ի) 

ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի (մարտ ամսվա) համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով: Միասնական հաշվարկի 17-րդ կետի [Ա] վանդակում 

լրացվում է ներմուծված ապրանքների մաքսային արժեքների հանրագումարը՝ 54.912.000 դրամ, իսկ [Բ] 

վանդակում՝ մաքսային մարմինների կողմից գանձված (գանձման ենթակա) ԱԱՀ-ի ընդհանուր գումարը՝ 

13.925.351,9 դրամ: 

Եթե Կազմակերպությունը մայիսի 31-ին ներկայացրել է ճշտված մաքսային հայտարարագիր, որի 

արդյունքում նախկինում ներկայացված (մարտի 3) մաքսային հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի 

գումարներն ավելացել են 1.200.000 դրամով (վճարվել է հունիսի 1-ին) և կազմել՝ 15.125.351,9 դրամ 

(13.925.351,9+1.200.000), ապա լրացուցիչ վճարված ԱԱՀ-ի գումարը (1.200.000 դրամ) կհաշվանցվի հունիս 

ամսվա համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով: Լրացուցիչ վճարված 

ԱԱՀ-ի գումարը կարտացոլվի հունիս ամսվա համար ներկայացվող միասնական հաշվարի 20-րդ կետի [Ա] 

վանդակում՝ որպես ավելացում, իսկ ճշտման հիմքը կնշվի Հարկային օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

2-րդ կետը: 

Միաժամանակ, Կազմակերպության կողմից մարտ ամսվա համար ներկայացված միասնական 

հաշվարկն ենթակա կլինի ճշգրտման, որի արդյունքում, ճշտված միասնական հաշվարկի 17-րդ կետի [Ա] 

վանդակում կլրացվի ներմուծված ապրանքների ճշտված մաքսային արժեքների հանրագումարը, իսկ [Բ] 

վանդակում՝ մաքսային մարմինների կողմից գանձված ԱԱՀ-ի ընդհանուր գումարը՝ 15.125.351,9 դրամ, իսկ 

լրացուցիչ վճարված ԱԱՀ-ի գումարը (1.200.000 դրամ) կարտացոլվի միասնական հաշվարի 20-րդ կետի [Բ] 

վանդակում՝ որպես պակասեցում, ճշտման հիմքը նշելով՝ Հարկային օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

2-րդ կետը: 
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Այն դեպքում, երբ մայիսի 31-ին ներկայացված ճշտված մաքսային հայտարարագրով նախկինում 

ներկայացված (մարտի 3) ներմուծման մաքսային հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարը 

նվազում է 2.000.000 դրամով, ապա նշված գումարը նվազեցվում է հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա 

ԱԱՀ-ի գումարներից ներմուծման ճշտված մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրը ներառող հաշվետու 

ժամանակաշրջանի (մայիս ամսվա) համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի 

միասնական հաշվարկով: Այդ գումարը կարտացոլվի մայիս ամսվա համար ներկայացվող միասնական 

հաշվարի 20-րդ կետի [Բ] վանդակում՝ որպես պակասեցում, իսկ ճշտման հիմքը կնշվի Հարկային օրենսգրքի 

73-րդ հոդվածի 9-րդ մասը: 
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ԵՏՄ անդամ պետություններից ապրանքների ներմուծում 

Կազմակերպությունը 2020թ. հունիսի 28-ին (սահմանը հատելու օր) ԵՏՄ անդամ համարվող 

պետությունից (Ռուսաստան) ՀՀ տարածք ներմուծել է ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող հետևյալ 

ապրանքները. 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիր 

Ապրանքի 

անվանումը 

Միավորի գինը 

(RUB) 

Քանակը (Ծավալը) Ձեռքբերման 

գինը (RUB) 

2402 20 9000 ծխախոտ 

(սիգարետներ` 

ծխախոտ 

պարունակող, 

ֆիլտրով)* 

60 8000 տուփ 

(յուրաքանչյուր 

տուփի մեջ՝ 20 հատ) 

480.000 

2208 սպիրտային խմիչք 

(սպ.9%) 

130 10.000 շիշ (0,25լ) 1.300.000 

3303 օծանելիք 3.000 1.200 հատ 3.600.000 

1806 շոկոլադ 30 5.000 հատ (110գր.) 150.000 

6205 վերնաշապիկ 1.400 150 հատ 210.000 

3215 11 00 տպագրական ներկ 

(սև) 

1.600 500 հատ (2,5կգ) 800.000 

8481 ծորակ 450 300 հատ 135.000 

8403 կաթսա 30.000 10 հատ 300.000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    6.975.000 

* ծխախոտի առավելագույն մանրածախ գինը (ԱՄԳ)՝ 900 դրամ (նեռարյալ ԱԱՀ): 

Ապրանքների տեղափոխության համար Կազմակերպությունը բեռնափոխադրող ընկերությանը վճարել 

է 1.000.000 դրամ: Բեռնափոխադրող ընկերությունը ներկայացրել է հաշիվ, որտեղ նշված է՝ ապրանքների 

տեղափոխություն Ռուսաստանի Դաշնությունից մինչև Երևան՝ 1.000.000 դրամ: 

ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ով 

հարկման բազա որոշելու համար, անհրաժեշտ է ղեկավարվել Հարկային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 

միաժամանակ, հաշվի առնելով 62-րդ հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները (տվյալ դեպքում՝ ծխախոտի 

արտադրանքի մասով): 

Ըստ ներմուծված ապրանքների առանձին խմբերի ԱԱՀ-ով հարկման բազան կազմել է. 

 ծխախոտի մասով՝ 6.000.000 դրամ, 750*8000, որտեղ. 

 750 – ծխախոտի առավելագույն մանրածախ գինն է՝ առանց ԱԱՀ-ի, 

 8.000 – ծխախոտի տուփերի քանակն է: 

 սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) մասով՝ 9.545.000 դրամ, 1.300.000*7,15+10.000*0,25*100, որտեղ. 

 1.300.000 – սպիրտային խմիչքների ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է, 

 10.000 – սպիրտային խմիչքների շշերի քանակն է, 

 0,25 – շշի տարողությունն է, 

 100 – մինչև 9% (ներառյալ) սպիրտայնությամբ ապրանքների (յուրաքանչյուր լիտրի) համար 

սահմանված ակցիզային հարկի գումարն է: 

 օծանելիքի մասով՝ 25.740.000 դրամ, 3.600.000*7,15, որտեղ. 

 3.600.000 – օծանելիքի ձեռքբերման գինն է, 
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 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 շոկոլադների մասով՝ 1.072.500 դրամ, 150.000*7,15, որտեղ. 

 150.000 – շոկոլադի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 վերնաշապիկների մասով՝ 1.501.500 դրամ, 210.000*7,15, որտեղ. 

 210.000 – վերնաշապիկի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 տպագրական ներկերի մասով՝ 5.720.000 դրամ, 800.000*7,15, որտեղ. 

 800.000 – տպագրական ներկի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 ծորակների մասով՝ 965.250 դրամ, 135.000*7,15, որտեղ. 

 135.000 – ծորակի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 կաթսաների մասով՝ 2.145.000 դրամ, 300.000*7,15, որտեղ. 

 300.000 – կաթսայի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

Կազմակերպության կողմից ներմուծված ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների (ծխախոտի և 

մինչև 9% (ներառյալ) սպիրտային խմիչք) մասով վճարված ակցիզային հարկի գումարը կազմել է՝ 1.790.000 

դրամ: Հարկային օրենսգրքի 88-րդ հոդվածի համաձայն, նշված ապրանքների համար սահմանված են 

ակցիզային հարկի հետևյալ դրույքաչափերը. 

 ծխախոտ՝ 1.000 հատի համար 9.625 դրամ, 

 սպիրտային խմիչք (սպ.9%)՝ 1 լիտրի համար 100 դրամ: 

Ընդ որում, ծխախոտի համար 88-րդ հոդվածի 1-ին մասով, ըստ տարիների, սահմանված են հետևյալ 

դրույքաչափերը՝ 2020թ. համար՝ 9.625 դրամ, 2021թ. համար՝ 11.070 դրամ, 2022թ. համար՝ 12.730 դրամ և 

2023թ. համար՝ 14.640 դրամ: 

Այսպիսով, ակցիզային հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 ծխախոտի մասով՝ 1.540.000 դրամ (8.000*20/1.000)*9.625, որտեղ. 

 8.000 – ծխախոտի տուփերի քանակն է, 

 20 – տուփի մեջ ծխախոտի (հատ) քանակն է, 

 1.000 – ակցիզային հարկով հարկման բազայի չափման միավորն է, 

 9.625 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է 2020թ. համար: 

 սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) մասով՝ 250.000 դրամ (10.000*0,25*100), որտեղ. 

 10.000 – սպիրտային խմիչքների շշերի քանակն է, 

 0,25 – շշի տարողությունն է, 

 100 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է: 

Կազմակերպության կողմից ներմուծված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքի 

(տպագրական ներկ) մասով վճարված բնապահպանական հարկի գումարը կազմել է՝ 171.600 դրամ: 
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Հարկային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի համաձայն, տպագրական ներկի համար սահմանված է 

բնապահպանական հարկի հետևյալ դրույքաչափը. 

 տպագրական ներկ՝ հարկման բազայի (տվյալ դեպքում՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազայի) 3%-ի չափով: 

Բնապահպանական հարկի գումարը տպագրական ներկի մասով կազմել է 171.600 դրամ, (5.720.000*3%), 

որտեղ. 

 5.720.000, – տպագրական ներկերի ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 3% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափն է:  

Հարկային օրենսգրքի 165-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ներմուծվող` շրջակա 

միջավայրին վնաս պատճառող` ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների համար բնապահպանական հարկով 

հարկման բազա է համարվում՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազան (առանց այդ ապրանքների համար հաշվարկված ակցիզային հարկի 

գումարի): 

Ներմուծված ապրանքների մասով վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարը կազմել է 9.915.800 

դրամ: Հարկային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, ԵՏՄ անդամ պետություններից ԵՏՄ 

ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի ներմուծման դեպքում, ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում 

ներմուծվող ապրանքի ձեռքբերման արժեքը, իսկ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքի 

ներմուծման դեպքում՝ ձեռքբերման արժեքի և ակցիզային հարկի հանրագումարը: 

Ավելացված արժեքի հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 ծխախոտի մասով՝ 1.200.000 դրամ, 6.000.000*20%, որտեղ. 

 6.000.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) մասով՝ 1.909.000 դրամ, 9.545.000*20%, որտեղ. 

 9.545.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 օծանելիքի մասով՝ 5.148.000 դրամ, 25.740.000*20%, որտեղ. 

 25.740.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 շոկոլադների մասով՝ 214.500 դրամ, 1.072.500*20%, որտեղ. 

 1.072.500 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 վերնաշապիկների մասով՝ 300.300 դրամ, 1.501.500*20%, որտեղ. 

 1.501.500 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 տպագրական ներկերի մասով՝ 1.144.000 դրամ, 5.720.000*20%, որտեղ. 

 5.720.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 ծորակների և կաթսաների մասով ավելացված արժեքի հարկի պարտավորություն չի առաջացել, 

քանի որ «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով 

հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է 

ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն՝ ԱՏԳ ԱԱ 84 ապրանքային ենթախմբին 

դասվող ապրանքների (տվյալ դեպքում՝ ծորակների և կաթսաների) ներմուծումը ԱԱՀ վճարող համարվող 

կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ազատված է ավելացված արժեքի հարկից: 

Այսպիսով, Կազմակերպության կողմից ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների 

համար հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի (9.915.800 դրամ) և բնապահպանական հարկի (171.600 

դրամ) գումարները, ինչպես նաև մինչև 9% սպիրտային խմիչքների համար հաշվարկված ակցիզային հարկի 
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(250.000 դրամ) գումարը ՀՀ պետական բյուջե են վճարվում մինչև այդ ապրանքները ներմուծելու (սահմանը 

հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ (տվյալ դեպքում՝ հուլիսի 20-ը)՝ որպես 

հարկային մարմնին վճարվող գումարներ: 

Նշված բոլոր հարկերը (բացառությամբ ծխախոտի համար հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարի) 

վճարվում են միասնական հաշվին (900008000490): 

Ներմուծվող ծխախոտի (ակցիզային դրոշմանիշով դրոշմավորման ենթակա ապրանք) համար 

հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը (1.540.000 դրամ) ՀՀ պետական բյուջե է վճարվում մինչև 

ծխախոտը ներմուծելու (սահմանը հատելու) օրվան հաջորդող 10-րդ օրացուցային օրը՝ որպես մաքսային 

մարմնին վճարվող գումար (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 3-րդ մաս): 

Տվյալ դեպքում ակցիզային հարկի գումարը վճարվում է 900005012118 հաշվեհամարին: 

Ըստ առանձին ապրանքների հաշվարկված և վճարված հարկեր 

Ապրանքի անվանումը Հարկման բազա Ակցիզային 

հարկը 

Բնապահպանական 

հարկը 

Ավելացված արժեքի 

հարկը 

Ծխախոտ 6.000.000 1.540.000 - 1.200.000 

Սպիրտային խմիչք (սպ.9%) 9.545.000 250.000 - 1.909.000 

Օծանելիք 25.740.000 - - 5.148.000 

Շոկոլադ 1.072.500 - - 214.500 

Վերնաշապիկ 1.501.500 - - 300.300 

Տպագրական ներկ (սև) 5.720.000 - 171.600 1.144.000 

Ծորակ 965.250 - - - 

Կաթսա 2.145.000 - - - 

Ընդամենը 52.689.250 1.790.000 171.600 9.915.800 

ԵՏՄ անդամ պետությունից ապրանքների ներմուծման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավոր է 

մինչև ապրանքները ներմուծելու (սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը 

ներառյալ (տվյալ դեպքում՝ հուլիսի 20-ը) հարկային մարմին ներկայացնել. 

 ներմուծման հարկային հայտարարագիր, 

 ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարություն: 

Ներմուծման հարկային հայտարարագրի. 

- 10-րդ կետի 1-ին սյունակում լրացվում է ծխախոտի, սպիրտային խմիչքների, օծանելիքի, շոկոլադների, 

վերնաշապիկների և տպագրական ներկերի հարկման բազաների հանրագումարը, իսկ 2-րդ սյունակում՝ 

հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարը 

 

10. Ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ) 

Հարկման բազան, դրամ Հարկի գումարը, դրամ 

1 2 

49.579.000 9.915.800 

- 10.1-րդ կետի 1-ին սյունակում լրացվում են ծորակների և կաթսաների ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը (10 նիշ), 

իսկ 2-րդ սյունակում՝ այդ ապրանքների ԱԱՀ-ով հարկման բազաները 

10.1 Ավելացված արժեքի հարկից ազատված գործարքներ (ԱԱՀ) 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը Հարկման բազան 

1 2 

8481101908 965.250 

8403109000 2.145.000 

Ընդամենը 3.110.250 
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- 11-րդ կետի 1-ին սյունակում լրացվում է տպագրական ներկի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը (նիշերի քանակը՝ 

Հարկային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածին համապատասխան), 2-րդ սյունակում՝ համառոտ նկարագիրը, 3-րդ 

սյունակում՝ հարկման բազան, 4-րդ սյունակում՝ բնապահպանական հարկի դրույքաչափը և 5-րդ 

սյունակում՝ հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարը 

11. Բնապահպանական հարկ 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը Անվանումը Հարկման բազան, 

դրամ 

Դրույքաչափ Վճարման ենթակա 

բնապահպանական հարկ 

(դրամ) 

1 2 3 4 5 

32151100 Ներկ 5.720.000 3% 171.600 

Ընդամենը 171.600 

- 12-րդ կետի 1-ին սյունակում լրացվում են ծխախոտի և սպիրտային խմիչքների ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը 

(նիշերի քանակը՝ Հարկային օրենսգրքի 88-րդ հոդվածին համապատասխան), 2-րդ սյունակում՝ համառոտ 

նկարագիրը, 3-րդ սյունակում՝ հարկման բազայի չափման բնաիրային միավորը (Հարկային օրենսգրքի 88-

րդ հոդվածին համապատասխան), 4-րդ սյունակում՝ ծխախոտի տուփերի և սպիրտային խմիչների շշերի 

քանակը, 5-րդ սյունակում լրացվում է սպիրտային խմիչքների սպիրտայնության աստիճանը, 6-րդ 

սյունակում՝ ակցիզային հարկով հարկման բազան (ծխախոտի մասով՝ 8.000*20/1000, սպիրտային 

խմիչքների մասով՝ 10.000*0,25), 7-րդ սյունակում՝ ակցիզային հարկի դրույքաչափը, 8-րդ սյունակում՝ 

հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը 

12. Ակցիզային հարկ 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիրը 

Անվանումը Հարկման 

բազայի 

չափման 

բնաիրային 

միավորը 

Ներմուծված 

ապրանքների 

քանակը 

(ծավալը) 

Սպիրտայ-

նության 

աստիճանը, 

% 

Հարկման 

բազան 

Ակցիզային 

հարկի 

դրույքաչափը 

Ակցիզային 

հարկի 

գումարը, 

դրամ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2402 Ծխախոտ 1.000 հատ 8.000 - 160 9.625 1.540.000 

2208 Կոկտեյլ լիտր 10.000 9 250 100 250.000 

Ընդամենը 1.790.000 

Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարությունը լրացվում է 

համաձայն Աղյուսակ 1-ի: 

ԵՏՄ անդամ պետությունից ներմուծված ապրանքների համար հաշվարկված և վճարված ԱԱՀ-ի 

գումարները (9.915.800 դրամ) հաշվանցվում (պակասեցվում) են ապրանքները ներմուծելու (սահմանը 

հատելու) օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի (հունիս ամսվա) համար հարկային մարմին 

ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով, եթե ներմուծման հարկային 

հայտարարագիրը ներկայացվել և ներմուծման մասով ԱԱՀ-ի գումարները վճարվել են մինչև հուլիսի 20-ը 

ներառյալ: Միասնական հաշվարկի 17-րդ կետի [Ա] վանդակում լրացվում է ներմուծված ապրանքների 

հարկման բազաների հանրագումարը (այդ թվում՝ ծորակների և կաթսաների մասով)՝ 52.689.250 դրամ, իսկ 

[Բ] վանդակում՝ հարկային մարմին վճարված (վճարման ենթակա) ԱԱՀ-ի ընդհանուր գումարը՝ 9.915.800 

դրամ: Եթե ներմուծման մասով ԱԱՀ-ի գումարները մինչև հուլիսի 20-ը վճարվել են մասնակի (5.200.000 

դրամ), իսկ մնացած գումարը (4.715.800 դրամ) վճարվել է ավելի ուշ՝ օգոստոսի 25-ին, ապա ուշ վճարված 

գումարը լրացվում է միասնական հաշվարի 20-րդ կետի [Բ] վանդակում՝ որպես պակասեցում, հիմքը նշելով՝ 

Հարկային օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը: Ուշ վճարված ԱԱՀ-ի գումարն ենթակա կլինի 

հաշվանցման օգոստոս ամսվա համար ներկայացվող միասնական հաշվարկով և կարտացոլվի հաշվարկի 

20-րդ կետի [Ա] վանդակում՝ որպես ավելացում, հիմքը նշելով՝ Հարկային օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետը: 
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Այն դեպքում, երբ Կազմակերպությունը սեպտեմբերի 28-ին ներկայացրել է ճշտված հարկային 

հայտարարագիր, որի արդյունքում նախկինում ներկայացված (մինչև հուլիսի 20-ը) հարկային 

հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարներն ավելացել են 2.400.000 դրամով (վճարվել է 

հոկտեմբերի 2-ին) և կազմել՝ 12.315.800 դրամ (9.915.800+2.400.000), ապա լրացուցիչ վճարված ԱԱՀ-ի 

գումարը (2.400.000 դրամ) կհաշվանցվի հոկտեմբեր ամսվա համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային 

հարկի միասնական հաշվարկով: Լրացուցիչ վճարված ԱԱՀ-ի գումարը կարտացոլվի հոկտեմբեր ամսվա 

համար ներկայացվող միասնական հաշվարի 20-րդ կետի [Ա] վանդակում՝ որպես ավելացում, իսկ ճշտման 

հիմքը կնշվի Հարկային օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը: 

Միաժամանակ, Կազմակերպության կողմից հունիս ամսվա համար ներկայացված միասնական 

հաշվարկն ենթակա կլինի ճշգրտման, որի արդյունքում, ճշտված միասնական հաշվարկի 17-րդ կետի [Ա] 

վանդակում կլրացվի ներմուծված ապրանքների ճշտված հարկման բազայի հանրագումարը, իսկ [Բ] 

վանդակում՝ հաշվարկված ԱԱՀ-ի ընդհանուր գումարը՝ 12.315.800 դրամ, իսկ լրացուցիչ վճարված ԱԱՀ-ի 

գումարը (2.400.000 դրամ) կարտացոլվի միասնական հաշվարի 20-րդ կետի [Բ] վանդակում՝ որպես 

պակասեցում, ճշտման հիմքը նշելով՝ Հարկային օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը: 

Այն դեպքում, երբ սեպտեմբերի 28-ին ներկայացված ճշտված հարկային հայտարարագրով նախկինում 

ներկայացված (մինչև հուլիսի 20-ը) ներմուծման հարկային հայտարարագրում առանձնացված ԱԱՀ-ի 

գումարը նվազում է 3.000.000 դրամով, ապա նշված գումարը նվազեցվում է հաշվանցման (պակասեցման) 

ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներից ներմուծման ճշտված հարկային հայտարարագրի ներկայացման օրը 

ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի (տվյալ դեպքում՝ սեպտեմբեր ամսվա) համար հարկային մարմին 

ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով: Այդ գումարը կարտացոլվի 

սեպտեմբեր ամսվա համար ներկայացվող միասնական հաշվարի 20-րդ կետի [Բ] վանդակում՝ որպես 

պակասեցում, իսկ ճշտման հիմքը կնշվի Հարկային օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 9-րդ մասը: 

Կազմակերպությունը պարտավոր է մինչև ԵՏՄ անդամ պետությունից ապրանքները ներմուծելու 

(սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը ներառյալ (տվյալ դեպքում՝ հուլիսի 10-

ը) էլեկտրոնային եղանակով (www.trade.gov.am) մաքսային մարմին ներկայացնել Վիճակագրական ձև 

(Աղյուսակ 3): 

http://www.trade.gov.am/
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Ակցիզային դրոշմանիշերի և դրոշմապիտակների կիրառություն 

Կազմակերպության կողմից 2020թ. փետրվարի 25-ին (ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետությունից) 

ներմուծված օղին ենթակա է դրոշմավորման ակցիզային դրոշմանիշերով, իսկ գարեջուրը, քսայուղերն ու 

լվացող միջոցները՝ դրոշմապիտակներով: Մինչև ներմուծումն իրականացնելը (հունվարի 20-ին) 

Կազմակերպությունը հարկային մարմնից ստացել է օղու համար՝ 15.000 հատ ակցիզային դրոշմանիշ, իսկ 

գարեջրի, քսայուղերի և լվացող միջոցների համար համապատասխանաբար՝ 1.000, 400 և 2.500 հատ 

(ընդամենը՝ 3.900) դրոշմապիտակ: 

Ակցիզային դրոշմանիշերն ու դրոշմապիտակները տրամադրվել են Կազմակերպությանը՝ հարկային 

մարմին ներկայացված (հունվարի 17-ին) «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և 

(կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի և օգտագորման մասին հաշվետվության հիման վրա: 

Կազմակերպությունը հայտում կարող է նշել միայն ներմուծվող ապրանքների ծածկագրերը և 

անհրաժեշտ ակցիզային դրոշմանիշերի ու դրոշմապիտակների ընդհանուր քանակը. 

Բաժին 1. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման 
հայտ 

Ապրանքի 

ծածկագիրն ըստ 

ԱՏԳ ԱԱ 

Ապրանքախմբի 

համառոտ 

անվանումը 

(լրացվում է 

ինքնաշխատ) 

… Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

անհրաժեշտ 

քանակը 

Դրոշմապիտակների 

անհրաժեշտ 

քանակը 

1 2 … 6 7 

2208 1 սպիրտային խմիչքներ - 15.000  

2203 գարեջուր -  1.000 

2710 19 840 0 նավթավերամշակման 

արտադրանք 

-  400 

3402 օճառ -  2.500 

Ընամենը 15.000 3.900 

Գրանցման ենթակա մնացած տվյալները՝ ապրանքատեսակի անվանումը, ենթատեսակը (նկարագիրը), 

տարողությունը (ծավալը, քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր), 

քանակությունը և համապատասխան ակցիզային դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների սերիաներն ու 

հերթական համարները (այդ թվում` միջակայքերով) մինչև ապրանքների օտարումը Կազմակերպությունը 

կգրանցի Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգում (VERO) www.tax-

stamp.taxservice.am: 

«Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման 

հայտի և օգտագորման մասին հաշվետվության Բաժին 2-ում լրացվում է միայն 5-րդ կետի «Հաշվետու 

ժամանակահատվածը» տողը, քանի որ հայտը ներկայացվում է առաջին անգամ (2018թ. հունվարի 1-ից 

հետո). 

Բաժին 2. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
օգտագործման մասին հաշվետվություն 
5. Հաշվետու ժամանակահատվածը (լրացվում է 

հաշվետվության մեջ ներառված ժամանակահատվածը) 

2018-01-01 թ-ից 

2020-01-17 թ 

որտեղ՝ 

 2018-01-01 – հայտի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվն է, 

 2020-01-17 – հայտը հարկային մարմին ներկայացնելու ամսաթիվն է: 

Օղու դրոշմավորումն ակցիզային դրոշմանիշերով կարող է իրականացվել և մինչև օղին ՀՀ տարածք 

ներմուծելը, և ՀՀ տարածքում` մինչև մաքսային ձևակերպումների իրականացումը` մաքսային հսկողության 

ներքո, քանի որ ներմուծվող օղու քանակը չի գերազանցում 25.000 շիշը (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 394-րդ 

հոդվածի 6-րդ մաս): 

http://www.tax-stamp.taxservice.am/
http://www.tax-stamp.taxservice.am/
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Գարեջրի, քսայուղերի և լվացող միջոցների դրոշմավորումը դրոշմապիտակներով կարող է 

իրականացվել նախքան այդ ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելը կամ ներմուծելուց հետո` 

Կազմակերպության ընտրած տարածքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև այդ ապրանքների օտարումը (հիմք՝ 

Հարկային օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 5-րդ մաս):  

Կազմակերպության կողմից 2020թ. հունիսի 28-ին (ԵՏՄ անդամ համարվող պետությունից) ներմուծված 

ծխախոտը ենթակա է դրոշմավորման ակցիզային դրոշմանիշերով, իսկ սպրիտային խմիչքներն (սպ.9%) ու 

օծանելիքը՝ դրոշմապիտակներով: 

Կազմակերպության կողմից ներմուծված շոկոլադը (110գր.) ենթակա չէ դրոշմապիտակներով 

դրոշմավորման (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 390-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, որի համաձայն, ԱՏԳ ԱԱ 0405, 0406, 

0901, 0902, 090300000, 1806 և 2101 ծածկագրերին դասվող` մինչև 100 գրամ (ներառյալ) կամ 100 գրամից 

առավելագույնը 10 տոկոս շեղումով պարունակություն ունեցող՝ տարայավորված (փաթեթավորված) 

ապրանքները ենթակա չեն դրոշմապիտակներով դրոշմավորման): 

Մինչև ներմուծումն իրականացնելը (հունիսի 10-ին) Կազմակերպությունը հարկային մարմնից ստացել 

է ծխախոտի համար՝ 8.000 հատ ակցիզային դրոշմանիշ, իսկ սպրիտային խմիչքների (սպ.9%) և օծանելիքի 

համար համապատասխանաբար՝ 10.000 և 1.200 հատ (ընդամենը 11.200) դրոշմապիտակ: 

Ակցիզային դրոշմանիշերն ու դրոշմապիտակները տրամադրվել են Կազմակերպությանը՝ հարկային 

մարմին ներկայացված (հունիսի 7-ին) «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) 

դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի և օգտագորման մասին հաշվետվության հիման վրա: 

Կազմակերպությունը հայտում կարող է նշել միայն ներմուծվող ապրանքների ծածկագրերը և 

անհրաժեշտ ակցիզային դրոշմանիշերի ու դրոշմապիտակների ընդհանուր քանակը. 

Բաժին 1. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
տրամադրման հայտ 

Ապրանքի 

ծածկագիրն ըստ 

ԱՏԳ ԱԱ 

Ապրանքախմբի 

համառոտ 

անվանումը 

(լրացվում է 

ինքնաշխատ) 

… Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

անհրաժեշտ 

քանակը 

Դրոշմապիտակների 

անհրաժեշտ 

քանակը 

1 2 … 6 7 

2402 ծխախոտի 

արտադրանք 

- 8.000  

2208 2 կոկտեյլ -  10.000 

3303 00 օծանելիք -  1.200 

Ընամենը 8.000 11.200 

Գրանցման ենթակա մնացած տվյալները՝ ապրանքատեսակի անվանումը, ենթատեսակը (նկարագիրը), 

տարողությունը (ծավալը, քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր), 

քանակությունը և համապատասխան ակցիզային դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների սերիաներն ու 

հերթական համարները (այդ թվում` միջակայքերով) մինչև ապրանքների օտարումը Կազմակերպությունը 

կգրանցի Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգում (VERO) www.tax-

stamp.taxservice.am: 

Ծխախոտի դրոշմավորումն ակցիզային դրոշմանիշերով պետք է իրականացվի մինչև ծխախոտը ՀՀ 

տարածք ներմուծելը (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 6-րդ մաս): 

Սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) և օծանելիքի դրոշմավորումը դրոշմապիտակներով կարող է 

իրականացվել նախքան այդ ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելը կամ ներմուծելուց հետո` 

Կազմակերպության ընտրած տարածքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև այդ ապրանքների օտարումը (հիմք՝ 

Հարկային օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 5-րդ մաս):  

http://www.tax-stamp.taxservice.am/
http://www.tax-stamp.taxservice.am/
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«Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման 

հայտի և օգտագորման մասին հաշվետվության Բաժին 2-ում լրացվում է 5-րդ կետը ամբողջությամբ, քանի 

որ Կազմակերպությունը հունվարի 17-ին ներկայացրել է հայտ և ստացել է 15.000 հատ ակցիզային 

դրոշմանիշ (օղու համար) և 3.900 հատ դրոշմապիտակ (գարեջրի, քսայուղի և լվացող միջոցների համար). 

Բաժին 2. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
օգտագործման մասին հաշվետվություն 
5. Հաշվետու ժամանակահատվածը (լրացվում է 

հաշվետվության մեջ ներառված ժամանակահատվածը) 

2018-01-17 թ-ից 

2020-06-07 թ 

որտեղ՝ 

 2018-01-17 – առաջին հայտի ներկայացման ամսաթիվն է, 

 2020-06-07 – երկրորդ հայտի ներկայացման ամսաթիվն է: 

«Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշեր 

Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

ստացման 

հաշվարկային 

փաստաթղթի 

համարը, 

ամսաթիվը 

Տրամադրված 

ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

քանակը (հատ) 

Օգտագործված 

ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

քանակը* (հատ) 

Հետ վերադարձված ակցիզային 

դրոշմանիշերի քանակը (հատ), 

այդ թվում՝ 

Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

մնացորդը 

հայտի 

ներկայացման 

օրվա 

դրությամբ 

(հատ) 

Չօգտագործված Վնասված 

1 2 3 4 5 6 

ՏԴ1169 

2020-01-20 

15.000 15.000 0 0 0 

Ընդամենը 15.000 15.000 0 0 0 

*Ապրանքի վրա փակցված դրոշմանիշը համարվում է օգտագործված, անկախ այն հանգամանքից թե տվյալ 

ապրանքը օտարվել է, թե ոչ: Տվյալ դեպքում օղու համար ստացված ակցիզային դրոշմանիշերի մասով լրացվում է ամբողջ 

ստացված դրոշմանիշերի քանակը: 

«Ներմուծված» մակագրությամբ դրոշմապիտակներ 

Դրոշմապիտա 

կների 

ստացման 

հաշվարկային 

փաստաթղթի 

համարը, 

ամսաթիվը 

Տրամադրված 

դրոշմապիտակ 

ների քանակը 

(հատ) 

Օգտագործված 

դրոշմապիտակ 

ների քանակը* 

(հատ) 

Հետ վերադարձված 

դրոշմապիտակների 

քանակը (հատ) 

Պիտանիության 

(պահպանման) ժամկետի 

ընթացքում չօտարված 

Արտահան 

ված 

ապրանք 

ների վրա 

փակցված 

դրոշմապի 

տակների 

քանակը 

(հատ) 

Դրոշմա 

պիտակ 

ների 

մնացորդը 

հայտի 

ներկայաց 

ման օրվա 

դրությամբ 

(հատ)** 

Չօգտագոր 

ծված 

Վնասված Ապրանքների 

դուրս գրման 

ամսաթիվ 

Դուրս 

գրված 

ապրանք 

ների վրա 

փակցված 

դրոշմապի 

տակների 

քանակը 

(հատ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ՏԴ1169 

2020-01-20 

3.900 3.000 0 0 0 0 0 900 

Ընդամենը 3.900 3.000 0 0 0 0 0 900 

*Ապրանքի վրա փակցված դրոշմապիտակը համարվում է օգտագործված, անկախ այն հանգամանքից թե տվյալ 

ապրանքը օտարվել է, թե ոչ: Տվյալ դեպքում դրոշմապիտակները փակցվել են. 

- 800 շիշ գարեջրի վրա, 

- 100 հատ 1 կգ քսայուղի վրա, 

- 2.100 հատ լվացող միջոցի վրա: 

**Մնացորդը հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ կազմել է՝ 900, որից գարեջրի մասով՝ 200, քսայուղի մասով՝ 300, 

իսկ լվացող միջոցների մասով՝ 400: 
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ՀՀ տարածքում ապրանքների ձեռքբերում 

Կազմակերպությունը 2020թ. մարտ ամսվա (մատակարարման, առաքման ամիս) ընթացքում ՀՀ 

տարածքում (մատակարարման վայրը՝ ՀՀ) տարբեր ընկերություններից ձեռք է բերել հետևյալ ապրանքները. 

 ԱԱՀ վճարողներից (հարկային հաշիվներով). 

- հատուցմամբ (այդ թվում՝ մասնակի) 
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Խողովակ հատ 200 4.500  900.000 20 180.000 1.080.000 

Աթոռ հատ 100 30.000  3.000.000 20 600.000 3.600.000 

Մանկական 

սնունդ 

տուփ 450 4.200  1.890.000 20 378.000 2.268.000 

Զովացուցիչ 

ըմպելիքներ 

շիշ 1.200 550  660.000 20 132.000 792.000 

Կարագ կգ 2.500 900  2.250.000 20 450.000 2.700.000 

Ընդամենը 8.700.000  1.740.000 10.440.000 

- անհատույց 

Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ) Սեղանները տրմադրվում են անհատույց 
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Սեղան հատ 50 80.000  4.000.000 20 800.000 4.800.000 

Ընդամենը 4.000.000  800.000 4.800.000 

 Շրջանառության հարկ վճարողներից (հաշիվ վավերագրերով). 

Առաքվող 

արտադրանքի, 

ապրանքի 

անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի գինը Զեղչ (%) Արժեքը 

Գրենական 

պիտույքներ 

հատ 600 1.200  720.000 

Օճառ հատ 2.000 450  900.000 

Բնական հյութ շիշ 1.500 1.400  2.100.000 

Նոթբուկ հատ 60 118.000  7.080.000 

Ընդամենը 10.800.000 

 ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտից ստացված հաշիվների (invoice-ների) 

հիման վրա 

Ապրանքի անվանումը Միավորի գինը 

(USD) 

Քանակը (Ծավալը) Ձեռքբերման գինը (USD) 

Փոշեկուլ 200 120 հատ 24.000 

Տպիչ 120 50 հատ 6.000 

Պահեստամաս 7,5 1.800 հատ 13.500 

Ընդամենը   43.500 

մինչև ապրիլի 20-ը ներառյալ (ապրիլի 10-ին) դուրս գրված հարկային հաշիվներով՝ մատակարարի 

անունից. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Փոշեկուլ հատ 120 95.000  11.400.000 20 2.280.000 13.680.000 

Տպիչ հատ 50 57.000  2.850.000 20 570.000 3.420.000 

Պահեստամաս հատ 1.800 3.563  6.412.500 20 1.282.500 7.695.000 

Ընդամենը 20.662.500  4.132.500 24.795.000 

Տվյալ դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազան (արժեքը) ընդհանուր կկազմի 20.662.500 դրամ (43.500*475), 

որտեղ. 

 43.500 – ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր արժեքն է՝ USD-ով, 

 475 – հարկային հաշիվների՝ մատակարարի անունից, դուրս գրման օրվան նախորդող օրվա (ապրիլի 

9-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

Ըստ առանձին ապրանքների տեսակների ձեռբերման արժեքները (առանց ԱԱՀ) հետևյալն են. 

 փոշեկուլների մասով՝ 11.400.000 դրամ (24.000*475), 

 տպիչների մասով՝ 2.850.000 դրամ (6.000*475), 

 պահեստամասերի մասով՝ 6.412.500 դրամ (13.500*486): 

 Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ անհատ ձեռնարկատեր 

չհանդիսացող 5 ֆիզիկական անձանցից (քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով կամ այլ 

փաստաթղթերով). 

- մրգեր՝ 6.000.000 դրամ ընդհանուր արժեքով, 

- բանջարեղեն՝ 3.000.000 դրամ ընդհանուր արժեքով: 

 Առանց հիմնավորող փաստաթղթերի (3 անձից). 

- տնտեսական ապրանքներ՝ 5.000.000 դրամ ընդհանուր արժեքով: 

 Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով (պահպանելով կանխիկ դրամով վճարումների 

նկատմամբ սահմանափակումները՝ յուրաքանչյուր գործարքի մասով 300.000 դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ մեկ 

ամսվա ընթացքում այդպիսի գործարքների հանրագումարի մասով՝ 3.000.000 դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ). 

- խնամքի միջոցներ՝ 2.400.000 դրամ ընդհանուր արժեքով, ընդ որում՝ ՀԴՄ կտրոններում առկա է 

նաև գնորդի ՀՎՀՀ-ն, 

- այլ ապրանքներ՝ 600.000 դրամ ընդհանուր արժեքով, ընդ որում՝ ՀԴՄ կտրոններում առկա չէ 

գնորդի ՀՎՀՀ-ն: 

ՀՀ տարածքում ձեռքբերված ապրանքների մասով ստացված հարկային հաշիվներում (այդ թվում՝ 

մատակարարի անունից դուրս գրված, ինչպես նաև անհատույց ձեռքբերված սեղանների համար ստացված 

հարկային հաշիվներում) առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները (6.672.500 դրամ) հաշվանցվում 

(պակասեցվում) են ապրանքները ձեռքբերելու հաշվետու ժամանակաշրջանի (մարտ ամսվա) համար 

հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով, եթե ստացված 

հարկային հաշիվներն էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացվել են մինչև ապրիլի 20-ը ներառյալ: 

Միասնական հաշվարկի 18-րդ կետի [Ա] վանդակում լրացվում է մարտ ամսվա ընթացքում ձեռքբերված 

(այդ թվում՝ անհատույց) այն ապրանքների (որոնց մասով առկա են Հարկային օրենսգրքի 55-րդ հոդվածով 

սահմանված հաշվարկային փաստաթղթերը) հարկման բազաների հանրագումարը՝ 56.162.500 դրամ 

(8.700.000+4.000.000+10.800.000+20.662.500+9.000.000+3.000.000), իսկ [Բ] վանդակում՝ միայն ստացված 

հարկային հաշիվներում (այդ թվում՝ մատակարարի անունից դուրս գրված, ինպես նաև անհատույց 

ձեռքբերված սեղանների համար ստացված հարկային հաշիվներում) առանձնացված ԱԱՀ-ի ընդհանուր 
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գումարը՝ 6.672.500 դրամ (1.740.000+800.000+4.132.500): Միաժամանակ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ՀՀ-

ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտից ՀՀ տարածքում (մատակարարման վայր) 

ձեռքբերված ապրանքների մասով (փոշեկուլ, տպիչ և պահեստամաս) ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճարման 

պարտավորությունը կրում է ԱԱՀ վճարող համարվող Կազմակերպությունը, ուստի դուրս գրված հարկային 

հաշիվներում (մատակարարի անունից) առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները 4.132.500 դրամ լրացվում են 

նաև մարտ ամսվա համար հարկային մարմին ներկայացվող միասնական հաշվարկի 10-րդ կետում (հիմք՝ 

Հարկային օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մաս): 

Եթե Կազմակերպության կողմից ձեռքբերված աթոռների և սեղանների մասով ստացված հարկային 

հաշիվներն էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացվել են ապրիլի 20-ից հետո (մայիսի 12-ին), ապա այդ 

հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները 1.400.000 դրամ (600.000+800.000) 

միաժամանակ լրացվում են նաև մարտ ամսվա համար հարկային մարմին ներկայացվող միասնական 

հաշվարի 20-րդ կետի [Բ] վանդակում՝ որպես պակասեցում, հիմքը նշելով՝ Հարկային օրենսգրքի 71-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը: Մայիսի 12-ին վավերացված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-

ի գումարներն (1.400.000 դրամ) ենթակա կլինեն հաշվանցման մայիս ամսվա համար հարկային մարմին 

ներկայացվող միասնական հաշվարկով և կարտացոլվեն հաշվարկի 20-րդ կետի [Ա] վանդակում՝ որպես 

ավելացում, հիմքը նշելով՝ Հարկային օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը: 

Եթե Կազմակերպության կողմից ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտից 

ձեռքբերված փոշեկուլների մասով հարկային հաշիվը (մատակարարի անունից) դուրս է գրվել ապրիլի 20-

ից հետո (ապրիլի 28-ին), ապա տվյալ դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազան կկազմի 11.472.000 դրամ 

(24.000*478), որտեղ. 

 24.000 – փոշեկուլների ձեռքբերման արժեքն է՝ USD-ով, 

 478 – հարկային հաշվի՝ մատակարարի անունից, դուրս գրման օրվան նախորդող օրվա (ապրիլի 27-

ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 
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Փոշեկուլ հատ 120 95.600  11.472.000 20 2.294.400 13.766.400 

Ընդամենը 11.472.000  2.294.400 13.766.400 

Նշված դեպքում հարկային հաշվում (մատակարարի անունից) առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարը 

2.294.400 դրամ միաժամանակ լրացվում է մարտ ամսվա համար հարկային մարմին ներկայացվող 

միասնական հաշվարի. 

 10-րդ կետում, 

 18-րդ կետի [Բ] վանդակում, իսկ [Ա] վանդակում լրացվում է ԱԱՀ-ով հարկման բազան՝ 11.472.000 

դրամ, 

 20-րդ կետի [Բ] վանդակում՝ որպես պակասեցում, հիմքը նշելով՝ Հարկային օրենսգրքի 71-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը: 

Ապրիլի 28-ին դուրս գրված հարկային հաշվում (մատակարարի անունից) առանձնացված ԱԱՀ-ի 

գումարն (2.294.400 դրամ) ենթակա կլինի հաշվանցման ապրիլ ամսվա համար հարկային մարմին 

ներկայացվող (մինչև մայիսի 20-ը ներառյալ) միասնական հաշվարկով և կարտացոլվի հաշվարկի 20-րդ 

կետի [Ա] վանդակում՝ որպես ավելացում, հիմքը նշելով՝ Հարկային օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-

ին կետը: 

Այն դեպքում, երբ Կազմակերպությունը հուլիսի 13-ին ստացել է մարտ ամսվա ձեռբերումներին 

վերաբերող ճշգրտող հարկային հաշիվներ. 
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Մանկական 

սնունդ 

տուփ 50 4.200  210.000 20 42.000 252.000 

Կարագ կգ 500 900  450.000 20 90.000 540.000 

Ընդամենը 660.000  132.000 792.000 

որի արդյունքում նվազում են հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները՝ 132.000 

դրամով, ապա այդ գումարները կարտացոլվեն հուլիս ամսվա (դուրս գրման ամիս) համար հարկային 

մարմին ներկայացվող (մինչև օգոստոսի 20-ը ներառյալ) միասնական հաշվարկի 19-րդ կետի 1-ին 

ենթակետի [Բ] վանդակում՝ որպես պակասեցում, իսկ հարկման բազայի պակասեցումը (660.000 դրամ)՝ 19-

րդ կետի 1-ին ենթակետի [Ա] վանդակում:  

Եթե Կազմակերպությունը հուլիսի 13-ին ստացել է մարտ ամսվա ձեռբերումներին վերաբերող ճշգրտող 

հարկային հաշիվներ. 
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Մանկական 

սնունդ 

տուփ 250 4.200  1.050.000 20 210.000 1.260.000 

Կարագ կգ 800 900  720.000 20 144.000 864.000 

Ընդամենը 1.770.000  354.000 2.124.000 

որի արդյունքում ավելանում են հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները՝ 354.000 

դրամով, ապա տվյալ դեպքում Կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի մարտ ամսվա (հիմնական 

գործարքի ամիս) ճշտված միասնական հաշվարկ և 354.000 դրամ հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա 

ԱԱՀ-ի գումարներն արտացոլի հաշվարի 19-րդ կետի 2-րդ ենթակետի [Բ] վանդակում՝ որպես ավելացում, 

իսկ հարկման բազայի ավելացումը (1.770.000 դրամ)՝ 19-րդ կետի 2-րդ ենթակետի [Ա] վանդակում: 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի (մրգեր և բանջարեղեն) ձեռքբերման մասով Կազմակերպության 

մոտ եկամտային հարկի հաշվարկման և վճարման պարտավորություն չի առաջանա, եթե ձեռքբերման 

փաստաթղթերով (երկկողմանի հաստատված) հիմնավորվում է, որ այդ արտադրանքը ձեռք է բերվել 

գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող 

ֆիզիկական անձանցից: 

Եթե ձեռքբերման փաստաթղթերով (երկկողմանի հաստատված) չի հիմնավորվում, որ այդ 

արտադրանքը ձեռք է բերվել գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ անհատ 

ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից, ապա այդ մասով Կազմակերպության մոտ 

կառաջանա եկամտային հարկի հաշվարկման և վճարման պարտավորություն, որը կարտացոլվի մարտ 

ամսվա (վճարման ամիս) համար հարկային մարմին ներկայացվող (մինչև ապրիլի 20-ը) եկամտային հարկի 

և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկում: Ընդ որում, եկամտի ընդհանուր գումարը (9.000.000 դրամ) և 

հաշվարկված (10% դրույքաչափով) եկամտային հարկի գումարը (900.000) կարտացոլվեն հաշվարկի Բաժին 

2-ում. 

Բաժին II. Հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկ 

Եկամտի և 

քաղաքացիության 

կոդ [2.1] 

Եկամտի ընդհանուր 

գումար [2.2] 

Դրույքաչափ (%) [2.3] Եկամուտները 

ստացողների 

թվաքանակը [2.4] 

Եկամտային 

հարկի 

գումար [2.5] 

007-գույքն օտարելու 

դիմաց եկամուտ 

9.000.000 10 5 900.000 

Ընդամենը 900.000 
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Առանց հիմնավորող փաստաթղթերի ձեռբերված ապրանքների (տնտեսական ապրանքներ) մասով 

Կազմակերպության մոտ կառաջանա եկամտային հարկի հաշվարկման և վճարման պարտավորություն, 

որն կարտացոլվի մարտ ամսվա (վճարման ամիս) համար հարկային մարմին ներկայացվող (մինչև ապրիլի 

20-ը) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկում: Ընդ որում, եկամտի ընդհանուր 

գումարը (5.000.000 դրամ) և հաշվարկված (20% դրույքաչափով) եկամտային հարկի գումարը (1.000.000) 

կարտացոլվեն հաշվարկի Բաժին 2-ում. 

Բաժին II. Հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկ 

Եկամտի և 

քաղաքացիության 

կոդ [2.1] 

Եկամտի ընդհանուր 

գումար [2.2] 

Դրույքաչափ (%) [2.3] Եկամուտները 

ստացողների 

թվաքանակը [2.4] 

Եկամտային 

հարկի 

գումար [2.5] 

013-չհիմնավորված 

վճարումներ 

5.000.000 20 3 1.000.000 

Ընդամենը 1.000.000 

Միաժամանակ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ առանց հիմնավորող փաստաթղթերի ձեռբերված ապրանքների 

(տվյալ դեպքում՝ տնտեսական ապրանքների) մասով կատարված ծախսը (5.000.000), ինչպես նաև այդ մասով 

հաշվարկված և վճարված եկամտային հարկը (1.000.000) շահութահարկ վճարողի համախառն եկամտից նվազեցման 

ենթակա չէ: 

Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով ձեռբերված ապրանքների մասով (տվյալ դեպքում՝ 

խնամքի միջոցներ և այլ ապրանքներ) կտրոններում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները (ԱԱՀ 20% կամ այդ 

թվում՝ ԱԱՀ 16.67%) հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա չեն, անկախ այն հանգամանքից՝ կտրոնում 

առկա է գնորդի ՀՎՀՀ-ն, թե՝ ոչ: 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով ձեռքբերված ապրանքների (տվյալ 

դեպքում՝ խնամքի միջոցների) մասով կատարված ծախսը (2.400.000) ենթակա է նվազեցման շահութահարկ վճարողի 

համախառն եկամտից, քանի որ այդ կտրոններում առկա է գնորդի ՀՎՀՀ-ն: 
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Ներմուծված կամ ձեռբերված ապրանքների օտարում ՀՀ տարածքում 

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետությունից ներմուծված ապրանքների ինքնարժեք (դրամ) 

Ապրանքի անվանումը Յուրաքանչյուր մեկ միավոր ապրանքի ինքնարժեք 

Գարեջուր 395,8 

Քսայուղ 5.744,5 

Լվացող միջոց 744,6 

Օղի 4.362,8 

Ապակե բանկա 86,7 

 

ԵՏՄ անդամ համարվող պետությունից ներմուծված ապրանքների ինքնարժեք (դրամ) 

Ապրանքի անվանումը Յուրաքանչյուր մեկ միավոր ապրանքի ինքնարժեք 

Ծխախոտ 630,1 

Սպիրտային խմիչք (սպ.9%) 973,1 

Օծանելիք 21.880,1 

Շոկոլադե սալիկ 218,8 

Վերնաշապիկ 10.210,7 

Տպագրական ներկ 11.669,4 

Ծորակ 3.282,0 

Կաթսա 218.801,1 

 

ՀՀ տարածքում ձեռքբերված ապրանքների ինքնարժեք (դրամ) 

Ապրանքի անվանումը Յուրաքանչյուր մեկ միավոր ապրանքի ինքնարժեք 

Հարկային հաշիվներով (այդ թվում՝ անհատույց) ձեռքբերված 

Խողովակ 4.500 

Աթոռ 30.000 

Մանկական սնունդ 4.200 

Զովացուցիչ ըմպելիք 550 

Կարագ 900 

Սեղան (անհատույց) 80.000 

Հաշիվ վավերագրերով ձեռքբերված 

Գրենական պիտույքներ 1.200 

Օճառ 450 

Բնական հյութ 1.400 

Նոթբուկ 118.000 

Ոչ ռեզիդենտից ստացված հաշիվներով ձեռքբերված 

Փոշեկուլ 95.000 

Տպիչ 57.000 

Պահեստամաս 3.563 

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով ձեռքբերված 

Միրգ 250 

Բանջարեղեն 150 

Առանց հիմնավորող փաստաթղթերի ձեռքբերված 

Տնտեսական ապրանքներ 5.000 

Հսկիչ դրամարկղային կտրոններով (այդ թվում՝ գնորդի ՀՎՀՀ-ով) ձեռքբերված 

Խնամքի միջոցներ 4.800 

Այլ ապրանք 600 

Ներմուծված և ձեռքբերված ապրանքները վաճառվում են 30% վերադիրով: 
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Կազմակերպությունը 2020թ. օգոստոս ամսվա (մատակարարման, առաքման ամիս) ընթացքում ՀՀ 

տարածքում (մատակարարման վայրը՝ ՀՀ) տարբեր ընկերություններին և ֆիզիկական անձանց վաճառել է 

հետևյալ ապրանքները. 

 Հարկային հաշիվներով. 

- հատուցմամբ (այդ թվում՝ մասնակի) 
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Քսայուղ կգ 50 7.470  373.500 20 74.700 448.200 

Լվացող միջոց հատ 1.000 970  970.000 20 194.000 1.164.000 

Օղի շիշ 5.000 5.672  28.360.000 20 5.672.000 34.032.000 

Ծխախոտ* տուփ 1.000 720  720.000 20 144.000 864.000 

Սպիրտային 

խմիչք (9%) 

շիշ 5.000 1.265  6.325.000 20 1.265.000 7.590.000 

Տպագրական 

ներկ 

հատ 200 15.170  3.034.000 20 606.800 3.640.800 

Մանկական 

սնունդ 

տուփ 250 5.460  1.365.000 20 273.000 1.638.000 

Օճառ հատ 1.200 585  702.000 20 140.400 842.400 

Տպիչ հատ 45 74.100  2.964.000 20 592.800 3.556.800 

Միրգ տոննա 10 325.000  3.250.000 20 650.000 3.900.000 

Տնտեսական 

ապրանքներ 

հատ 400 6.500  2.600.000 20 520.000 3.120.000 

Խնամքի 

միջոցներ 

հատ 300 6.240  1.872.000 20 374.400 2.246.400 

Ընդամենը 52.535.500  10.507.100 63.042.600 

*Ծխախոտի մասով անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ծխախոտի արտադրանք ներմուծողի կողմից ծխախոտի 

օտարման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազան համարվում է ԱՄԳ-ն առանց ԱԱՀ-ի՝ 750 դրամ: Ծխախոտի օտարման 

մասով հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարը կկազմի 150.000 դրամ (750*1000*20%): 

- անհատույց 

Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ) Ապրանքները տրմադրվում են անհատույց 
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Օծանելիք հատ 100 22.760  2.276.000 20 455.200 2.731.200 

Շոկոլադե 

սալիկ 

հատ 1.000 224  224.000 20 44.800 268.800 

Զովացուցիչ 

ըմպելիքներ 

շիշ 600 572  343.200 20 68.640 411.840 

Ընդամենը 2.843.200  568.640 3.411.840 

*Կազմակերպության կողմից անհատույց օտարված ապրանքների մասով դուրս գրված հարկային հաշիվներում 

միավորի գինը դաշտում նշվել է այդ ապրանքների իրական արժեքի (առանց ԱԱՀ) 80% արժեքը:  

- առևտրային զեղչով՝ նախապես ընդունված գրավոր ակտի հիման վրա 
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Ծորակ հատ 100 4.270 30 298.900 20 59.780 358.680 

Կաթսա հատ 5 285.000 40 855.000 20 171.000 1.026.000 

Պահեստամաս հատ 1.000 4.630 60 1.852.000 20 370.400 2.222.400 

Ընդամենը 3.005.900  601.180 3.607.080 
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*Կազմակերպության տնօրենի կողմից հուլիսին տրված գրավոր հրամանի համաձայն, գործընկեր 

կազմակերպություններին օգոստոսի 1-ից 31-ը ընկած ժամանակահատվածում որոշ ապրանքներ կտրամադրվեն զեղչով. 

- բոլոր ծորակները՝ 30%, 

- բոլոր կաթսաները՝ 40%, 

- բոլոր պահեստամասերը՝ 60%: 

Տվյալ դեպքում, եթե զեղչը տրամադրվում է ոչ բոլոր գործընկեր կազմակերպություններին, ապա հրամանում 

պարտադիր պետք է նշված լինեն այդ կազմակերպությունների տվյալները (անվանումը և ՀՎՀՀ-ն):  

- առևտրային զեղչով՝ առանց ընդունված գրավոր ակտի 
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Գարեջուր շիշ 600 520 80 62.400 20 12.480 74.880 

Բնական հյութ շիշ 850 1.820 90 154.700 20 30.940 185.640 

Ընդամենը 217.100  43.420 260.520 

*Քանի որ Կազմակերպության կողմից կիրառվել է առևտրային զեղչ, առանց նախապես ընդունված գրավոր ակտի և 

ապրանքներն օտարվել են իրական արժեքից էականորեն ցածր գնով (գարեջուրը 104 դրամով, բնական հյութը՝ 182 

դրամով), ապա տվյալ դեպքում այդ ապրանքների մասով ԱԱՀ-ով հարկման բազան կհամարվի իրական արժեքի (առանց 

ԱԱՀ) 80%-ը: Այսպես. 

- գարեջրի մասով ԱԱՀ-ով հարկման բազան կկազմի՝ 249.600 դրամ (520*80%*600), իսկ վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումարը՝ 49.920 դրամ (249.600*20%), 

- բնական հյութի մասով ԱԱՀ-ով հարկման բազան կկազմի՝ 1.237.600 դրամ (1.820*80%*850), իսկ վճարման ենթակա 

ԱԱՀ-ի գումարը՝ 247.520 դրամ (1.237.600*20%): 

 Հաշիվ վավերագրերով. 

- ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների մասով*. 

Առաքվող 

արտադրանքի, 

ապրանքի 

անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի գինը Զեղչ (%) Արժեքը 

Աթոռ հատ 40 39.000  1.560.000 

Փոշեկուլ հատ 35 123.500  4.322.500 

Ընդամենը 5.882.500 

*Կազմակերպությունն ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների մասով դուրս է գրել հաշիվ վավերագրեր, քանի որ նշված 

ապրանքները մատակարարվել են Կառավարության լիազոր մարմնի կողմից որակված՝ մարդասիրական օգնության և 

բարեգործական ծրագրի շրջանակներում, որի համաձայն՝ ծրագրի շրջանակներում ապրանքների մատակարարումը 

ծրագիր իրականացնողին ազատվում է ԱԱՀ-ից: Տվյալ դեպքում, ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների մասով ծրագիր 

իրականացնողը (գնորդը) Կազմակերպությանը Կառավարության որոշման պատճենը: (Հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 64-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 10-րդ կետ) 

- ԱԱՀ-ի 0% դրույքաչափով հարկվող գործարքների մասով*. 

Առաքվող 

արտադրանքի, 

ապրանքի 

անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի գինը Զեղչ (%) Արժեքը 

Գրենական 

պիտույքներ 

հատ 400 1.560  624.000 

Նոթբուկ հատ 20 153.400  3.068.000 

Ընդամենը 3.692.000 

*Կազմակերպությունն ԱԱՀ-ի 0% դրույքաչափով հարկվող գործարքի մասով դուրս է գրել հաշիվ վավերագրեր, քանի 

որ նշված ապրանքները մատակարարվել են ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին 

և հյուպատոսական հիմնարկներին, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպություններին: Նշված 

կազմակերպությունների ցանկը հրապարակված է www.taxservice.am կայքում (Հարկային տեղեկատվություն – 

http://www.taxservice.am/
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Տեղեկատվություն հարկ վճարողների վերաբերյալ – Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բաժնում): (Հիմք՝ 

Հարկային օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 12-րդ կետ) 

 Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով*. 

Ապրանքի 

անվանումը 

Չափման միավորը Քանակը Միավորի արժեքը 

(ներառյալ ԱԱՀ) 

Ընդամենը 

(ներառյալ ԱԱՀ) 

Գարեջուր շիշ 200 630 126.000 

Բնական հյութ շիշ 350 2.180 763.000 

Կարագ կգ 1.500 1.400 2.100.000 

Բանջարեղեն կգ 1.000 240 240.000 

Ընդամենը 3.299.000 

*Եթե Կազմակերպության նախորդ տարվա (տվյալ դեպքում՝ 2019թ.) իրացման շրջանառությունը գերազանցել է 58.35 

մլն. դրամը, ապա 2020թ. հունվարի 1-ից, ինչպես նաև հետագա տարիներին (անկախ հետագա տարիների իրացման 

շրջանառության չափից՝ ավել կամ պակաս 58.35 մլն. դրամից) Կազմակերպության կողմից տրամադրվող ՀԴՄ 

կտրոնների վրա պարտադիր պետք է նշվի արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ 

ԱԱ) 4 նիշին համապատասխան ապրանքային դիրքը և այդ դիրքում ներառված՝ փաստացի վաճառված ապրանքի 

անվանումը: Այսպես. 

- գարեջուր՝ 2203, իսկ ապրանքի փաստացի անվանումը՝ գարեջուր «XY», 

- բնական հյութ՝ 2009, իսկ ապրանքի փաստացի անվանումը՝ Նռան հյութ, 

- կարագ՝ 0405, իսկ ապրանքի փաստացի անվանումը՝ կարագ «XY», 

- բանջարեղեն՝ 0709, իսկ ապրանքի փաստացի անվանումը՝ բիբար: 

 Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով (առևտրային զեղչով՝ նախապես ընդունված գրավոր 

ակտի հիման վրա)*. 

Ապրանքի 

անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի արժեքը 

(ներառյալ ԱԱՀ) 

Զենչ (դրամով՝ 

ներառյալ ԱԱՀ) 

Ընդամենը 

(ներառյալ ԱԱՀ) 

Վերնաշապիկ հատ 100 16.000 9.600 960.000 

Ընդամենը  960.000 

*Կազմակերպության տնօրենի կողմից օգոստոսին տրված գրավոր հրամանի համաձայն, օգոստոսի 20-ից 25-ը 

ընկած ժամանակահատվածում վերնաշապիկները բոլոր գնորդներին կվաճառվեն 40% (6.400 դրամ) զեղչով: 

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ տարածքում օտարված ապրանքների մասով ԱԱՀ-ով հարկման բազան 

և հաշվարկված ու վճարված ԱԱՀ-ի գումարը կազմել են՝ 

 Հարկային հաշիվներով. 

 հատուցմամբ (այդ թվում՝ մասնակի)՝ 10.513.100 դրամ (օտարված ծխախոտի մասով ԱԱՀ-ի գումարը 

կազմել է՝ 150.000 դրամ), իսկ ԱԱՀ-ով հարկման բազան կազմել է՝ 52.565.500 դրամ (օտարված 

ծխախոտի մասով՝ 750.000 դրամ), 

 անհատույց՝ 568.640 դրամ, իսկ ԱԱՀ-ով հարկման բազան՝ 2.843.200 դրամ, 

 առևտրային զեղչով՝ նախապես ընդունված գրավոր ակտի հիման վրա՝ 601.180 դրամ, իսկ ԱԱՀ-ով 

հարման բազան՝ 3.005.900 դրամ, 

 առևտրային զեղչով՝ առանց ընդունված գրավոր ակտի՝ 297.440 դրամ, իսկ ԱԱՀ-ով հարկման բազան՝ 

1.487.200 դրամ: 

Ընդամենը – ԱԱՀ-ի գումարը՝ 11.980.360 դրամ, ԱԱՀ-ով հարկման բազան՝ 59.901.800 դրամ: 

 Հաշիվ վավերագրերով. 

 ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների մասով՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազան կազմել է՝ 5.882.500 դրամ, 

 ԱԱՀ-ի 0% դրույքաչափով հարկվող գործարքների մասով՝ ԱԱՀ-ով հարման բազան կազմել է՝ 

3.692.000 դրամ: 
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 Հսկիչ դրամարկղային կտրոններով (այդ թվում՝ առևտրայի զեղչով)՝ ԱԱՀ-ի գումարը կազմել է՝ 

709.975 դրամ, իսկ ԱԱՀ-ի հարկման բազան (16.67% հաշվարկային դրույքաչափով հաշվարկված)՝ 

4.259.000 դրամ: 

Նշված գումարները կարտացոլվեն Կազմակերպության կողմից օգոստոս ամսվա համար հարկային 

մարմին ներկայացվող (մինչև սեպտեմբերի 20-ը ներառյալ) ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկում, այսպես. 

Բաժին 1. Ավելացված արժեքի հարկ 

ԱԱՀ-ի կրեդիտ [Ա] 

Հարկման բազա 

[Բ] 

ԱԱՀ կրեդիտ 

7. ԱԱՀ-ի 20% դրույքաչափով հարկվող գործարքների 59.901.800 11.980.360 

… X X 

9. ԱԱՀ-ի 16.67% հաշվարկային դրույքաչափով հաշվարկվող 4.259.000 709.975 

… X X 

12. ԱԱՀ-ի 0-ական դրույքաչափով հարկվող գործարքների, այդ 

թվում՝ 

3.692.000 X 

1) Հարկային օրենսգրքի հոդված 2) մաս 3) կետ X X 

Օրենսգրքի 65-րդ հոդված 2-րդ մաս 12-րդ կետ 3.692.000 X 

13. ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների, այդ թվում՝ 5.882.500* X 

1) Հարկային օրենսգրքի հոդված 2) մաս 3) կետ X X 

Օրենսգրքի 64-րդ հոդված 2-րդ մաս 10-րդ կետ 5.882.500 X 

… X X 

16. Ընդամենը ԱԱՀ-ի կրեդիտ 

[Ա]=59.901.800+4.259.000-709.975+3.692.000+5.882.500 

[Բ]=11.980.360+895.346 

[Ա] 

Հարկման բազա 

[Բ] 

ԱԱՀ կրեդիտ 

73.025.325 12.690.335 

*ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների մասով (տվյալ դեպքում՝ աթոռների և փոշեկուլների օտարման) անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել, որ այդ ապրանքների ձեռքբերման մասով մարտ ամսվա միասնական հաշվարկով հաշվանցված 

(պակասեցված) ԱԱՀ-ի գումարներն ենթակա են վերաձևակերպման՝ օգոստոս ամսում հաշվանցման (պակասեցման) 

ենթակա գումարներից նվազեցման: 

Տվյալ դեպքում՝ 40 աթոռների և 35 փոշեկուլների ձեռքբերման մասով մարտ ամսին հաշվանցված (պակասեցված) 

ԱԱՀ-ի գումարը կազմել է 926.000 դրամ, որից աթոռների մասով՝ 240.000 (40*6000), իսկ փոշեկուլների մասով՝ 686.000 

դրամ (35*19.600): 

Նշված գումարը կարտացոլվի միասնական հաշվարի 20-րդ կետի [Բ] վանդակում՝ որպես պակասեցում, իսկ հիմքը 

կնշվի՝ Օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը: 

20. Հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարի 

ճշգրտման ընդհանուր գումարը, այդ թվում՝ ըստ ճշգրտման 

հիմքերի. 

[Ա]. Ավելացում [Բ]. Պակասեցում 

 926.000 

1) Հարկային օրենսգրքի հոդված 2) մաս 3) կետ X X 

Օրենսգրքի 73-րդ հոդված 2-րդ մաս 1-ին կետ X 926.000 

Արդյունքում օգոստոս ամսվա համար պետական բյուջե վճարման ենթակա 

ԱԱՀ-ի գումարը կկազմի՝ 13.616.335 դրամ (12.690.335+926.000). 

23. Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հաշվարկված ԱԱՀ [Ա]. Պետական 

բյուջե վճարման 

ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումար 

[Բ]. Պետական 

բյուջեից 

փոխհատուցման 

ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումար 

13.616.335  

Այն դեպքում, երբ Կազմակերպությունը հոկտեմբերի 16-ին դուրս է գրել օգոստոս ամսվա վաճառքներին 

վերաբերող ճշգրտող հարկային հաշիվներ. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Տպագրական 

ներկ 

հատ 100 15.170  1.517.000 20 303.400 1.820.400 

Տպիչ հատ 10 74.100  741.000 20 148.200 889.200 

Ընդամենը 2.258.000  451.600 2.709.600 

որի արդյունքում նվազում են վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները՝ 451.600 դրամով, ապա այդ 

գումարները կարտացոլվեն հոկտեմբեր ամսվա (դուրս գրման ամիս) համար հարկային մարմին 

ներկայացվող (մինչև նոյեմբերի 20-ը ներառյալ) միասնական հաշվարկի 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի [Բ] 

վանդակում՝ որպես նվազեցում, իսկ հարկման բազայի նվազեցումը (2.258.000 դրամ)՝ 8-րդ կետի 1-ին 

ենթակետի [Ա] վանդակում:  

Եթե Կազմակերպությունը հոկտեմբերի 16-ին դուրս է գրել օգոստոս ամսվա վաճառքներին վերաբերող 

ճշգրտող հարկային հաշիվներ. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Տպագրական 

ներկ 

հատ 50 15.170  758.500 20 151.700 910.200 

Տպիչ հատ 20 74.100  1.482.000 20 296.400 1.778.400 

Ընդամենը 2.240.500  448.100 2.688.600 

որի արդյունքում ավելանում են վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները՝ 448.100 դրամով, ապա տվյալ 

դեպքում Կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի օգոստոս ամսվա (մատակարարման ամիս) ճշտված 

միասնական հաշվարկ և 448.100 դրամ վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներն արտացոլի հաշվարի 8-րդ 

կետի 2-րդ ենթակետի [Բ] վանդակում՝ որպես ավելացում, իսկ հարկման բազայի ավելացումը (2.240.500 

դրամ)՝ 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի [Ա] վանդակում: 

Եթե Կազմակերպությունը դուրս է գրում (սեպտեմբերի 20-ից հետո) օգոստոս ամսվա վաճառքներին 

վերաբերող ճշգրտող հաշիվ վավերագրեր (ազատված գործարքների կամ ԱԱՀ-ի 0% դրույքաչափով 

հարկվող գործարքների մասով), ինչի արդյունքում նվազում կամ ավելանում է ԱԱՀ-ով հարկման բազան, 

ապա երկու դեպքում էլ ներկայացվում է օգոստոս ամսվա (մատակարարման ամիս) ճշտված միասնական 

հաշվարկ: 

Կազմակերպությունը 3-րդ եռմասյակի համար պետք է ներկայացնի Բնապահպանական հարկի և 

բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկ, քանի որ օգոստոս ամսվա ընթացքում 

օտարել է ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետությունից ներմուծված քսայուղ և լվացող միջոց, ինչպես նաև 

օտարել է ԵՏՄ անդամ համարվող պետությունից ներմուծված տպագրական ներկ. 
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Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական հարկի հաշվարկ  
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3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

Ներմուծող-իրացնողների կողմից ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ներմուծված և հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում օտարված՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներ (2-րդ ենթաբաժին) 

2710 Հանքային 

յուղեր, … 

366.030 2 7.321 4.960 0 0 4.960 2.361 

3402 Լվացող 

նյութեր 

965.150 0.5 4.826 3.472 0 0 3.472 1.354 

Ընդամենը 3.715 

Ներմուծող-իրացնողների կողմից ԵՏՄ անդամ համարվող պետություններից ներմուծված և հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում օտարված՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներ (3-րդ ենթաբաժին) 

3215 11 00 Տպագրական 

ներկ 

2.942.980 3 88.289 0 68.640 0 68.640 19.649 

Ընդամենը 19.649 

Ընդամենը 23.364 

*Բնապահպանական հարկով հարկման բազան ըստ օտարված ապրանքների կազմել է. 

- քսայուղերի մասով՝ 366.030 դրամ (50*7.320,6), որտեղ. 

 - 50 –օտարված քսայուղերի քանակն է (կգ), 

 - 7.320,6 – 1 կգ-ի արժեքը: 

- լվացող միջոցների մասով՝ 965.150 դրամ (1.000*965,15), որտեղ. 

 - 1.000 –օտարված լվացող միջոցների քանակն է (հատ), 

 - 965,15 – 1 հատի արժեքը: 

- տպագրական ներկերի մասով՝ 2.942.980 դրամ (200*14.714,9), որտեղ. 

 - 200 –օտարված ներկերի քանակն է (հատ), 

 - 14.714,9 – 1 հատի արժեքը: 

**Հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարից հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարը կազմել է. 

- քսայուղերի մասով՝ 4.960 դրամ (50*4.960*2%), որտեղ. 

 - 50 –օտարված քսայուղերի քանակն է (կգ), 

 - 4.960 – 1 կգ-ի մաքսային արժեքը, 

- 2% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափը: 

- լվացող միջոցների մասով՝ 3.472 դրամ (1.000*694*0.5%), որտեղ. 

 - 1.000 –օտարված լվացող միջոցների քանակն է (հատ), 

 - 694 – 1 հատի մաքսային արժեքը, 

- 0.5% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափը: 

- տպագրական ներկերի մասով՝ 68.640 դրամ (200*11.440*3%), որտեղ. 

 - 200 –օտարված ներկերի քանակն է (հատ), 

 - 11.440 – 1 հատի մաքսային արժեքը 

- 3% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափը: 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ներմուծման ժամանակ վճարված բնապահպանական հարկի գումարները 

հաշվանցվում են օտարմանը համամասնորեն: 
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Ներմուծված կամ ձեռբերված ապրանքների օտարում ՀՀ տարածքից դուրս 

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություն ապրանքների արտահանում 

Կազմակերպությունը 2020թ. նոյեմբերի 18-ին (սահմանը հատելու օր) ՀՀ տարածքից «Արտահանում» 

մաքսային ընթացակարգով ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություն արտահանել է հետևյալ ապրանքները. 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիր 

Ապրանքի 

անվանումը 

Միավորի գինը 

(USD) 

Քանակը (Ծավալը) Վաճառքի գինը 

(USD) 

2208 Օղի (սպ.50%) 11.7 3.200 շիշ (0,5լ) 37.440 

1806 Շոկոլադե սալիկ 0.6 2.500 հատ 1.500 

2202 Զովացուցիչ 

ըմպելիք 

1.5 500 հատ 750 

0808 Միրգ 0.7 6.000 կգ 4.200 

0709 Բանջարեղեն 0.4 5.000 կգ 2.000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    45.890 

Ապրանքների տեղափոխության համար Կազմակերպությունը բեռնափոխադրող ընկերությանը վճարել 

է 4.200 USD: Բեռնափոխադրող ընկերությունը ներկայացրել է հաշիվ, որտեղ նշված է՝ ապրանքների 

տեղափոխություն մինչև ՀՀ սահմանը (Բագրատաշեն կամ Սադախլո կամ ՀՀ սահման) 600 USD, ՀՀ 

սահմանից մինչև նշանակման վայր (գնորդի կողմից նշված հասցե)՝ 3.600 USD: Կազմակերպությունն 

իրականացրել է նաև արտահանվող ապրանքների ապահովագրություն, որի մասով ծախսը կազմել է 400 

USD: 

Արտահանված ապրանքների ընդհանուր հարկման բազան (արտահանման դեպքում՝ մաքսային արժեքը) 

2020թ. նոյեմբերի 16-ին գրանցված մաքսային հայտարարագրով կազմել է 46.890 USD կամ 22.741.650 դրամ՝ 

(45.890+600+400)*485, որտեղ. 

 45.890 – ապրանքների իրացման արժեքն է, 

 600 և 400 – մինչև ՀՀ սահմանը կատարված բեռնափոխադրման և ապահովագրական ծախսերն են, 

 485 – մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան նախորդող օրվա (նոյեմբերի 

15-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

Ըստ արտահանված ապրանքների առանձին խմբերի մաքսային արժեքը կազմել է. 

 օղու մասով՝ 38.256 USD կամ 18.554.160 դրամ (38.256*485), 37.440+(600+400)/45.890*37.440, որտեղ. 

 37.440 – օղու վաճառքի գինն է, 

 600 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 400 – ապահովագրության ծախսը, 

 45.890 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է: 

 շոկոլադի մասով՝ 1.533 USD կամ 743.505 դրամ (1.533*485), 1.500+(600+400)/45.890*1.500, որտեղ. 

 1.500 – շոկոլադի վաճառքի գինն է, 

 600 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 400 – ապահովագրության ծախսը, 

 45.890 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է: 

 զովացուցիչ ըմպելիքների մասով՝ 766 USD կամ 371.510 դրամ (766*485), 750+(600+400)/45.890*750, 

որտեղ. 

 750 – զովացուցիչ ըմպելիքների վաճառքի գինն է, 
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 600 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 400 – ապահովագրության ծախսը, 

 45.890 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է: 

 մրգերի մասով՝ 4.291 USD կամ 2.081.135 դրամ (4.291*485), 4.200+(600+400)/45.890*4.200, որտեղ. 

 4.200 – մրգերի վաճառքի գինն է, 

 600 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 400 – ապահովագրության ծախսը, 

 45.890 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է: 

 բանջարեղենի մասով՝ 2.044 USD կամ 991.340 դրամ (2.044*485), 2.000+(600+400)/45.890*2.000, որտեղ. 

 2.000 – բանջարեղենի վաճառքի գինն է, 

 600 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 400 – ապահովագրության ծախսը, 

 45.890 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է: 

«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով արտահանված ապրանքների հարկման բազան 

կարտացոլվի ապրանքների արտահանման մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրն (տվյալ դեպքում՝ 

նոյեմբերի 16-ի) ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի (նոյեմբեր ամսվա) համար հարկային մարմին 

ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկով: Միասնական հաշվարկի 12-րդ կետի 

[Ա] վանդակում լրացվում է արտահանված ապրանքների հարկման բազաների հանրագումարը՝ 22.741.650 

դրամ՝ հիմքը նշելով Հարկային օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը: 

Եթե Կազմակերպությունը դեկտեմբերի 23-ին ներկայացրել է ճշտված մաքսային հայտարարագիր, որի 

արդյունքում նախկինում ներկայացված (նոյեմբերի 16) մաքսային հայտարարագրում արտացոլված 

հարկման բազաները փոփոխվել են (ավելացել կամ պակասել են), օրինակ՝ մի դեպքում 22.741.650 դրամը 

ավելացել է 4.000.000 դրամով, իսկ մյուս դեպքում՝ պակասել 2.500.000 դրամով, ապա երկու դեպքում էլ 

կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի նոյեմբեր ամսվա ճշտված միասնական հաշվարկ: Առաջին 

դեպքում՝ միասնական հաշվարկի 12-րդ կետի [Ա] վանդակում կլրացվի 26.741.650 դրամ, իսկ մյուս դեպքում՝ 

20.241.650 դրամ: Երկու դեպքում էլ հիմքը կնշվի Հարկային օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը: 

ԵՏՄ անդամ համարվող պետություն ապրանքների արտահանում 

Կազմակերպությունը 2020թ. դեկտեմբերի 6-ին (սահմանը հատելու օր) ՀՀ տարածքից ԵՏՄ անդամ 

համարվող պետություն (Ղազախստան) արտահանել է ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող հետևյալ 

ապրանքները. 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիր 

Ապրանքի 

անվանումը 

Միավորի գինը 

(EUR) 

Քանակը (Ծավալը) Վաճառքի գինը 

(EUR) 

2710 19 840 0 Քսայուղ 14.2 180 կգ 2.556 

3402 Լվացող միջոց 1.8 1.200 հատ  2.160 

2208 Սպիրտային խմիչք 

(սպ.9%) 

2.4 2.600 շիշ (0,25լ) 6.240 

3303 Օծանելիք 54.2 400 հատ 21.680 

3215 11 00 Տպագրական ներկ 

(սև) 

28.9 100 հատ (2,5կգ) 2.890 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    35.526 

Ապրանքների տեղափոխության համար Կազմակերպությունը բեռնափոխադրող ընկերությանը վճարել 

է 1.200.000 դրամ: Բեռնափոխադրող ընկերությունը ներկայացրել է հաշիվ, որտեղ նշված է՝ ապրանքների 
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տեղափոխություն Երևանից մինչև Ղազախստանի Հանրապետություն 1.200.000 դրամ: 

Կազմակերպությունն իրականացրել է նաև արտահանվող ապրանքների ապահովագրություն, որի մասով 

ծախսը կազմել է 100.000 դրամ: 

Արտահանված ապրանքների ընդհանուր հարկման բազան (արտահանման դեպքում՝ մաքսային 

արժեքը) կազմել է 19.951.050 դրամ (35.526*525+1.200.000+100.000), որտեղ. 

 35.526 – ապրանքների իրացման արժեքն է, 

 525 – ապրանքների արտահանման (սահմանը հատելու օր) օրվան նախորդող օրվա (դեկտեմբերի 5-

ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

 1.200.000 – բեռնափոխադրման ծախսն է (քանի որ բեռնափոխադրման արժեքը տարանջատված չէ՝ 

մինչև ՀՀ սահմանը և ՀՀ սահմանից մինչև գնորդի հասցե, ուստի մաքսային արժեքի մեջ ներառվում է 

ամբողջ գումարը), 

 100.000 – ապահովագրական ծախսն է: 

Ըստ արտահանված ապրանքների առանձին խմբերի մաքսային արժեքը կազմել է. 

 քսայուղի մասով՝ 2.734 EUR կամ 1.435.350 դրամ (2.734*525), 

1.341.900+(1.200.000+100.000)/18.651.150*1.341.900, որտեղ. 

 1.341.900 – քսայուղերի վաճառքի գինն է (2.556*525), 

 1.200.000 – ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 100.000 – ապահովագրության ծախսը, 

 18.651.150 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է (35.526*525): 

 լվացող միջոցների մասով՝ 2.311 EUR կամ 1.213.275 դրամ (2.311*525), 

1.134.000+(1.200.000+100.000)/18.651.150*1.134.000, որտեղ. 

 1.134.000 – լվացող միջոցների վաճառքի գինն է (2.160*525), 

 1.200.000 – ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 100.000 – ապահովագրության ծախսը, 

 18.651.150 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է (35.526*525): 

 սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) մասով՝ 6.675 EUR կամ 3.504.375 դրամ (6.675*525), 

3.276.000+(1.200.000+100.000)/18.651.150*3.276.000, որտեղ. 

 3.276.000 – սպիրտային խմիչքների վաճառքի գինն է (6.240*525), 

 1.200.000 – ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 100.000 – ապահովագրության ծախսը, 

 18.651.150 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է (35.526*525): 

 օծանելիքի մասով՝ 23.191 EUR կամ 12.175.275 դրամ (23.191*525), 

11.382.000+(1.200.000+100.000)/18.651.150*11.382.000, որտեղ. 

 11.382.000 – օծանելիքի վաճառքի գինն է (21.680*525), 

 1.200.000 – ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 100.000 – ապահովագրության ծախսը, 

 18.651.150 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է (35.526*525): 

 տպագրական ներկերի մասով՝ 3.091 EUR կամ 1.622.775 դրամ (3.091*525), 

1.517.250+(1.200.000+100.000)/18.651.150*1.517.250, որտեղ. 

 1.517.250 – տպագրական ներկի վաճառքի գինն է (2.890*525), 

 1.200.000 – ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 100.000 – ապահովագրության ծախսը, 

 18.651.150 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է (35.526*525): 



144 | P a g e  

 

ԵՏՄ անդամ պետություն ապրանքների արտահանման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավոր է 

ապրանքների արտահանման (սահմանը հատելու) օրվանից 180 օրացուցային օրվա ընթացքում հարկային 

մարմին ներկայացնել՝ արտահանման հարկային հայտարարագիր: 

Կազմակերպությունը արտահանման հարկային հայտարարագրի 11-րդ կետի 1-ին սյունակում 

կարտացոլի արտահանված ապրանքների հարկման բազաների հանրագումարը, իսկ 2-րդ սյունակում՝ 

հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարը 

11. Ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ) 

Հարկման բազան, դրամ Հարկի գումարը, դրամ 

1 2 

19.951.050 3.990.210 

ԵՏՄ անդամ պետություն արտահանված ապրանքների հարկման բազան կարտացոլվի ապրանքների 

մատակարարման օրը (տվյալ դեպքում՝ դեկտեմբերի 6-ի) ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի 

(դեկտեմբեր ամսվա) համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկով: Միասնական հաշվարկի 12-րդ կետի [Ա] վանդակում լրացվում է արտահանված ապրանքների 

հարկման բազաների հանրագումարը՝ 19.951.050 դրամ՝ հիմքը նշելով Հարկային օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 

2-րդ մասի 2-րդ կետը: 

Եթե Կազմակերպությունը հետագայում կներկայացնի ճշտված հարկային հայտարարագիր, որի 

արդյունքում առաջին անգամ ներկայացված հարկային հայտարարագրում արտացոլված հարկման 

բազաները փոփոխվել են (ավելացել կամ պակասել են), օրինակ՝ մի դեպքում 19.951.050 դրամը ավելացել է 

3.000.000 դրամով, իսկ մյուս դեպքում՝ պակասել 5.500.000 դրամով, ապա երկու դեպքում էլ 

Կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի դեկտեմբեր ամսվա ճշտված միասնական հաշվարկ: Առաջին 

դեպքում՝ միասնական հաշվարկի 12-րդ կետի [Ա] վանդակում կլրացվի 22.951.050 դրամ, իսկ մյուս դեպքում՝ 

14.451.050 դրամ: Երկու դեպքում էլ հիմքը կնշվի Հարկային օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետը: 

Կազմակերպությունը 2020թ. համար մինչև 2021թ. ապրիլի 20-ը ներառյալ պետք է ներկայացնի 

ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն 

իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի շահութահարկի հաշվարկ. 

(դրամ) 

Բաժին 1. 

Համախառն եկամուտը  

6.Ապրանքների մատակարարումից եկամուտը* 109.689.389 

…  

41.Համախառն եկամուտը (6-40-րդ կետերում նշված եկամուտների հանրագումարը) 109.689.389 

…  

Նվազեցումներ  

42.Մատակարարված ապրանքների սկզբնական արժեքը** 90.357.225 

…  

51.Իրացման ծախսերը*** 3.531.000 

…  

60.Հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներից նվազեցվող գումարների 

գծով ծախս**** 

926.000 

62.Ընդամենը ծախսերը (42-61-րդ կետերում նշված ծախսերի հանրագումարը) 94.814.225 

…  

84. Ընդամենը նվազեցումները 94.814.225 

85.Հարկվող շահույթը կամ հարկային վնասը (109.689.389-94.814.225) 14.875.164 

…  

88.Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը 2.677.530 
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*Ապրանքների մատակարարումից եկամուտն ին մեջ ներառում է. 

 հարկային հաշիվներով վաճառված ապրանքների (բացառությամբ՝ անհատույց տրամադրված) արժեքը՝ առանց ԱԱՀ-

ի, իսկ քսայուղերի, լվացող միջոցների և տպագրաման ներկերի մասով՝ նաև առանց բնապահպանական հարկի, 

 հաշիվ վավերագրերով վաճարված ապրանքների արժեքը, 

 հսկիչ դրամարկղային կտրոններով վաճառված ապրանքների արժեքը՝ առանց ԱԱՀ-ի, 

 ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություն արտահանված (վաճառված) ապրանքների արժեքը՝ 22.256.650 դրամ (45.890*485), 

 ԵՏՄ անդամ համարվող պետություն արտահանված (վաճառված) ապրանքների արժեքը՝ 18.651.150 դրամ (35.526*525): 

**Մատակարարված ապրանքների սկզբնական արժեքը (վաճառված ապրանքների քանակին համապատասխան արժեքը) 

իր մեջ ներառում է. 

 ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետությունից ներմուծված ապրանքների ինքնարժեքը, 

 ԵՏՄ անդամ համարվող պետությունից ներմուծված ապրանքների ինքնարժեքը, 

 ՀՀ տարածքում հիմնավորող փաստաթղթերով ձեռքբերված (բացառությամբ՝ անհատույց) ապրանքների ինքնարժեքը: 

***Իրացման ծախսերի մեջ ներառված են ԵՏՄ և ոչ ԵՏՄ արտահանված (վաճառված) ապրանքների տեղափոխության և 

ապահովագրության համար Կազմակերպության կողմից վճարված գումարները. 

 ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություն արտահանված (վաճառված) ապրանքների մասով՝ 

 տեղափոխություն՝ 2.037.000 դրամ (4200*485), 

 ապահովագրություն՝ 194.000 դրամ (400*485), 

 ԵՏՄ անդամ համարվող պետություն արտահանված (վաճառված) ապրանքների մասով՝ 

 տեղափոխություն՝ 1.200.000 դրամ, 

 ապահովագրություն՝ 100.000 դրամ: 

****Հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներից նվազեցվող գումարների գծով ծախսն իր մեջ ներառում է՝ 

ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների մասով (տվյալ դեպքում՝ աթոռների և փոշեկուլների օտարման) հաշվանցման (պակասեցման) 

ենթակա գումարներից նվազեցված ԱԱՀ-ի գումարները: 
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Օրինակ 2 

Օրինակ 2. Շրջանառության հարկ վճարող Կազմակերպություն 

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ապրանքների ներմուծում 

Կազմակերպությունը 2020թ. փետրվարի 25-ին (սահմանը հատելու օր) ԵՏՄ անդամ չհամարվող 

պետությունից «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ՀՀ տարածք ներմուծել 

է հետևյալ ապրանքները. 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիր 

Ապրանքի 

անվանումը 

Միավորի գինը 

(USD) 

Քանակը (Ծավալը) Ձեռքբերման 

գինը (USD) 

2203 գարեջուր 0.7 1.000 շիշ (0,33լ) 700 

2710 19 840 0 քսայուղ 10 400 կգ 4.000 

3402 լվացող միջոց 1.4 2.500 հատ 3.500 

2208 օղի (սպ.50%) 6.3 15.000 շիշ (0,5լ) 94.500 

7010 90 100 ապակե բանկա 0.16 50.000 հատ 8.000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    110.700 

Ապրանքների տեղափոխության համար Կազմակերպությունը բեռնափոխադրող ընկերությանը վճարել 

է 4.000 USD: Բեռնափոխադրող ընկերությունը ներկայացրել է հաշիվ, որտեղ նշված է՝ ապրանքների 

տեղափոխություն մինչև ՀՀ սահմանը (Բագրատաշեն կամ Սադախլո կամ ՀՀ սահման) 3.200 USD, ՀՀ 

սահմանից մինչև նշանակման վայր (Կազմակերպության պահեստ, խանութ կամ այլ հասցե)՝ 800 USD: 

Կազմակերպությունն իրականացրել է նաև ներմուծվող ապրանքների ապահովագրություն, որի մասով 

ծախսը կազմել է 500 USD: 

Ներմուծված ապրանքների ընդհանուր մաքսային արժեքը 2020թ. մարտի 4-ին գրանցված մաքսային 

հայտարարագրով կազմել է 114.400 USD կամ 54.912.000 դրամ՝ (110.700+3.200+500)*480, որտեղ. 

 110.700 – ապրանքների ձեռքբերման արժեքն է, 

 3.200 և 500 – մինչև ՀՀ սահմանը կատարված բեռնափոխադրման և ապահովագրական ծախսերն են, 

 480 – մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան նախորդող օրվա (մարտի 3-ի) ՀՀ կենտրոնական 

բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

Ըստ ներմուծված ապրանքների առանձին խմբերի մաքսային արժեքը կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 723,4 USD կամ 347.230,4 դրամ (723,4*480), 700+(3.200+500)/110.700*700, որտեղ. 

 700 – գարեջրի ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

 քսայուղի մասով՝ 4.133,7 USD կամ 1.984.173,4 դրամ (4.133,7*480), 4.000+(3.200+500)/110.700*4.000, 

որտեղ. 

 4.000 – քսայուղերի ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 3.617,0 USD կամ 1.736.151,8 դրամ (3.617,0*480), 

3.500+(3.200+500)/110.700*3.500, որտեղ. 

 3.500 – լվացող միջոցների ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 
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 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

 օղու մասով՝ 97.658,5 USD կամ 46.876.097,6 դրամ (97.658,5*480), 94.500+(3.200+500)/110.700*94.500, 

որտեղ. 

 94.500 – օղու ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

 ապակե բանկաների մասով՝ 8.267,4 USD կամ 3.968.346,9 դրամ (8.267,4*480), 

8.000+(3.200+500)/110.700*8.000, որտեղ. 

 8.000 – ապակե բանկաների ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

Ներմուծված ապրանքների մասով վճարված մաքսատուրքի գումարը կազմել է 6.515.016,2 դրամ: 

Մաքսատուրքի հաշվարկման համար հիմք է հանդիսացել  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

Խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 16-ի № 54 որոշմամբ հաստատված Միասնական մաքսային սակագինը 

(Единый таможенный тариф): Նշված որոշման համաձայն, ներմուծված ապրանքների համար սահմանված 

են մաքսատուրքերի հետևյալ դրույքաչափերը. 

 գարեջուր՝ 1 լիտրի համար 0,018 EUR, 

 քսայուղ՝ մաքսային արժեքի 5%, 

 լվացող միջոց՝ մաքսային արժեքի 6,5%, 

 օղի՝ 1 լիտրի համար 1,5 EUR, 

 ապակե բանկա՝ մաքսային արժեքի 8,5% 

Ըստ ներմուծված ապրանքների առանձին խմբերի մաքսատուրքի գումարը կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 3.148,2 դրամ, (1.000*0,33*0,018*530), որտեղ. 

 1.000 – գարեջրի շշերի քանակն է, 

 0,33 – շշի տարողությունը, 

 0,018 – մաքսատուրքի դրույքաչափն է EUR-ով, 

 530 – մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան նախորդող օրվա (մարտի 3-ի) ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

 քսայուղերի մասով՝ 99.208,7 դրամ, (1.984.173,4*5%), որտեղ. 

 1.984.173,4 – քսայուղերի մաքսային արժեքն է, 

 5% – մաքսատուրքի դրույքաչափն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 112.849,9 դրամ, (1.736.151,8*6,5%), որտեղ. 

 1.736.151,8 – լվացող միջոցների մաքսային արժեքն է, 

 6,5% – մաքսատուրքի դրույքաչափն է: 

 օղու մասով՝ 5.962.500,0 դրամ, (15.000*0,5*1,5*530), որտեղ. 

 15.000 – օղու շշերի քանակն է, 

 0,5 – շշի տարողությունը, 

 1,5 – մաքսատուրքի դրույքաչափն է EUR-ով, 

 530 – մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան նախորդող օրվա (մարտի 3-ի) ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
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 ապակե բանկաների մասով՝ 337.309,5 դրամ, (3.968.346,9*8,5%), որտեղ. 

 3.968.346,9 – ապակե բանկաների մաքսային արժեքն է, 

 8,5% – մաքսատուրքի դրույքաչափն է: 

Մաքսատուրքը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարին. 

 բոլոր ապրանքների համար՝ - 900005000618: 

Կազմակերպության կողմից ներմուծված ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների (գարեջուր, 

քսայուղ և օղի) մասով վճարված ակցիզային հարկի գումարը կազմել է՝ 12.505.400,0 դրամ: Հարկային 

օրենսգրքի 88-րդ հոդվածի համաձայն, նշված ապրանքների համար սահմանված են ակցիզային հարկի 

հետևյալ դրույքաչափերը. 

 գարեջուր՝ 1 լիտրի համար 130 դրամ բազմապատկած ակցիզային հարկի հաշվարկման գործակցով 

(1), 

 քսայուղ՝ 1 կիլոգրամի համար 500 դրամ բազմապատկած ակցիզային հարկի հաշվարկման 

գործակցով (1), 

 օղի՝ 1 լիտրի համար 1560 դրամ: 

Ընդ որում, գարեջրի և քսայուղի մասով նույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է նաև ակցիզային 

հարկի հաշվարկման գործակից, որն 2020թ. համար սահմանվել է 1, 2021թ. համար՝ 1,03, 2022թ. համար՝ 1,06, 

իսկ 2023թ. համար՝ 1,09: Օղու մասով, ըստ նշված տարիների սահմանված են հետևյալ դրույքաչափերը՝ 

2020թ. համար՝ 1560 դրամ, 2021թ. համար՝ 2030 դրամ, 2022թ. համար՝ 2640 դրամ և 2023թ. համար՝ 3430 դրամ: 

Միաժամանակ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ԱՏԳ ԱԱ 2208 ծածկագրին դասվող` 40 տոկոսից բարձր 

սպիրտայնությամբ ապրանքների համար սպիրտայնության 40 տոկոսը գերազանցող յուրաքանչյուր 

ամբողջական տոկոսային կետի համար ակցիզային հարկի դրույքաչափն ավելացվում է 7.5 դրամով 

(բացառությամբ կոնյակի սպիրտի): 

Այսպիսով, ակցիզային հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 42.900 դրամ (1000*0,33*130*1), որտեղ. 

 1.000 – գարեջրի շշերի քանակն է, 

 0,33 – շշի տարողությունը, 

 130 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է, 

 1 – ակցիզային հարկի հաշվարկման գործակիցն է: 

 քսայուղի մասով՝ 200.000 դրամ (400*500*1), որտեղ. 

 400 – քսայուղերի ծավալն է, 

 500 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է, 

 1 – ակցիզային հարկի հաշվարկման գործակիցն է: 

 օղու մասով՝ 12.262.500 դրամ (15.000*0,5*1560+15.000*0,5*10*7,5), որտեղ. 

 15.000 – օղու շշերի քանակն է, 

 0,5 – շշի տարողությունը, 

 1560 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է, 

 10 – օղու սպիրտայնության 40 տոկոսը գերազանցող յուրաքանչյուր ամբողջական տոկոսային 

կետի քանակն է (50-40), 

 7,5 – յուրաքանչյուր ամբողջական տոկոսային կետի համար ակցիզային հարկի դրույքաչափի 

ավելացումն է: 

Ակցիզային հարկը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարներին. 

 գարեջրի համար՝ - 900005004024, 

 քսայուղի համար՝ - 900005042917, 

 օղու համար՝  - 900005004263: 
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Կազմակերպության կողմից ներմուծված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների 

(քսայուղ և լվացող միջոց) մասով վճարված բնապահպանական հարկի գումարը կազմել է՝ 48.364,3 դրամ: 

Հարկային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի համաձայն, նշված ապրանքների համար սահմանված են 

բնապահպանական հարկի հետևյալ դրույքաչափերը. 

 քսայուղ՝ հարկման բազայի (տվյալ դեպքում՝ մաքսային արժեքի) 2%-ի չափով, 

 լվացող միջոց՝ հարկման բազայի (տվյալ դեպքում՝ մաքսային արժեքի) 0,5%-ի չափով: 

Բնապահպանական հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 քսայուղի մասով՝ 39.683,5 դրամ, (1.984.173,4*2%), որտեղ. 

 1.984.173,4 – քսայուղերի մաքսային արժեքն է, 

 2% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 8.680,8 դրամ, (1.736.151,8*0,5%), որտեղ. 

 1.736.151,8 – լվացող միջոցների մաքսային արժեքն է, 

 0,5% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափն է: 

Բնապահպանական հարկը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարին. 

 և քսայուղի և լվացող միջոցների համար՝ - 900005017109: 

Ներմուծված ապրանքների մասով վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարը կազմել է 14.786.483,2 

դրամ: Հարկային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման 

համար» մաքսային ընթացակարգով ՀՀ ապրանքի ներմուծման դեպքում, ԱԱՀ-ով հարկման բազա է 

համարվում ԵՏՄ միասնական մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշվող մաքսային 

արժեքի, մաքսատուրքի, իսկ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքի ներմուծման դեպքում՝ նաև 

ակցիզային հարկի հանրագումարը: 

Ավելացված արժեքի հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 78.655,7 դրամ, (347.230,4+3.148,2+42.900)*20%, որտեղ. 

 347.230,4 – մաքսային արժեքն է, 

 3.148,2 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 42.900 – ակցիզային հարկի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 քսայուղերի մասով՝ 456.676,4 դրամ, (1.984.173,4+99.208,7+200.000)*20%, որտեղ. 

 1.984.173,4 – մաքսային արժեքն է, 

 99.208,7 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 200.000 – ակցիզային հարկի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 369.800,3 դրամ, (1.736.151,8+112.849,9)*20%, որտեղ. 

 1.736.151,8 – մաքսային արժեքն է, 

 112.849,9 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 օղու մասով՝ 13.020.219,5 դրամ, (46.876.097,6+5.962.500+12.262.500)*20%, որտեղ. 

 46.876.097,6 – մաքսային արժեքն է, 

 5.962.500 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 12.262.500 – ակցիզային հարկի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 ապակե բանկաների մասով՝ 861.131,3 դրամ, (3.968.346,9+337.309,5)*20%, որտեղ. 

 3.968.346,9 – մաքսային արժեքն է, 

 337.309,5 – մաքսատուրքի գումարն է, 
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 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

Ավելացված արժեքի հարկը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարներին. 

 գարեջրի, քսայուղի և օղու համար՝  - 900005010112, 

 լվացող միջոցների և բանկաների համար՝ - 900005010120: 

Մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկվել և գանձվել է պետական տուրք 15.000 դրամ: 

Այսպիսով, Կազմակերպության կողմից հաշվարկված և վճարված մաքսային վճարները կազմել են. 

 մաքսատուրք՝ 6.515.016,3 դրամ, 

 ակցիզային հարկ՝ 12.505.400,0 դրամ, 

 բնապահպանական հարկ՝ 48.364,3 դրամ, 

 ավելացված արժեքի հարկ՝ 14.786.483,2 դրամ, 

 պետական տուրք՝ 15.000 դրամ: 

Ըստ առանձին ապրանքների հաշվարկված և վճարված մաքսային վճարներ 

Ապրանքի 

անվանումը 

Մաքսային 

արժեքը 

Մաքսատուրքը Ակցիզային 

հարկը 

Բնապահպանական 

հարկը 

Ավելացված արժեքի 

հարկը 

Գարեջուր 347.230,4 3.148,2 42.900 - 78.655,7 

Քսայուղ 1.984.173,4 99.208,7 200.000 39.683,5 456.676,4 

Լվացող միջոց 1.736.151,8 112.849,9 - 8.680,8 369.800,3 

Օղի (սպ.50%) 46.876.097,6 5.962.500,0 12.262.500 - 13.020.219,5 

Ապակե բանկա 3.968.346,9 337.309,5 - - 861.131,3 

Ընդամենը 54.912.000,1 6.515.016,3 12.505.400 48.364,3 14.786.483,2 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (տվյալ դեպքում՝ 1-ին եռամսյակի) առևտրական (առք ու 

վաճառքի) գործունեությունից ձևավորվող հարկման բազայի մասով 5% դրույքաչափով հաշվարկված 

շրջանառության հարկի գումարը նվազեցվում է 1-ին եռամսյակում անմիջական վաճառքի նպատակով «Բաց 

թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ներմուծված ապրանքների մասով 

ներմուծման մաքսային հայտարարագրում արտացոլված մաքսային արժեքի, հաշվարկված մաքսատուրքի, 

ԱԱՀ-ի, ակցիզային հարկի և բնապահպանական հարկի հանրագումարի՝ 88.767.263,7 դրամ 

(54.912.000,0+6.515.016,2+14.786.483,2+12.505.400,0+48.364,3) 4% կազմող գումարի (3.550.690,5 դրամ) չափով: 

Նշված գումարները ինքնաշխատ լրացվում են շրջանառության հարկի հաշվարկի համապատասխանաբար 

5.4-րդ և 5.6-րդ կետերում: Հաշվարկի 5.4-րդ կետում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում ապրանքների 

ձեռքբերման ծախսերի գումարը՝ 88.767.263,7 դրամը, իսկ 5.6-րդ կետում՝ հաշվետու եռամսյակում 

ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի գումարից նվազեցվող գումարը՝ 3.550.690,5 դրամը: 

Եթե Կազմակերպությունը օգոստոսի 14-ին ներկայացրել է ճշտված մաքսային հայտարարագիր, որի 

արդյունքում նախկինում ներկայացված (մարտի 3) մաքսային հայտարարագրում արտացոլված տվյալների 

արժեքները փոփոխվել են (ավելացել կամ պակասել են), օրինակ՝ մի դեպքում 88.767.263,7 դրամը ավելացել 

է 5.000.000 դրամով, իսկ մյուս դեպքում՝ պակասել 3.000.000 դրամով, ապա երկու դեպքում էլ 

կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի 1-ին եռամսյակի շրջանառության հարկի ճշտված հաշվարկ: 

Առաջին դեպքում՝ հաշվետու եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարը կավելանա 

5.000.000 դրամով և կկազմի 93.767.263,7 դրամ, որի արդյունքում հարկի գումարից նվազեցվող գումարը 

կավելանա 200.000 դրամով և կկազմի 3.750.690,5 դրամ: Երկրորդ դեպքում՝  հաշվետու եռամսյակում 

ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարը կնվազի 3.000.000 դրամով և կկազմի 85.767.263,7 դրամ, որի 

արդյունքում հարկի գումարից նվազեցվող գումարը կնվազի 120.000 դրամով և կկազմի 3.430.690,5 դրամ: 
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ԵՏՄ անդամ պետություններից ապրանքների ներմուծում 

Կազմակերպությունը 2020թ. հունիսի 28-ին (սահմանը հատելու օր) ԵՏՄ անդամ համարվող 

պետությունից (Ռուսաստան) ՀՀ տարածք ներմուծել է ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող հետևյալ 

ապրանքները. 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիր 

Ապրանքի 

անվանումը 

Միավորի գինը 

(RUB) 

Քանակը (Ծավալը) Ձեռքբերման 

գինը (RUB) 

2402 20 9000 ծխախոտ 

(սիգարետներ` 

ծխախոտ 

պարունակող, 

ֆիլտրով)* 

60 8000 տուփ 

(յուրաքանչյուր 

տուփի մեջ՝ 20 հատ) 

480.000 

2208 սպիրտային խմիչք 

(սպ.9%) 

130 10.000 շիշ (0,25լ) 1.300.000 

3303 օծանելիք 3.000 1.200 հատ 3.600.000 

1806 շոկոլադ 30 5.000 հատ (110գր.) 150.000 

6205 վերնաշապիկ 1.400 150 հատ 210.000 

3215 11 00 տպագրական ներկ 

(սև) 

1.600 500 հատ (2,5կգ) 800.000 

8481 ծորակ 450 300 հատ 135.000 

8403 կաթսա 30.000 10 հատ 300.000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    6.975.000 

* ծխախոտի առավելագույն մանրածախ գինը (ԱՄԳ)՝ 900 դրամ (նեռարյալ ԱԱՀ): 

Ապրանքների տեղափոխության համար Կազմակերպությունը բեռնափոխադրող ընկերությանը վճարել 

է 1.000.000 դրամ: Բեռնափոխադրող ընկերությունը ներկայացրել է հաշիվ, որտեղ նշված է՝ ապրանքների 

տեղափոխություն Ռուսաստանի Դաշնությունից մինչև Երևան՝ 1.000.000 դրամ: 

ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ով 

հարկման բազա որոշելու համար, անհրաժեշտ է ղեկավարվել Հարկային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 

միաժամանակ, հաշվի առնելով 62-րդ հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները (տվյալ դեպքում՝ ծխախոտի 

արտադրանքի մասով): 

Ըստ ներմուծված ապրանքների առանձին խմբերի ԱԱՀ-ով հարկման բազան կազմել է. 

 ծխախոտի մասով՝ 6.000.000 դրամ, 750*8000, որտեղ. 

 750 – ծխախոտի առավելագույն մանրածախ գինն է՝ առանց ԱԱՀ-ի, 

 8.000 – ծխախոտի տուփերի քանակն է: 

 սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) մասով՝ 9.545.000 դրամ, 1.300.000*7,15+10.000*0,25*100, որտեղ. 

 1.300.000 – սպիրտային խմիչքների ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է, 

 10.000 – սպիրտային խմիչքների շշերի քանակն է, 

 0,25 – շշի տարողությունն է, 

 100 – մինչև 9% (ներառյալ) սպիրտայնությամբ ապրանքների (յուրաքանչյուր լիտրի) համար 

սահմանված ակցիզային հարկի գումարն է: 

 օծանելիքի մասով՝ 25.740.000 դրամ, 3.600.000*7,15, որտեղ. 

 3.600.000 – օծանելիքի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 
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 շոկոլադների մասով՝ 1.072.500 դրամ, 150.000*7,15, որտեղ. 

 150.000 – շոկոլադի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 վերնաշապիկների մասով՝ 1.501.500 դրամ, 210.000*7,15, որտեղ. 

 210.000 – վերնաշապիկի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 տպագրական ներկերի մասով՝ 5.720.000 դրամ, 800.000*7,15, որտեղ. 

 800.000 – տպագրական ներկի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 ծորակների մասով՝ 965.250 դրամ, 135.000*7,15, որտեղ. 

 135.000 – ծորակի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 կաթսաների մասով՝ 2.145.000 դրամ, 300.000*7,15, որտեղ. 

 300.000 – կաթսայի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

Կազմակերպության կողմից ներմուծված ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների (ծխախոտի և 

մինչև 9% (ներառյալ) սպիրտային խմիչք) մասով վճարված ակցիզային հարկի գումարը կազմել է՝ 1.790.000 

դրամ: Հարկային օրենսգրքի 88-րդ հոդվածի համաձայն, նշված ապրանքների համար սահմանված են 

ակցիզային հարկի հետևյալ դրույքաչափերը. 

 ծխախոտ՝ 1.000 հատի համար 9.625 դրամ, 

 սպիրտային խմիչք (սպ.9%)՝ 1 լիտրի համար 100 դրամ: 

Ընդ որում, ծխախոտի համար 88-րդ հոդվածի 1-ին մասով, ըստ տարիների, սահմանված են հետևյալ 

դրույքաչափերը՝ 2020թ. համար՝ 9.625 դրամ, 2021թ. համար՝ 11.070 դրամ, 2022թ. համար՝ 12.730 դրամ և 

2023թ. համար՝ 14.640 դրամ: 

Այսպիսով, ակցիզային հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 ծխախոտի մասով՝ 1.540.000 դրամ (8.000*20/1.000)*9.625, որտեղ. 

 8.000 – ծխախոտի տուփերի քանակն է, 

 20 – տուփի մեջ ծխախոտի (հատ) քանակն է, 

 1.000 – ակցիզային հարկով հարկման բազայի չափման միավորն է, 

 9.625 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է 2020թ. համար: 

 սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) մասով՝ 250.000 դրամ (10.000*0,25*100), որտեղ. 

 10.000 – սպիրտային խմիչքների շշերի քանակն է, 

 0,25 – շշի տարողությունն է, 

 100 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է: 

Կազմակերպության կողմից ներմուծված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքի 

(տպագրական ներկ) մասով վճարված բնապահպանական հարկի գումարը կազմել է՝ 171.600 դրամ: 

Հարկային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի համաձայն, տպագրական ներկի համար սահմանված է 

բնապահպանական հարկի հետևյալ դրույքաչափը. 

 տպագրական ներկ՝ հարկման բազայի (տվյալ դեպքում՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազայի) 3%-ի չափով: 
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Բնապահպանական հարկի գումարը տպագրական ներկի մասով կազմել է 171.600 դրամ, (5.720.000*3%), 

որտեղ. 

 5.720.000, – տպագրական ներկերի ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 3% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափն է:  

Հարկային օրենսգրքի 165-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ներմուծվող` շրջակա 

միջավայրին վնաս պատճառող` ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների համար բնապահպանական հարկով 

հարկման բազա է համարվում՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազան (առանց այդ ապրանքների համար հաշվարկված ակցիզային հարկի 

գումարի): 

Ներմուծված ապրանքների մասով վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարը կազմել է 10.537.850 

դրամ: Հարկային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, ԵՏՄ անդամ պետություններից ԵՏՄ 

ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի ներմուծման դեպքում, ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում 

ներմուծվող ապրանքի ձեռքբերման արժեքը, իսկ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքի 

ներմուծման դեպքում՝ ձեռքբերման արժեքի և ակցիզային հարկի հանրագումարը: 

Ավելացված արժեքի հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 ծխախոտի մասով՝ 1.200.000 դրամ, 6.000.000*20%, որտեղ. 

 6.000.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) մասով՝ 1.909.000 դրամ, 9.545.000*20%, որտեղ. 

 9.545.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 օծանելիքի մասով՝ 5.148.000 դրամ, 25.740.000*20%, որտեղ. 

 25.740.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 շոկոլադների մասով՝ 214.500 դրամ, 1.072.500*20%, որտեղ. 

 1.072.500 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 վերնաշապիկների մասով՝ 300.300 դրամ, 1.501.500*20%, որտեղ. 

 1.501.500 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 տպագրական ներկերի մասով՝ 1.144.000 դրամ, 5.720.000*20%, որտեղ. 

 5.720.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 ծորակների մասով՝ 193.050 դրամ, 965.250*20%, որտեղ. 

 965.200 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 կաթսաների մասով՝ 429.000 դրամ, 2.145.000*20%, որտեղ. 

 2.145.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

Այսպիսով, Կազմակերպության կողմից ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների 

համար հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի (10.537.850 դրամ) և բնապահպանական հարկի (171.600 

դրամ) գումարները, ինչպես նաև մինչև 9% սպիրտային խմիչքների համար հաշվարկված ակցիզային հարկի 

(250.000 դրամ) գումարը ՀՀ պետական բյուջե են վճարվում մինչև այդ ապրանքները ներմուծելու (սահմանը 

հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ (տվյալ դեպքում՝ հուլիսի 20-ը)՝ որպես 

հարկային մարմնին վճարվող գումարներ: 
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Նշված բոլոր հարկերը (բացառությամբ ծխախոտի համար հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարի) 

վճարվում են միասնական հաշվին (900008000490): 

Ներմուծվող ծխախոտի (ակցիզային դրոշմանիշով դրոշմավորման ենթակա ապրանք) համար 

հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը (1.540.000 դրամ) ՀՀ պետական բյուջե է վճարվում մինչև 

ծխախոտը ներմուծելու (սահմանը հատելու) օրվան հաջորդող 10-րդ օրացուցային օրը՝ որպես մաքսային 

մարմնին վճարվող գումար (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 3-րդ մաս): 

Տվյալ դեպքում ակցիզային հարկի գումարը վճարվում է 900005012118 հաշվեհամարին: 

Ըստ առանձին ապրանքների հաշվարկված և վճարված հարկեր 

Ապրանքի անվանումը Հարկման բազա Ակցիզային 

հարկը 

Բնապահպանական 

հարկը 

Ավելացված արժեքի 

հարկը 

Ծխախոտ 6.000.000 1.540.000 - 1.200.000 

Սպիրտային խմիչք (սպ.9%) 9.545.000 250.000 - 1.909.000 

Օծանելիք 25.740.000 - - 5.148.000 

Շոկոլադ 1.072.500 - - 214.500 

Վերնաշապիկ 1.501.500 - - 300.300 

Տպագրական ներկ (սև) 5.720.000 - 171.600 1.144.000 

Ծորակ 965.250 - - 193.050 

Կաթսա 2.145.000 - - 429.000 

Ընդամենը 52.689.250 1.790.000 171.600 10.537.850 

ԵՏՄ անդամ պետությունից ապրանքների ներմուծման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավոր է 

մինչև ապրանքները ներմուծելու (սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը 

ներառյալ (տվյալ դեպքում՝ հուլիսի 20-ը) հարկային մարմին ներկայացնել. 

 ներմուծման հարկային հայտարարագիր, 

 ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարություն: 

Ներմուծման հարկային հայտարարագրի. 

- 10-րդ կետի 1-ին սյունակում լրացվում է ներմուծված բոլոր ապրանքների հարկման բազաների 

հանրագումարը, իսկ 2-րդ սյունակում՝ հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարը 

10. Ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ) 

Հարկման բազան, դրամ Հարկի գումարը, դրամ 

1 2 

52.689.250 10.537.850 

- 11-րդ կետի 1-ին սյունակում լրացվում է տպագրական ներկի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը (նիշերի քանակը՝ 

Հարկային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածին համապատասխան), 2-րդ սյունակում՝ համառոտ նկարագիրը, 3-րդ 

սյունակում՝ հարկման բազան, 4-րդ սյունակում՝ բնապահպանական հարկի դրույքաչափը և 5-րդ 

սյունակում՝ հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարը 

11. Բնապահպանական հարկ 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը Անվանումը Հարկման բազան, 

դրամ 

Դրույքաչափ Վճարման ենթակա 

բնապահպանական հարկ 

(դրամ) 

1 2 3 4 5 

32151100 Ներկ 5.720.000 3% 171.600 

Ընդամենը 171.600 

- 12-րդ կետի 1-ին սյունակում լրացվում են ծխախոտի և սպիրտային խմիչքների ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը 

(նիշերի քանակը՝ Հարկային օրենսգրքի 88-րդ հոդվածին համապատասխան), 2-րդ սյունակում՝ համառոտ 

նկարագիրը, 3-րդ սյունակում՝ հարկման բազայի չափման բնաիրային միավորը (Հարկային օրենսգրքի 88-

րդ հոդվածին համապատասխան), 4-րդ սյունակում՝ ծխախոտի տուփերի և սպիրտային խմիչների շշերի 
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քանակը, 5-րդ սյունակում լրացվում է սպիրտային խմիչքների սպիրտայնության աստիճանը, 6-րդ 

սյունակում՝ ակցիզային հարկով հարկման բազան (ծխախոտի մասով՝ 8.000*20/1000, սպիրտային 

խմիչքների մասով՝ 10.000*0,25), 7-րդ սյունակում՝ ակցիզային հարկի դրույքաչափը, 8-րդ սյունակում՝ 

հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը 

12. Ակցիզային հարկ 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիրը 

Անվանումը Հարկման 

բազայի 

չափման 

բնաիրային 

միավորը 

Ներմուծված 

ապրանքների 

քանակը 

(ծավալը) 

Սպիրտայ-

նության 

աստիճանը, 

% 

Հարկման 

բազան 

Ակցիզային 

հարկի 

դրույքաչափը 

Ակցիզային 

հարկի 

գումարը, 

դրամ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2402 Ծխախոտ 1.000 հատ 8.000 - 160 9.625 1.540.000 

2208 Կոկտեյլ լիտր 10.000 9 250 100 250.000 

Ընդամենը 1.790.000 

Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարությունը լրացվում է 

համաձայն Աղյուսակ 2-ի: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (տվյալ դեպքում՝ 2-րդ եռամսյակի) առևտրական (առք ու 

վաճառքի) գործունեությունից ձևավորվող հարկման բազայի մասով 5% դրույքաչափով հաշվարկված 

շրջանառության հարկի գումարը նվազեցվում է 2-րդ եռամսյակում անմիջական վաճառքի նպատակով ԵՏՄ 

անդամ պետությունից ներմուծված ապրանքների մասով ներմուծման հարկային հայտարարագրում 

արտացոլված ԱԱՀ-ով հարկման բազայի, հաշվարկված ԱԱՀ-ի, ակցիզային հարկի և բնապահպանական 

հարկի հանրագումարի՝ 65.188.700 դրամ (52.689.250+10.537.850+1.790.000+171.600) 4% կազմող գումարի 

(2.607.548 դրամ) չափով: Նշված գումարները ինքնաշխատ լրացվում են շրջանառության հարկի հաշվարկի 

համապատասխանաբար 5.4-րդ և 5.6-րդ կետերում: Հաշվարկի 5.4-րդ կետում լրացվում է հաշվետու 

եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարը՝ 65.188.700 դրամը, իսկ 5.6-րդ կետում՝ 

հաշվետու եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի գումարից նվազեցվող 

գումարը՝ 2.607.548 դրամը: 

Եթե Կազմակերպությունը նոյեմբերի 24-ին ներկայացրել է ճշտված հարկային հայտարարագիր, որի 

արդյունքում նախկինում ներկայացված (մինչև հուլիսի 20-ը) հարկային հայտարարագրում արտացոլված 

տվյալների արժեքները փոփոխվել են (ավելացել կամ պակասել են), օրինակ՝ մի դեպքում 65.188.700 դրամը 

ավելացել է 2.500.000 դրամով, իսկ մյուս դեպքում՝ պակասել 1.300.000 դրամով, ապա երկու դեպքում էլ 

Կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի 2-րդ եռամսյակի շրջանառության հարկի ճշտված հաշվարկ: 

Առաջին դեպքում՝ հաշվետու եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարը կավելանա 

2.500.000 դրամով և կկազմի 67.688.700 դրամ, որի արդյունքում հարկի գումարից նվազեցվող գումարը 

կավելանա 100.000 դրամով և կկազմի 2.707.548 դրամ: Երկրորդ դեպքում՝  հաշվետու եռամսյակում 

ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարը կնվազի 1.300.000 դրամով և կկազմի 63.888.700 դրամ, որի 

արդյունքում հարկի գումարից նվազեցվող գումարը կնվազի 52.000 դրամով և կկազմի 2.555.548 դրամ: 

Կազմակերպությունը պարտավոր է մինչև ԵՏՄ անդամ պետությունից ապրանքները ներմուծելու 

(սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը ներառյալ (տվյալ դեպքում՝ հուլիսի 10-

ը) էլեկտրոնային եղանակով (www.trade.gov.am) մաքսային մարմին ներկայացնել Վիճակագրական ձև 

(Աղյուսակ 3): 

http://www.trade.gov.am/
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Ակցիզային դրոշմանիշերի և դրոշմապիտակների կիրառություն 

Կազմակերպության կողմից 2020թ. փետրվարի 25-ին (ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետությունից) 

ներմուծված օղին ենթակա է դրոշմավորման ակցիզային դրոշմանիշերով, իսկ գարեջուրը, քսայուղերն ու 

լվացող միջոցները՝ դրոշմապիտակներով: Մինչև ներմուծումն իրականացնելը (հունվարի 20-ին) 

Կազմակերպությունը հարկային մարմնից ստացել է օղու համար՝ 15.000 հատ ակցիզային դրոշմանիշ, իսկ 

գարեջրի, քսայուղերի և լվացող միջոցների համար համապատասխանաբար՝ 1.000, 400 և 2.500 հատ 

(ընդամենը՝ 3.900) դրոշմապիտակ: Ակցիզային դրոշմանիշերն ու դրոշմապիտակները տրամադրվել են 

Կազմակերպությանը՝ հարկային մարմին ներկայացված (հունվարի 17-ին) «Ներմուծված» մակագրությամբ 

ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի և օգտագորման մասին 

հաշվետվության հիման վրա: 

Կազմակերպությունը հայտում կարող է նշել միայն ներմուծվող ապրանքների ծածկագրերը և 

անհրաժեշտ ակցիզային դրոշմանիշերի ու դրոշմապիտակների ընդհանուր քանակը, եթե օգտվում է 

Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգից։ Այսպես․ 

Բաժին 1. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման հայտ 

Ապրանքի 

ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ 

ԱԱ 

Ապրանքախմբի 

համառոտ անվանումը 

(լրացվում է 

ինքնաշխատ) 

… Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

անհրաժեշտ քանակը 

Դրոշմապիտակների 

անհրաժեշտ քանակը 

2208 1 սպիրտային խմիչքներ - 15.000  

2203 գարեջուր -  1.000 

2710 19 840 0 նավթավերամշակման 

արտադրանք 

-  400 

3402 օճառ -  2.500 

Ընամենը 15.000 3.900 

Գրանցման ենթակա մնացած տվյալները՝ ապրանքատեսակի անվանումը, ենթատեսակը (նկարագիրը), 

տարողությունը (ծավալը, քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր), 

քանակությունը և համապատասխան ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների սերիաներն 

ու հերթական համարները (այդ թվում` միջակայքերով) մինչև ապրանքների օտարումը 

Կազմակերպությունը կգրանցի Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգում (VERO) 

www.tax-stamp.taxservice.am: 

Եթե Կազմակերպությունը չի օգտվում Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգից, 

ապա հայտում պետք է նշի գրանցման ենթակա բոլոր տվյալները (բացառությամբ տրամադրվելիք 

դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների սերիաների և հերթական համարների): 

Բաժին 1. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման հայտ 
Ապրանքի 

ծածկագիրն 

ըստ ԱՏԳ 

ԱԱ 

Ապրանքախմբի 

համառոտ 

անվանումը 

(լրացվում է 

ինքնաշխատ) 

Ապրանքատեսակի 

անվանումը 

Ենթատեսակը 

(նկարագիրը) 

Տարողությունը 

(ծավալը, քաշը կամ 

տվյալ 

ապրանքատեսակին 

բնորոշ չափման այլ 

միավոր) 

Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

անհրաժեշտ 

քանակը 

Դրոշմապիտակների 

անհրաժեշտ 

քանակը 

2208 1 սպիրտային 

խմիչքներ 

Օղի «Արաքս» 50% սպիրտ. 0,5 լիտր 15.000 - 

2203 գարեջուր Գարեջուր 

«Արաքս» 

մուգ, 

չֆիլտրացված 

0,33 լիտր - 1.000 

2710198400 նավթավերամ 

շակման 

արտադրանք 

Շարժիչի յուղ «Oil» 10W-40 1 կգ - 400 

3402 օճառ Սպասք լվալու 

միջոց «AX» 

Լվացող միջոց 0,95 լիտր - 2.500 

Ընամենը 15.000 3.900 

Դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների սերիաներն և հերթական համարները կգրանցվեն հարկային 

մարմնի կողմից: 

http://www.tax-stamp.taxservice.am/
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«Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման 

հայտի և օգտագորման մասին հաշվետվության Բաժին 2-ում լրացվում է միայն 5-րդ կետի «Հաշվետու 

ժամանակահատվածը» տողը, քանի որ հայտը ներկայացվում է առաջին անգամ (2018թ. հունվարի 1-ից 

հետո). 

Բաժին 2. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 

օգտագործման մասին հաշվետվություն 
5. Հաշվետու ժամանակահատվածը (լրացվում է 

հաշվետվության մեջ ներառված ժամանակահատվածը) 

2018-01-01 թ-ից 

2020-01-17 թ 

որտեղ՝ 

 2018-01-01 – հայտի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվն է, 

 2020-01-17 – հայտը հարկային մարմին ներկայացնելու ամսաթիվն է: 

Օղու դրոշմավորումն ակցիզային դրոշմանիշերով կարող է իրականացվել և մինչև օղին ՀՀ տարածք 

ներմուծելը, և ՀՀ տարածքում` մինչև մաքսային ձևակերպումների իրականացումը` մաքսային հսկողության 

ներքո, քանի որ ներմուծվող օղու քանակը չի գերազանցում 25.000 շիշը (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 394-րդ 

հոդվածի 6-րդ մաս): 

Գարեջրի, քսայուղերի և լվացող միջոցների դրոշմավորումը դրոշմապիտակներով կարող է 

իրականացվել նախքան այդ ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելը կամ ներմուծելուց հետո` 

Կազմակերպության ընտրած տարածքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև այդ ապրանքների օտարումը (հիմք՝ 

Հարկային օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 5-րդ մաս):  

Կազմակերպության կողմից 2020թ. հունիսի 28-ին (ԵՏՄ անդամ համարվող պետությունից) ներմուծված 

ծխախոտը ենթակա է դրոշմավորման ակցիզային դրոշմանիշերով, իսկ սպրիտային խմիչքներն (սպ.9%) ու 

օծանելիքը՝ դրոշմապիտակներով: Կազմակերպության կողմից ներմուծված շոկոլադը (110գր.) ենթակա չէ 

դրոշմապիտակներով դրոշմավորման (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 390-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, որի 

համաձայն,  ԱՏԳ ԱԱ 0405, 0406, 0901, 0902, 090300000, 1806 և 2101 ծածկագրերին դասվող` մինչև 100 գրամ 

(ներառյալ) կամ 100 գրամից առավելագույնը 10 տոկոս շեղումով պարունակություն ունեցող՝ 

տարայավորված (փաթեթավորված) ապրանքները ենթակա չեն դրոշմապիտակներով դրոշմավորման): 

Մինչև ներմուծումն իրականացնելը (հունիսի 10-ին) Կազմակերպությունը հարկային մարմնից ստացել 

է ծխախոտի համար՝ 8.000 հատ ակցիզային դրոշմանիշ, իսկ սպրիտային խմիչքների (սպ.9%) և օծանելիքի 

համար համապատասխանաբար՝ 10.000 և 1.200 հատ (ընդամենը 11.200) դրոշմապիտակ: 

Ակցիզային դրոշմանիշերն ու դրոշմապիտակները տրամադրվել են Կազմակերպությանը՝ հարկային 

մարմին ներկայացված (հունիսի 7-ին) «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) 

դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի և օգտագորման մասին հաշվետվության հիման վրա: 

Կազմակերպությունը հայտում կարող է նշել միայն ներմուծվող ապրանքների ծածկագրերը և 

անհրաժեշտ ակցիզային դրոշմանիշերի ու դրոշմապիտակների ընդհանուր քանակը, եթե օգտվում է 

Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգից։ Այսպես․ 

Բաժին 1. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
տրամադրման հայտ 

Ապրանքի 

ծածկագիրն ըստ 

ԱՏԳ ԱԱ 

Ապրանքախմբի 

համառոտ 

անվանումը 

(լրացվում է 

ինքնաշխատ) 

… Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

անհրաժեշտ 

քանակը 

Դրոշմապիտակների 

անհրաժեշտ 

քանակը 

2402 ծխախոտի 

արտադրանք 

- 8.000  

2208 2 կոկտեյլ -  10.000 

3303 00 օծանելիք -  1.200 

Ընամենը 8.000 11.200 
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Գրանցման ենթակա մնացած տվյալները՝ ապրանքատեսակի անվանումը, ենթատեսակը (նկարագիրը), 

տարողությունը (ծավալը, քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր), 

քանակությունը և համապատասխան ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների սերիաներն 

ու հերթական համարները (այդ թվում` միջակայքերով) մինչև ապրանքների օտարումը 

Կազմակերպությունը կգրանցի Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգում (VERO): 

Եթե Կազմակերպությունը չի օգտվում Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգից, 

ապա հայտում պետք է նշի գրանցման ենթակա բոլոր տվյալները (բացառությամբ տրամադրվելիք 

դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների սերիաների և հերթական համարների): 

Բաժին 1. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
տրամադրման հայտ 

Ապրանքի 

ծածկագիրն 

ըստ ԱՏԳ 

ԱԱ 

Ապրանքախմբի 

համառոտ 

անվանումը 

(լրացվում է 

ինքնաշխատ) 

Ապրանքատեսակի 

անվանումը 

Ենթատեսակը 

(նկարագիրը) 

Տարողությունը 

(ծավալը, քաշը կամ 

տվյալ 

ապրանքատեսակին 

բնորոշ չափման այլ 

միավոր) 

Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

անհրաժեշտ 

քանակը 

Դրոշմապիտակների 

անհրաժեշտ 

քանակը 

2402 ծխախոտի 

արտադրանք 

Ծխախոտ «XY» ծխախոտ 

ֆիլտրով 

20 հատ 8.000 - 

2208 2 սպիրտային 

խմիչքներ 

Կոկտեյլ «XY» 7% սպիրտ. 0,25 լիտր - 10.000 

3303 00 օծանելիք Օծանելի «XY» հարդարաջուր 75 միլիլիտր - 1.200 

Ընամենը 8.000 11.200 

Դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների սերիաներն և հերթական համարները կգրանցվեն հարկային 

մարմնի կողմից: 

Ծխախոտի դրոշմավորումն ակցիզային դրոշմանիշերով պետք է իրականացվի մինչև ծխախոտը ՀՀ 

տարածք ներմուծելը (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 6-րդ մաս): 

Սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) և օծանելիքի դրոշմավորումը դրոշմապիտակներով կարող է 

իրականացվել նախքան այդ ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելը կամ ներմուծելուց հետո` 

Կազմակերպության ընտրած տարածքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև այդ ապրանքների օտարումը (հիմք՝ 

Հարկային օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 5-րդ մաս):  

«Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման 

հայտի և օգտագորման մասին հաշվետվության Բաժին 2-ում լրացվում է 5-րդ կետը ամբողջությամբ, քանի 

որ Կազմակերպությունը հունվարի 17-ին ներկայացրել է հայտ և ստացել է 15.000 հատ ակցիզային 

դրոշմանիշ (օղու համար) և 3.900 հատ դրոշմապիտակ (գարեջրի, քսայուղի և լվացող միջոցների համար). 

Բաժին 2. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 

օգտագործման մասին հաշվետվություն 
5. Հաշվետու ժամանակահատվածը (լրացվում է 

հաշվետվության մեջ ներառված ժամանակահատվածը) 

2018-01-17 թ-ից 

2020-06-07 թ 

որտեղ՝ 

 2018-01-17 – առաջին հայտի ներկայացման ամսաթիվն է, 

 2020-06-07 – երկրորդ հայտի ներկայացման ամսաթիվն է: 

«Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշեր 

Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

ստացման 

հաշվարկային 

փաստաթղթի 

համարը, 

ամսաթիվը 

Տրամադրված 

ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

քանակը (հատ) 

Օգտագործված 

ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

քանակը* (հատ) 

Հետ վերադարձված ակցիզային 

դրոշմանիշերի քանակը (հատ), այդ թվում՝ 

Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

մնացորդը հայտի 

ներկայացման օրվա 

դրությամբ (հատ) 

Չօգտագործված Վնասված 

ՏԴ1169 

2020-01-20 

15.000 15.000 0 0 0 

Ընդամենը 15.000 15.000 0 0 0 
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*Ապրանքի վրա փակցված դրոշմանիշը համարվում է օգտագործված, անկախ այն հանգամանքից թե տվյալ 

ապրանքը օտարվել է, թե ոչ: Տվյալ դեպքում օղու համար ստացված ակցիզային դրոշմանիշերի մասով լրացվում է ամբողջ 

ստացված դրոշմանիշերի քանակը: 

«Ներմուծված» մակագրությամբ դրոշմապիտակներ 

Դրոշմապիտա 

կների 

ստացման 

հաշվարկային 

փաստաթղթի 

համարը, 

ամսաթիվը 

Տրամադրված 

դրոշմապիտակ 

ների քանակը 

(հատ) 

Օգտագործված 

դրոշմապիտակ 

ների քանակը* 

(հատ) 

Հետ վերադարձված 

դրոշմապիտակների 

քանակը (հատ) 

Պիտանիության 

(պահպանման) ժամկետի 

ընթացքում չօտարված 

Արտահան 

ված 

ապրանք 

ների վրա 

փակցված 

դրոշմապի 

տակների 

քանակը 

(հատ) 

Դրոշմա 

պիտակ 

ների 

մնացորդը 

հայտի 

ներկայաց 

ման օրվա 

դրությամբ 

(հատ)** 

Չօգտագոր 

ծված 

Վնասված Ապրանքների 

դուրս գրման 

ամսաթիվ 

Դուրս 

գրված 

ապրանք 

ների վրա 

փակցված 

դրոշմապի 

տակների 

քանակը 

(հատ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ՏԴ1169 

2020-01-20 

3.900 3.000 0 0 0 0 0 900 

Ընդամենը 3.900 3.000 0 0 0 0 0 900 

*Ապրանքի վրա փակցված դրոշմապիտակը համարվում է օգտագործված, անկախ այն հանգամանքից թե տվյալ 

ապրանքը օտարվել է, թե ոչ: Տվյալ դեպքում դրոշմապիտակները փակցվել են. 

- 800 շիշ գարեջրի վրա, 

- 100 հատ 1 կգ քսայուղի վրա, 

- 2.100 հատ լվացող միջոցի վրա: 

**Մնացորդը հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ կազմել է՝ 900, որից գարեջրի մասով՝ 200, քսայուղի մասով՝ 300, 

իսկ լվացող միջոցների մասով՝ 400: 



160 | P a g e  

 

ՀՀ տարածքում ապրանքների ձեռքբերում 

Կազմակերպությունը 2020թ. մարտ ամսվա (մատակարարման, առաքման ամիս) ընթացքում ՀՀ 

տարածքում (մատակարարման վայրը՝ ՀՀ) տարբեր ընկերություններից ձեռք է բերել հետևյալ ապրանքները. 

 ԱԱՀ վճարողներից (հարկային հաշիվներով). 

- հատուցմամբ (այդ թվում՝ մասնակի) 
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Խողովակ Հատ 200 4.500  900.000 20 180.000 1.080.000 

Աթոռ Հատ 100 30.000  3.000.000 20 600.000 3.600.000 

Մանկական 

սնունդ 

տուփ 450 4.200  1.890.000 20 378.000 2.268.000 

Զովացուցիչ 

ըմպելիքներ 

շիշ 1.200 550  660.000 20 132.000 792.000 

Կարագ Կգ 2.500 900  2.250.000 20 450.000 2.700.000 

Ընդամենը 8.700.000  1.740.000 10.440.000 

- անհատույց 

Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ) Սեղանները տրմադրվում են անհատույց 
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Սեղան հատ 50 80.000  4.000.000 20 800.000 4.800.000 

Ընդամենը 4.000.000  800.000 4.800.000 

 Շրջանառության հարկ վճարողներից (հաշիվ վավերագրերով). 

Առաքվող 

արտադրանքի, 

ապրանքի 

անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի գինը Զեղչ (%) Արժեքը 

Գրենական 

պիտույքներ 

հատ 600 1.200  720.000 

Օճառ հատ 2.000 450  900.000 

Բնական հյութ շիշ 1.500 1.400  2.100.000 

Նոթբուկ հատ 60 118.000  7.080.000 

Ընդամենը 10.800.000 

 ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտից ստացված հաշիվներով (invoice-

ներով), որոնք դուրս են գրվել մարտի 25-ին. 

Ապրանքի անվանումը Միավորի գինը 

(USD) 

Քանակը (Ծավալը) Ձեռքբերման գինը (USD) 

Փոշեկուլ 200 120 հատ 24.000 

Տպիչ 120 50 հատ 6.000 

Պահեստամաս 7,5 1.800 հատ 13.500 

Ընդամենը   43.500 

Տվյալ դեպքում ապրանքների ձեռբերման ընդհանուր արժեքը կկազմի 21.141.000 դրամ (43.500*486), 

որտեղ. 

 43.500 – ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր արժեքն է՝ USD-ով, 

 486 – ոչ ռեզիդենտի կողմից ստացված հաշիվների դուրս գրման օրվան նախորդող օրվա (մարտի 

24-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 
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Ըստ առանձին ապրանքների տեսակների ձեռբերման արժեքները հետևյալն են. 

 փոշեկուլների մասով՝ 11.644.000 դրամ (24.000*486), 

 տպիչների մասով՝ 2.916.000 դրամ (6.000*486), 

 պահեստամասերի մասով՝ 6.561.000 դրամ (13.500*486): 

 Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ անհատ ձեռնարկատեր 

չհանդիսացող 5 ֆիզիկական անձանցից (քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով կամ այլ 

փաստաթղթերով). 

- մրգեր՝ 6.000.000 դրամ ընդհանուր արժեքով, 

- բանջարեղեն՝ 3.000.000 դրամ ընդհանուր արժեքով: 

 Առանց հիմնավորող փաստաթղթերի (3 անձից). 

- տնտեսական ապրանքներ՝ 5.000.000 դրամ ընդհանուր արժեքով: 

 Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով (պահպանելով կանխիկ դրամով վճարումների 

նկատմամբ սահմանափակումները՝ յուրաքանչյուր գործարքի մասով 300.000 դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ, 

իսկ մեկ ամսվա ընթացքում այդպիսի գործարքների հանրագումարի մասով՝ 3.000.000 դրամ՝ 

ներառյալ ԱԱՀ). 

- խնամքի միջոցներ՝ 2.400.000 դրամ ընդհանուր արժեքով, ընդ որում՝ ՀԴՄ կտրոններում առկա է նաև 

գնորդի ՀՎՀՀ-ն, 

- այլ ապրանքներ՝ 600.000 դրամ ընդհանուր արժեքով, ընդ որում՝ ՀԴՄ կտրոններում առկա չէ գնորդի 

ՀՎՀՀ-ն: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (տվյալ դեպքում՝ 1-ին եռամսյակի) առևտրական (առք ու 

վաճառքի) գործունեությունից ձևավորվող հարկման բազայի մասով 5% դրույքաչափով հաշվարկված 

շրջանառության հարկի գումարը նվազեցվում է 1-ին եռամսյակում անմիջական վաճառքի նպատակով ձեռք 

բերված ապրանքների գծով ստացված հարկային հաշիվներով, հաշիվ վավերագրերով, 

քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով կամ այլ փաստաթղթերով և ՀԴՄ կտրոններով (առկա է գնորդի 

ՀՎՀՀ-ն) կատարված ծախսերի (ներառյալ` ԱԱՀ-ի, ակցիզային հարկի և (կամ) բնապահպանական հարկի 

գումարները) հանրագումարի (10.440.000+4.800.000+10.800.000+21.141.000+9.000.000+2.400.000)՝ 58.581.000 

դրամ 4% կազմող գումարի (2.343.240 դրամ) չափով: Նշված գումարները (բացառությամբ՝ 

քաղաքացիաիրավական պայմանագրերում կամ այլ փաստաթղթերում նշված գումարներից) ինքնաշխատ 

լրացվում են շրջանառության հարկի հաշվարկի համապատասխանաբար 5.4-րդ և 5.6-րդ կետերում: 

Հաշվարկի 5.4-րդ կետում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի 

գումարը՝ 58.581.000 դրամը, իսկ 5.6-րդ կետում՝ հաշվետու եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման 

ծախսերի մասով հարկի գումարից նվազեցվող գումարը՝ 2.343.240 դրամը: 

Այն դեպքում, երբ Կազմակերպությունը հուլիսի 13-ին ստացել է մարտ ամսվա ձեռբերումներին 

վերաբերող ճշգրտող հարկային հաշիվներ. 

Ա
պ

ր
ա

ն
ք

ի
 

ա
ն

վ
ա

ն
ո

ւմ
ը

 

Չ
ա

փ
մ

ա
ն

 

մ
ի

ա
վ

ո
ր

ը
 

Ք
ա

ն
ա

կ
ը

 

Մ
ի

ա
վ

ո
ր

ի
 

գ
ի

ն
ը

 

Զ
ե

ղ
չ 

(%
) 

Ա
ր

ժ
ե

ք
ը

 

Ա
Ա

Հ
 

դ
ր

ո
ւյ

ք
ա

չա
փ

ը
 

(%
) 

Ա
Ա

Հ
 գ

ո
ւմ

ա
ր

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Մանկական 

սնունդ 

տուփ 50 4.200  210.000 20 42.000 252.000 

Կարագ կգ 500 900  450.000 20 90.000 540.000 

Ընդամենը 660.000  132.000 792.000 

որի արդյունքում նվազում են ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարները՝ 792.000 դրամով կամ, 

եթե Կազմակերպությունը հուլիսի 13-ին ստացել է մարտ ամսվա ձեռբերումներին վերաբերող ճշգրտող 

հարկային հաշիվներ. 
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Մանկական 

սնունդ 

տուփ 250 4.200  1.050.000 20 210.000 1.260.000 

Կարագ կգ 800 900  720.000 20 144.000 864.000 

Ընդամենը 1.770.000  354.000 2.124.000 

որի արդյունքում ավելանում են ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարները՝ 2.124.000 դրամով, 

ապա երկու դեպքում էլ Կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի 1-ին եռամսյակի շրջանառության հարկի 

ճշտված հաշվարկ: Առաջին դեպքում՝ հաշվետու եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի 

գումարը կնվազի 792.000 դրամով և կկազմի 57.789.000 դրամ, որի արդյունքում հարկի գումարից նվազեցվող 

գումարը կնվազի 31.680 դրամով և կկազմի 2.311.560 դրամ: Երկրորդ դեպքում՝ հաշվետու եռամսյակում 

ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարը կավելանա 2.124.000 դրամով և կկազմի 60.705.000 դրամ, որի 

արդյունքում հարկի գումարից նվազեցվող գումարը կավելանա 84.960 դրամով և կկազմի 2.428.200 դրամ: 

Եթե Կազմակերպությունը հետագա հաշվետու եռամսյակներում ստացել է մարտ ամսվա 

ձեռբերումներին վերաբերող ճշգրտող հաշիվ վավերագրեր ինչի արդյունքում ավելանում կամ նվազում են 

ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարները, ապա տվյալ դեպքում ևս Կազմակերպությունը պետք է 

ներկայացնի 1-ին եռամսյակի շրջանառության հարկի ճշտված հաշվարկ՝ ավելացնելով կամ նվազեցնելով 

ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարները, ինչպես նաև շրջանառության հարկի գումարից 

նվազեցվող գումարը: 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի (մրգեր և բանջարեղեն) ձեռքբերման մասով շրջանառության հարկ 

վճարող Կազմակերպության մոտ եկամտային հարկի հաշվարկման և վճարման պարտավորություն չի 

առաջանա, եթե ձեռքբերման փաստաթղթերով (երկկողմանի հաստատված) հիմնավորվում է, որ այդ 

արտադրանքը ձեռք է բերվել գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ անհատ 

ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից: 

Եթե ձեռքբերման փաստաթղթերով (երկկողմանի հաստատված) չի հիմնավորվում, որ այդ 

արտադրանքը ձեռք է բերվել գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ Ա/Ձ 

չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից, ապա այդ մասով Կազմակերպության մոտ կառաջանա եկամտային 

հարկի հաշվարկման և վճարման պարտավորություն, որը կարտացոլվի մարտ ամսվա (վճարման ամիս) 

համար հարկային մարմին ներկայացվող (մինչև ապրիլի 20-ը) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի 

ամսական հաշվարկում: Ընդ որում, եկամտի ընդհանուր գումարը (9.000.000 դրամ) և հաշվարկված (10% 

դրույքաչափով) եկամտային հարկի գումարը (900.000) կարտացոլվեն հաշվարկի Բաժին 2-ում. 

Բաժին II. Հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկ 

Եկամտի և 

քաղաքացիության կոդ 

[2.1] 

Եկամտի ընդհանուր 

գումար [2.2] 

Դրույքաչափ (%) [2.3] Եկամուտները 

ստացողների 

թվաքանակը [2.4] 

Եկամտային 

հարկի գումար 

[2.5] 

007-գույքն օտարելու 

դիմաց եկամուտ 

9.000.000 10 5 900.000 

Ընդամենը 900.000 

Առանց հիմնավորող փաստաթղթերի ձեռբերված ապրանքների (տնտեսական ապրանքներ) մասով 

շրջանառության հարկ վճարող Կազմակերպության մոտ եկամտային հարկի հաշվարկման և վճարման 

պարտավորություն չի առաջանա: 

Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով (առկա է գնորդի ՀՎՀՀ-ն) ձեռբերված ապրանքների 

(տվյալ դեպքում՝ խնամքի միջոցներ) համար վճարված գումարը՝ 2.400.000 դրամը, լրացվում է 

շրջանառության հարկի հաշվարկի 5.4-րդ կետում՝ որպես ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումար, իսկ 

այդ գումարի 4%-ը՝ 96.000 դրամը՝ լրացվում է հաշվարկի 5.6-րդ կետում՝ որպես հարկի գումարից նվազեցվող 

գումար: 
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Ներմուծված կամ ձեռբերված ապրանքների օտարում ՀՀ տարածքում 

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետությունից ներմուծված ապրանքների ինքնարժեք (դրամ) 

Ապրանքի անվանումը Յուրաքանչյուր մեկ միավոր ապրանքի ինքնարժեք 

Գարեջուր 474,5 

Քսայուղ 6.886,2 

Լվացող միջոց 892,6 

Օղի 5.230,8 

Ապակե բանկա 103,9 

 

ԵՏՄ անդամ համարվող պետությունից ներմուծված ապրանքների ինքնարժեք (դրամ) 

Ապրանքի անվանումը Յուրաքանչյուր մեկ միավոր ապրանքի ինքնարժեք 

Ծխախոտ 780,1 

Սպիրտային խմիչք (սպ.9%) 1.164,0 

Օծանելիք 26.170,1 

Շոկոլադե սալիկ 261,7 

Վերնաշապիկ 12.212,7 

Տպագրական ներկ 13.957,4 

Ծորակ 3.925,5 

Կաթսա 261.721,1 

 

ՀՀ տարածքում ձեռքբերված ապրանքների ինքնարժեք (դրամ) 

Ապրանքի անվանումը Յուրաքանչյուր մեկ միավոր ապրանքի ինքնարժեք 

Հարկային հաշիվներով (այդ թվում՝ անհատույց) ձեռքբերված 

Խողովակ 5.400 

Աթոռ 36.000 

Մանկական սնունդ 5.040 

Զովացուցիչ ըմպելիք 660 

Կարագ 1.080 

Սեղան (անհատույց) 96.000 

Հաշիվ վավերագրերով ձեռքբերված 

Գրենական պիտույքներ 1.200 

Օճառ 450 

Բնական հյութ 1.400 

Նոթբուկ 118.000 

Ոչ ռեզիդենտից ստացված հաշիվներով ձեռքբերված 

Փոշեկուլ 97.033 

Տպիչ 58.320 

Պահեստամաս 3.645 

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով ձեռքբերված 

Միրգ 250 

Բանջարեղեն 150 

Առանց հիմնավորող փաստաթղթերի ձեռքբերված 

Տնտեսական ապրանքներ 5.000 

Հսկիչ դրամարկղային կտրոններով (այդ թվում՝ գնորդի ՀՎՀՀ-ով) ձեռքբերված 

Խնամքի միջոցներ 4.800 

Այլ ապրանք 600 

Ներմուծված և ձեռքբերված ապրանքները վաճառվում են 20% վերադիրով: 

Կազմակերպությունը 2020թ. օգոստոս ամսվա (մատակարարման, առաքման ամիս) ընթացքում ՀՀ 

տարածքում (մատակարարման վայրը՝ ՀՀ) տարբեր ընկերություններին և ֆիզիկական անձանց վաճառել է 

հետևյալ ապրանքները. 
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 Հաշիվ վավերագրերով. 

- հատուցմամբ (այդ թվում՝ մասնակի) 

Առաքվող 

արտադրանքի, 

ապրանքի 

անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի գինը Զեղչ (%) Արժեքը 

Քսայուղ կգ 50 8.260  413.000 

Լվացող միջոց հատ 1.000 1.070  1.070.000 

Օղի շիշ 5.000 6.300  31.500.000 

Ծխախոտ տուփ 1.000 900  900.000 

Սպիրտային 

խմիչք (9%) 

շիշ 5.000 1.400  7.000.000 

Տպագրական 

ներկ 

հատ 200 16.750  3.350.000 

Մանկական 

սնունդ 

տուփ 250 6.050  1.512.500 

Օճառ հատ 1.200 540  648.000 

Տպիչ հատ 45 69.900  3.145.500 

Միրգ տոննա 10 300.000  3.000.000 

Տնտեսական 

ապրանքներ 

հատ 400 6.000  2.400.000 

Խնամքի 

միջոցներ 

հատ 300 5.760  1.728.000 

Աթոռ հատ 40 43.200  1.728.000 

Փոշեկուլ հատ 35 116.400  4.074.000 

Գրենական 

պիտույքներ 

հատ 400 1.440  576.000 

Նոթբուկ հատ 20 141.600  2.832.000 

Ընդամենը 65.877.000 

- անհատույց 

Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ) Ապրանքները տրմադրվում են անհատույց 

Առաքվող 

արտադրանքի, 

ապրանքի 

անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի գինը Զեղչ (%) Արժեքը 

Օծանելիք հատ 100 31.400  3.140.000 

Շոկոլադե սալիկ հատ 1.000 310  310.000 

Զովացուցիչ 

ըմպելիքներ 

շիշ 600 790  474.000 

Ընդամենը 3.924.000 

*Կազմակերպության կողմից անհատույց օտարված ապրանքների մասով դուրս գրված հաշիվ վավերագրերում 

միավորի գինը դաշտում նշվել է այդ ապրանքների իրական արժեքի:  

- առևտրային զեղչով. 

Առաքվող 

արտադրանքի, 

ապրանքի 

անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի գինը Զեղչ (%) Արժեքը 

Ծորակ հատ 100 4.680 30 326.600 

Կաթսա հատ 5 314.000 40 942.000 

Պահեստամաս հատ 1.000 4.380 60 1.752.000 

Գարեջուր շիշ 600 570 80 68.400 

Բնական հյութ շիշ 850 1.680 90 142.800 

Ընդամենը 3.232.800 
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 Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով*. 

Ապրանքի 

անվանումը 

Չափման միավորը Քանակը Միավորի արժեքը Ընդամենը 

Գարեջուր շիշ 200 570 114.000 

Բնական հյութ շիշ 350 1.680 588.000 

Կարագ կգ 1.500 1.300 1.950.000 

Բանջարեղեն կգ 1.000 180 180.000 

Ընդամենը 2.832.000 

*Եթե Կազմակերպության նախորդ տարվա (տվյալ դեպքում՝ 2019թ.) իրացման շրջանառությունը գերազանցել է 58.35 

մլն. դրամը, ապա 2020թ. հունվարի 1-ից, ինչպես նաև հետագա տարիներին (անկախ հետագա տարիների իրացման 

շրջանառության չափից՝ ավել կամ պակաս 58.35 մլն. դրամից) Կազմակերպության կողմից տրամադրվող ՀԴՄ 

կտրոնների վրա պարտադիր պետք է նշվի արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ 

ԱԱ) 4 նիշին համապատասխան ապրանքային դիրքը և այդ դիրքում ներառված՝ փաստացի վաճառված ապրանքի 

անվանումը: Այսպես. 

- գարեջուր՝ 2203, իսկ ապրանքի փաստացի անվանումը՝ գարեջուր «XY», 

- բնական հյութ՝ 2009, իսկ ապրանքի փաստացի անվանումը՝ Նռան հյութ, 

- կարագ՝ 0405, իսկ ապրանքի փաստացի անվանումը՝ կարագ «XY», 

- բանջարեղեն՝ 0709, իսկ ապրանքի փաստացի անվանումը՝ բիբար: 

 Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով (առևտրային զեղչով)*. 

Ապրանքի 

անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի արժեքը Զենչ (դրամով) Ընդամենը 

Վերնաշապիկ հատ 100 15.000 6.000 900.000 

Ընդամենը  900.000 

*Կազմակերպության կողմից օգոստոսին վերնաշապիկները վաճառվել են 40% զեղչով` 9.000 դրամով: 

3-րդ եռամսյակի ընթացքում ՀՀ տարածքում մատակարարված ապրանքների մասով հարկման բազան 

կազմել է՝ 

 Հաշիվ վավերագրերով. 

 հատուցմամբ (այդ թվում՝ մասնակի)՝ 65.877.000 դրամ, 

 անհատույց՝ 0 դրամ, 

 առևտրային զեղչով՝ 3.232.800 դրամ, 

 Հսկիչ դրամարկղային կտրոններով (այդ թվում՝ առևտրայի զեղչով)՝ 3.732.000 դրամ: 

Ընդամենը՝ 72.841.800 դրամ: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (տվյալ դեպքում՝ 3-րդ եռամսյակի) արևտրական (առք ու 

վաճառքի) գործունեությունից ձևավորվող հարկման բազայի նկատմամբ շրջանառության հարկի գումարը 

հաշվարկվում է 5% դրույքաչափով, որից նվազեցվում է տվյալ եռամսյակում ապրանքների ձերքբերման 

ծախսերի 4%: Նվազեցման արդյունքում շրջանառության հարկի գումարը չի կարող պակաս լինել 3-րդ 

եռամսյակի համար արևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ձևավորվող հարկման բազա 1,5%-

ից: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ապրանքների ձեռբերման ծախսերի չնվազեցված մասը նվազեցվում է 

հետագա հաշվետու ժամանակաշրջանների համար առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից 

ձևավորվող հարկման բազայի նկատմամբ հաշվարկվող շրջանառության հարկի գումարից. 
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5.Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից եկամուտների մասով հարկի հաշվարկ 

5.1. Հաշվետու եռամսյակում առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից 

ստացվող եկամուտներ 

72.841.800 

5.2. Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ստացվող եկամուտների 

նկատմամբ հարկի դրույքաչափ 

5% 

5.3. Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ստացվող եկամուտների մասով 

հաշվետու եռամսյակի համար հաշվարկված հարկի գումար 

3.642.090 

5.4. Հաշվետու եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումար 0 

5.5. Հարկի գումարից նվազեցվող գումարի հաշվարկման համար ապրանքների 

ձեռքբերման ծախսերի գումարի նկատմամբ դրույքաչափ 

4% 

5.6. Հաշվետու եռամսյակում հարկի գումարից նվազեցվող գումար 0 

5.7. Նախորդ եռամսյակներում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի 

գումարից չնվազեցված և փոխանցված գումար 

8.501.478* 

5.8. Ընդամենը հաշվետու եռամսյակում հարկի գումարից նվազեցվող գումար 8.501.478 

5.9. Հաշվետու եռամսյակի համար հարկի նվազագույն գումար (1,5%) 1.092.627 

5.10. Հաշվետու եռամսյակի համար հաշվարկված վճարման ենթակա հարկի գումար 1.092.627 

5.11. Ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի գումարից չնվազեցվող և հաջորդ 
եռամսյակներ փոխանցվող գումար 

5.952.015** 

*Կազմակերպության կողմից 1-ին և 2-րդ եռամսյակներում ներմուծված և ձեռքբերված ապրանքների ձեռբերման 

ծախսերի գումարի (212.536.963) 4%-ը կազմող նվազեցվող գումարն (8.501.478) ամբողջությամբ փոխանցվել է 3-րդ 

եռամսյակ, քանի որ 1-ին և 2-րդ եռամսյակներում Կազմակերպությունը վաճառքներ չի ունեցել: Այսպես. 

- 1-ին եռամսյակից փոխանցվել է. 

- ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետությունից ներմուծված ապրանքների մասով՝ 3.550.690 դրամ (88.767.263*4%), 

- ՀՀ տարածքում ձեռքբերված ապրանքների մասով՝ 2.343.240 դրամ (58.581.000*4%): 

- 2-րդ եռամսյակից փոխանցվել է. 

- ԵՏՄ անդամ համարվող պետությունից ներմուծված ապրանքների մասով՝ 2.607.548 դրամ (65.188.700*4%): 

** 3-րդ եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի գումարից չնվազեցվող մասը՝ 5.952.015 

դրամը, կփոխանցվի հաջորդ եռամսյակներ (այդ թվում՝ հաջորդ տարիների): 

Այն դեպքում, երբ Կազմակերպությունը հոկտեմբերի 16-ին դուրս է գրել օգոստոս ամսվա վաճառքներին 

վերաբերող ճշգրտող հաշիվ վավերագրեր. 

Առաքվող արտադրանքի, 

ապրանքի անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի գինը Զեղչ (%) Արժեքը 

Տպագրական ներկ հատ 100 16.750  1.675.000 

Տպիչ հատ 10 69.900  699.000 

Ընդամենը 2.374.000 

որի արդյունքում նվազում են առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ստացվող 

եկամուտները (հարկման բազան)՝ 2.374.000 դրամով կամ, եթե Կազմակերպությունը հոկտեմբերի 16-ին 

դուրս է գրել օգոստոս ամսվա վաճառքներին վերաբերող ճշգրտող հաշիվ վավերագրեր. 

Առաքվող արտադրանքի, 

ապրանքի անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի գինը Զեղչ (%) Արժեքը 

Տպագրական ներկ հատ 50 16.750  837.500 

Տպիչ հատ 20 69.900  1.398.000 

Ընդամենը 2.235.500 

որի արդյունքում ավելանում են առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ստացվող 

եկամուտները (հարկման բազան)՝ 2.235.500 դրամով, ապա երկու դեպքում էլ Կազմակերպությունը պետք է 

ներկայացնի 3-րդ եռամսյակի շրջանառության հարկի ճշտված հաշվարկ: Առաջին դեպքում՝ հաշվետու 

եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարը կնվազի 2.374.000 դրամով և կկազմի 70.467.800 

դրամ, որի արդյունքում վճարման ենթակա հարկի գումարը կնվազի 35.610 դրամով և կկազմի 1.057.017 

դրամ: Երկրորդ դեպքում՝ հաշվետու եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարը 

կավելանա 2.235.500 դրամով և կկազմի 75.077.300 դրամ, որի արդյունքում վճարման ենթակա հարկի 

գումարը կավելանա 33.532 դրամով և կկազմի 1.126.159 դրամ: 
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Կազմակերպությունը 3-րդ եռմասյակի համար պետք է ներկայացնի նաև Բնապահպանական հարկի և 

բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկ, քանի որ 3-րդ եռամսյակում օտարել է ԵՏՄ 

անդամ չհամարվող պետությունից ներմուծված քսայուղ և լվացող միջոց, ինչպես նաև օտարել է ԵՏՄ անդամ 

համարվող պետությունից ներմուծված տպագրական ներկ. 

Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական հարկի հաշվարկ  
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հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարը** 
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3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

Ներմուծող-իրացնողների կողմից ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ներմուծված և հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում օտարված՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներ (2-րդ ենթաբաժին) 

2710 Հանքային 

յուղեր, … 

404.740 2 8.095 4.960 0 0 4.960 3.135 

3402 Լվացող 

նյութեր 

1.064.650 0.5 5.323 3.472 0 0 3.472 1.851 

Ընդամենը 4.986 

Ներմուծող-իրացնողների կողմից ԵՏՄ անդամ համարվող պետություններից ներմուծված և հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում օտարված՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներ (3-րդ ենթաբաժին) 

3215 11 00 Տպագրական 

ներկ 

3.249.500 3 97.485 0 68.640 0 68.640 28.845 

Ընդամենը 28.845 

Ընդամենը 33.831 

*Բնապահպանական հարկով հարկման բազան ըստ օտարված ապրանքների կազմել է. 

- քսայուղերի մասով՝ 404.740 դրամ (50*8.095), որտեղ. 

 - 50 –օտարված քսայուղերի քանակն է (կգ), 

 - 8.095 – 1 կգ-ի արժեքը: 

- լվացող միջոցների մասով՝ 1.064.650 դրամ (1.000*1.065), որտեղ. 

 - 1.000 –օտարված լվացող միջոցների քանակն է (հատ), 

 - 1.065 – 1 հատի արժեքը: 

- տպագրական ներկերի մասով՝ 3.249.500 դրամ (200*16.247,5), որտեղ. 

 - 200 –օտարված ներկերի քանակն է (հատ), 

 - 16.247,5 – 1 հատի արժեքը: 

**Հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարից հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարը կազմել է. 

- քսայուղերի մասով՝ 4.960 դրամ (50*4.960*2%), որտեղ. 

 - 50 –օտարված քսայուղերի քանակն է (կգ), 

 - 4.960 – 1 կգ-ի մաքսային արժեքը, 

- 2% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափը: 

- լվացող միջոցների մասով՝ 3.472 դրամ (1.000*694*0.5%), որտեղ. 

 - 1.000 –օտարված լվացող միջոցների քանակն է (հատ), 

 - 694 – 1 հատի մաքսային արժեքը, 

- 0.5% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափը: 

- տպագրական ներկերի մասով՝ 68.640 դրամ (200*11.440*3%), որտեղ. 

 - 200 –օտարված ներկերի քանակն է (հատ), 

 - 11.440 – 1 հատի մաքսային արժեքը 

- 3% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափը: 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ներմուծման ժամանակ վճարված բնապահպանական հարկի գումարները 

հաշվանցվում են օտարմանը համամասնորեն: 
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Ներմուծված կամ ձեռբերված ապրանքների օտարում ՀՀ տարածքից դուրս 

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություն ապրանքների արտահանում 

Կազմակերպությունը 2020թ. նոյեմբերի 18-ին (սահմանը հատելու օր) ՀՀ տարածքից «Արտահանում» 

մաքսային ընթացակարգով ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություն արտահանել է հետևյալ ապրանքները. 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիր 

Ապրանքի անվանումը Միավորի գինը 

(USD) 

Քանակը (Ծավալը) Վաճառքի գինը 

(USD) 

2208 Օղի (սպ.50%) 11.7 3.200 շիշ (0,5լ) 37.440 

1806 Շոկոլադե սալիկ 0.6 2.500 հատ 1.500 

2202 Զովացուցիչ ըմպելիք 1.5 500 հատ 750 

0808 Միրգ 0.7 6.000 կգ 4.200 

0709 Բանջարեղեն 0.4 5.000 կգ 2.000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    45.890 

Ապրանքների տեղափոխության համար Կազմակերպությունը բեռնափոխադրող ընկերությանը վճարել 

է 4.200 USD: Բեռնափոխադրող ընկերությունը ներկայացրել է հաշիվ, որտեղ նշված է՝ ապրանքների 

տեղափոխություն մինչև ՀՀ սահմանը (Բագրատաշեն կամ Սադախլո կամ ՀՀ սահման) 600 USD, ՀՀ 

սահմանից մինչև նշանակման վայր (գնորդի կողմից նշված հասցե)՝ 3.600 USD: Կազմակերպությունն 

իրականացրել է նաև արտահանվող ապրանքների ապահովագրություն, որի մասով ծախսը կազմել է 400 

USD: 

Արտահանված ապրանքների ընդհանուր հարկման բազան (արտահանման դեպքում՝ մաքսային արժեքը) 

2020թ. նոյեմբերի 16-ին գրանցված մաքսային հայտարարագրով կազմել է 46.890 USD կամ 22.741.650 դրամ՝ 

(45.890+600+400)*485, որտեղ. 

 45.890 – ապրանքների իրացման արժեքն է, 

 600 և 400 – մինչև ՀՀ սահմանը կատարված բեռնափոխադրման և ապահովագրական ծախսերն են, 

 485 – մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան նախորդող օրվա (նոյեմբերի 

15-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

Ըստ արտահանված ապրանքների առանձին խմբերի մաքսային արժեքը կազմել է. 

 օղու մասով՝ 38.256 USD կամ 18.554.160 դրամ (38.256*485), 37.440+(600+400)/45.890*37.440, որտեղ. 

 37.440 – օղու վաճառքի գինն է, 

 600 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 400 – ապահովագրության ծախսը, 

 45.890 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է: 

 շոկոլադի մասով՝ 1.533 USD կամ 743.505 դրամ (1.533*485), 1.500+(600+400)/45.890*1.500, որտեղ. 

 1.500 – շոկոլադի վաճառքի գինն է, 

 600 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 400 – ապահովագրության ծախսը, 

 45.890 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է: 

 զովացուցիչ ըմպելիքների մասով՝ 766 USD կամ 371.510 դրամ (766*485), 750+(600+400)/45.890*750, 

որտեղ. 

 750 – զովացուցիչ ըմպելիքների վաճառքի գինն է, 

 600 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 400 – ապահովագրության ծախսը, 

 45.890 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է: 

 մրգերի մասով՝ 4.291 USD կամ 2.081.135 դրամ (4.291*485), 4.200+(600+400)/45.890*4.200, որտեղ. 

 4.200 – մրգերի վաճառքի գինն է, 
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 600 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 400 – ապահովագրության ծախսը, 

 45.890 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է: 

 բանջարեղենի մասով՝ 2.044 USD կամ 991.340 դրամ (2.044*485), 2.000+(600+400)/45.890*2.000, որտեղ. 

 2.000 – բանջարեղենի վաճառքի գինն է, 

 600 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 400 – ապահովագրության ծախսը, 

 45.890 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (տվյալ դեպքում՝ 4-րդ եռամսյակի) արևտրական (առք ու 

վաճառքի) գործունեությունից ձևավորվող հարկման բազայի նկատմամբ շրջանառության հարկի գումարը 

հաշվարկվում է 5% դրույքաչափով, որից նվազեցվում է տվյալ եռամսյակում ապրանքների ձերքբերման 

ծախսերի 4%: Նվազեցման արդյունքում շրջանառության հարկի գումարը չի կարող պակաս լինել 4-րդ 

եռամսյակի համար արևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ձևավորվող հարկման բազայի 

1,5%-ից: Այսպես. 

5.Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից եկամուտների մասով հարկի հաշվարկ 

5.1. Հաշվետու եռամսյակում առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից 

ստացվող եկամուտներ 

22.741.650 

5.2. Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ստացվող եկամուտների 

նկատմամբ հարկի դրույքաչափ 

5% 

5.3. Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ստացվող եկամուտների 

մասով հաշվետու եռամսյակի համար հաշվարկված հարկի գումար 

1.137.082 

5.4. Հաշվետու եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումար 0 

5.5. Հարկի գումարից նվազեցվող գումարի հաշվարկման համար ապրանքների 

ձեռքբերման ծախսերի գումարի նկատմամբ դրույքաչափ 

4% 

5.6. Հաշվետու եռամսյակում հարկի գումարից նվազեցվող գումար 0 

5.7. Նախորդ եռամսյակներում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի 

գումարից չնվազեցված և փոխանցված գումար 

5.952.015* 

5.8. Ընդամենը հաշվետու եռամսյակում հարկի գումարից նվազեցվող գումար 5.952.015 

5.9. Հաշվետու եռամսյակի համար հարկի նվազագույն գումար (1,5%) 341.124 

5.10. Հաշվետու եռամսյակի համար հաշվարկված վճարման ենթակա հարկի գումար 341.124 

5.11. Ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի գումարից չնվազեցվող և 
հաջորդ եռամսյակներ փոխանցվող գումար 

5.156.057** 

*3-րդ եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի գումարից չնվազեցված և փոխանցված 

գումար՝ 5.952.015: 

** 4-րդ եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի գումարից չնվազեցվող մասը՝ 5.156.057 

դրամը, կփոխանցվի հաջորդ եռամսյակներ (այդ թվում՝ հաջորդ տարիների): 

Եթե Կազմակերպությունը 2021թ. մարտի 14-ին ներկայացրել է ճշտված մաքսային հայտարարագիր, 

որի արդյունքում նախկինում ներկայացված (նոյեմբերի 16) մաքսային հայտարարագրում արտացոլված 

հարկման բազաները փոփոխվել են (ավելացել կամ պակասել են), օրինակ՝ մի դեպքում 22.741.650 դրամը 

ավելացել է 4.000.000 դրամով, իսկ մյուս դեպքում՝ պակասել 2.500.000 դրամով, ապա երկու դեպքում էլ 

Կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի 4-րդ եռամսյակի շրջանառության հարկի ճշտված հաշվարկ: 

Առաջին դեպքում՝ 5.1-րդ կետում կլրացվի 26.741.650 դրամ, իսկ մյուս դեպքում՝ 20.241.650 դրամ: 

ԵՏՄ անդամ համարվող պետություն ապրանքների արտահանում 

Կազմակերպությունը 2020թ. դեկտեմբերի 6-ին (սահմանը հատելու օր) ՀՀ տարածքից ԵՏՄ անդամ 

համարվող պետություն (Ղազախստան) արտահանել է ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող հետևյալ 

ապրանքները. 
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ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիր 

Ապրանքի անվանումը Միավորի գինը 

(EUR) 

Քանակը (Ծավալը) Վաճառքի գինը 

(EUR) 

2710 19 840 0 Քսայուղ 14.2 180 կգ 2.556 

3402 Լվացող միջոց 1.8 1.200 հատ  2.160 

2208 Սպիրտային խմիչք (սպ.9%) 2.4 2.600 շիշ (0,25լ) 6.240 

3303 Օծանելիք 54.2 400 հատ 21.680 

3215 11 00 Տպագրական ներկ (սև) 28.9 100 հատ (2,5կգ) 2.890 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    35.526 

Ապրանքների տեղափոխության համար Կազմակերպությունը բեռնափոխադրող ընկերությանը վճարել 

է 1.200.000 դրամ: Բեռնափոխադրող ընկերությունը ներկայացրել է հաշիվ, որտեղ նշված է՝ ապրանքների 

տեղափոխություն Երևանից մինչև Ղազախստանի Հանրապետություն 1.200.000 դրամ: 

Կազմակերպությունն իրականացրել է նաև արտահանվող ապրանքների ապահովագրություն, որի մասով 

ծախսը կազմել է 100.000 դրամ: 

Արտահանված ապրանքների ընդհանուր հարկման բազան (արտահանման դեպքում՝ մաքսային 

արժեքը) կազմել է 19.951.050 դրամ (35.526*525+1.200.000+100.000), որտեղ. 

 35.526 – ապրանքների իրացման արժեքն է, 

 525 – ապրանքների արտահանման (սահմանը հատելու օր) օրվան նախորդող օրվա (դեկտեմբերի 5-

ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

 1.200.000 – բեռնափոխադրման ծախսն է (քանի որ բեռնափոխադրման արժեքը տարանջատված չէ՝ 

մինչև ՀՀ սահմանը և ՀՀ սահմանից մինչև գնորդի հասցե, ուստի մաքսային արժեքի մեջ ներառվում է 

ամբողջ գումարը), 

 100.000 – ապահովագրական ծախսն է: 

Ըստ արտահանված ապրանքների առանձին խմբերի մաքսային արժեքը կազմել է. 

 քսայուղի մասով՝ 2.734 EUR կամ 1.435.350 դրամ (2.734*525), 

1.341.900+(1.200.000+100.000)/18.651.150*1.341.900, որտեղ. 

 1.341.900 – քսայուղերի վաճառքի գինն է (2.556*525), 

 1.200.000 – ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 100.000 – ապահովագրության ծախսը, 

 18.651.150 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է (35.526*525): 

 լվացող միջոցների մասով՝ 2.311 EUR կամ 1.213.275 դրամ (2.311*525), 

1.134.000+(1.200.000+100.000)/18.651.150*1.134.000, որտեղ. 

 1.134.000 – լվացող միջոցների վաճառքի գինն է (2.160*525), 

 1.200.000 – ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 100.000 – ապահովագրության ծախսը, 

 18.651.150 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է (35.526*525): 

 սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) մասով՝ 6.675 EUR կամ 3.504.375 դրամ (6.675*525), 

3.276.000+(1.200.000+100.000)/18.651.150*3.276.000, որտեղ. 

 3.276.000 – սպիրտային խմիչքների վաճառքի գինն է (6.240*525), 

 1.200.000 – ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 100.000 – ապահովագրության ծախսը, 

 18.651.150 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է (35.526*525): 

 օծանելիքի մասով՝ 23.191 EUR կամ 12.175.275 դրամ (23.191*525), 

11.382.000+(1.200.000+100.000)/18.651.150*11.382.000, որտեղ. 

 11.382.000 – օծանելիքի վաճառքի գինն է (21.680*525), 
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 1.200.000 – ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 100.000 – ապահովագրության ծախսը, 

 18.651.150 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է (35.526*525): 

 տպագրական ներկերի մասով՝ 3.091 EUR կամ 1.622.775 դրամ (3.091*525), 

1.517.250+(1.200.000+100.000)/18.651.150*1.517.250, որտեղ. 

 1.517.250 – տպագրական ներկի վաճառքի գինն է (2.890*525), 

 1.200.000 – ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 100.000 – ապահովագրության ծախսը, 

 18.651.150 – արտահանված ապրանքների վաճառքի ընդհանուր գինն է (35.526*525): 

ԵՏՄ անդամ պետություն ապրանքների արտահանման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավոր է 

ապրանքների արտահանման (սահմանը հատելու) օրվանից 180 օրացուցային օրվա ընթացքում հարկային 

մարմին ներկայացնել՝ արտահանման հարկային հայտարարագիր: 

Կազմակերպությունը արտահանման հարկային հայտարարագրի 11-րդ կետի 1-ին սյունակում 

կարտացոլի արտահանված ապրանքների հարկման բազաների հանրագումարը, իսկ 2-րդ սյունակում՝ 

հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարը 

11. Ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ) 

Հարկման բազան, դրամ Հարկի գումարը, դրամ 

19.951.050 3.990.210 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (տվյալ դեպքում՝ 4-րդ եռամսյակի) արևտրական (առք ու 

վաճառքի) գործունեությունից ձևավորվող հարկման բազայի նկատմամբ շրջանառության հարկի գումարը 

հաշվարկվում է 5% դրույքաչափով, որից նվազեցվում է տվյալ եռամսյակում ապրանքների ձերքբերման 

ծախսերի 4%: Նվազեցման արդյունքում շրջանառության հարկի գումարը չի կարող պակաս լինել 4-րդ 

եռամսյակի համար արևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ձևավորվող հարկման բազայի 

1,5%-ից: Այսպես. 

5.Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից եկամուտների մասով հարկի հաշվարկ 

5.1. Հաշվետու եռամսյակում առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից 

ստացվող եկամուտներ 

42.692.700* 

5.2. Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ստացվող եկամուտների 

նկատմամբ հարկի դրույքաչափ 

5% 

5.3. Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ստացվող եկամուտների 

մասով հաշվետու եռամսյակի համար հաշվարկված հարկի գումար 

2.134.635 

5.4. Հաշվետու եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումար 0 

5.5. Հարկի գումարից նվազեցվող գումարի հաշվարկման համար ապրանքների 

ձեռքբերման ծախսերի գումարի նկատմամբ դրույքաչափ 

4% 

5.6. Հաշվետու եռամսյակում հարկի գումարից նվազեցվող գումար 0 

5.7. Նախորդ եռամսյակներում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի 

գումարից չնվազեցված և փոխանցված գումար 

5.952.015** 

5.8. Ընդամենը հաշվետու եռամսյակում հարկի գումարից նվազեցվող գումար 5.952.015 

5.9. Հաշվետու եռամսյակի համար հարկի նվազագույն գումար (1,5%) 640.390 

5.10. Հաշվետու եռամսյակի համար հաշվարկված վճարման ենթակա հարկի գումար 640.390 

5.11. Ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի գումարից չնվազեցվող և 
հաջորդ եռամսյակներ փոխանցվող գումար 

4.457.770*** 

*4-եռամսյակում արտահանված (ԵՏՄ և ոչ ԵՏՄ) ապրանքների մասով ստացվող եկամուտների հանրագումարը՝ 

42.692.700 (22.741.650+19.951.050): 

**3-րդ եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի գումարից չնվազեցված և փոխանցված 

գումար՝ 5.952.015: 

***4-րդ եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով հարկի գումարից չնվազեցվող մասը՝ 4.457.770 

դրամը, կփոխանցվի հաջորդ եռամսյակներ (այդ թվում՝ հաջորդ տարիների): 
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Եթե Կազմակերպությունը հետագայում կներկայացնի ճշտված հարկային հայտարարագիր, որի 

արդյունքում առաջին անգամ ներկայացված հարկային հայտարարագրում արտացոլված հարկման 

բազաները փոփոխվել են (ավելացել կամ պակասել են), օրինակ՝ մի դեպքում 19.951.050 դրամը ավելացել է 

2.500.000 դրամով, իսկ մյուս դեպքում՝ պակասել 1.500.000 դրամով, ապա երկու դեպքում էլ 

Կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի 4-րդ եռամսյակի շրջանառության հարկի ճշտված հաշվարկ: 

Առաջին դեպքում՝ 5.1-րդ կետում կլրացվի 22.451.050 դրամ, իսկ մյուս դեպքում՝ 18.451.050 դրամ: 
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Օրինակ 3 

Օրինակ 3. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող Կազմակերպություն 

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ապրանքների ներմուծում 

Կազմակերպությունը 2020թ. փետրվարի 25-ին (սահմանը հատելու օր) ԵՏՄ անդամ չհամարվող 

պետությունից «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ՀՀ տարածք ներմուծել 

է հետևյալ ապրանքները. 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիր 

Ապրանքի 

անվանումը 

Միավորի գինը 

(USD) 

Քանակը (Ծավալը) Ձեռքբերման 

գինը (USD) 

2203 գարեջուր 0.7 1.000 շիշ (0,33լ) 700 

2710 19 840 0 քսայուղ 10 400 կգ 4.000 

3402 լվացող միջոց 1.4 2.500 հատ 3.500 

2208 օղի (սպ.50%) 6.3 15.000 շիշ (0,5լ) 94.500 

7010 90 100 ապակե բանկա 0.16 50.000 հատ 8.000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    110.700 

Ապրանքների տեղափոխության համար Կազմակերպությունը բեռնափոխադրող ընկերությանը վճարել 

է 4.000 USD: Բեռնափոխադրող ընկերությունը ներկայացրել է հաշիվ, որտեղ նշված է՝ ապրանքների 

տեղափոխություն մինչև ՀՀ սահմանը (Բագրատաշեն կամ Սադախլո կամ ՀՀ սահման) 3.200 USD, ՀՀ 

սահմանից մինչև նշանակման վայր (Կազմակերպության պահեստ, խանութ կամ այլ հասցե)՝ 800 USD: 

Կազմակերպությունն իրականացրել է նաև ներմուծվող ապրանքների ապահովագրություն, որի մասով 

ծախսը կազմել է 500 USD: 

Ներմուծված ապրանքների ընդհանուր մաքսային արժեքը 2020թ. մարտի 4-ին գրանցված մաքսային 

հայտարարագրով կազմել է 114.400 USD կամ 54.912.000 դրամ՝ (110.700+3.200+500)*480, որտեղ. 

 110.700 – ապրանքների ձեռքբերման արժեքն է, 

 3.200 և 500 – մինչև ՀՀ սահմանը կատարված բեռնափոխադրման և ապահովագրական ծախսերն են, 

 480 – մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան նախորդող օրվա (մարտի 3-ի) ՀՀ կենտրոնական 

բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

Ըստ ներմուծված ապրանքների առանձին խմբերի մաքսային արժեքը կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 723,4 USD կամ 347.230,4 դրամ (723,4*480), 700+(3.200+500)/110.700*700, որտեղ. 

 700 – գարեջրի ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

 քսայուղի մասով՝ 4.133,7 USD կամ 1.984.173,4 դրամ (4.133,7*480), 4.000+(3.200+500)/110.700*4.000, 

որտեղ. 

 4.000 – քսայուղերի ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 3.617,0 USD կամ 1.736.151,8 դրամ (3.617,0*480), 

3.500+(3.200+500)/110.700*3.500, որտեղ. 

 3.500 – լվացող միջոցների ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 
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 օղու մասով՝ 97.658,5 USD կամ 46.876.097,6 դրամ (97.658,5*480), 94.500+(3.200+500)/110.700*94.500, 

որտեղ. 

 94.500 – օղու ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

 ապակե բանկաների մասով՝ 8.267,4 USD կամ 3.968.346,9 դրամ (8.267,4*480), 

8.000+(3.200+500)/110.700*8.000, որտեղ. 

 8.000 – ապակե բանկաների ձեռքբերման գինն է, 

 3.200 – մինչև ՀՀ սահմանն ապրանքների տեղափոխության արժեքն է, 

 500 – ապահովագրության ծախսը, 

 110.700 – ներմուծված ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր գինն է: 

Ներմուծված ապրանքների մասով վճարված մաքսատուրքի գումարը կազմել է 6.515.016,2 դրամ: 

Մաքսատուրքի հաշվարկման համար հիմք է հանդիսացել  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

Խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 16-ի № 54 որոշմամբ հաստատված Միասնական մաքսային սակագինը 

(Единый таможенный тариф): Նշված որոշման համաձայն, ներմուծված ապրանքների համար սահմանված 

են մաքսատուրքերի հետևյալ դրույքաչափերը. 

 գարեջուր՝ 1 լիտրի համար 0,018 EUR, 

 քսայուղ՝ մաքսային արժեքի 5%, 

 լվացող միջոց՝ մաքսային արժեքի 6,5%, 

 օղի՝ 1 լիտրի համար 1,5 EUR, 

 ապակե բանկա՝ մաքսային արժեքի 8,5% 

Ըստ ներմուծված ապրանքների առանձին խմբերի մաքսատուրքի գումարը կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 3.148,2 դրամ, (1.000*0,33*0,018*530), որտեղ. 

 1.000 – գարեջրի շշերի քանակն է, 

 0,33 – շշի տարողությունը, 

 0,018 – մաքսատուրքի դրույքաչափն է EUR-ով, 

 530 – մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան նախորդող օրվա (մարտի 3-ի) ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

 քսայուղերի մասով՝ 99.208,7 դրամ, (1.984.173,4*5%), որտեղ. 

 1.984.173,4 – քսայուղերի մաքսային արժեքն է, 

 5% – մաքսատուրքի դրույքաչափն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 112.849,9 դրամ, (1.736.151,8*6,5%), որտեղ. 

 1.736.151,8 – լվացող միջոցների մաքսային արժեքն է, 

 6,5% – մաքսատուրքի դրույքաչափն է: 

 օղու մասով՝ 5.962.500,0 դրամ, (15.000*0,5*1,5*530), որտեղ. 

 15.000 – օղու շշերի քանակն է, 

 0,5 – շշի տարողությունը, 

 1,5 – մաքսատուրքի դրույքաչափն է EUR-ով, 

 530 – մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան նախորդող օրվա (մարտի 3-ի) ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

 ապակե բանկաների մասով՝ 337.309,5 դրամ, (3.968.346,9*8,5%), որտեղ. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx


175 | P a g e  

 

 3.968.346,9 – ապակե բանկաների մաքսային արժեքն է, 

 8,5% – մաքսատուրքի դրույքաչափն է: 

Մաքսատուրքը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարին. 

 բոլոր ապրանքների համար՝ - 900005000618: 

Կազմակերպության կողմից ներմուծված ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների (գարեջուր, 

քսայուղ և օղի) մասով վճարված ակցիզային հարկի գումարը կազմել է՝ 12.505.400,0 դրամ: Հարկային 

օրենսգրքի 88-րդ հոդվածի համաձայն, նշված ապրանքների համար սահմանված են ակցիզային հարկի 

հետևյալ դրույքաչափերը. 

 գարեջուր՝ 1 լիտրի համար 130 դրամ բազմապատկած ակցիզային հարկի հաշվարկման գործակցով 

(1), 

 քսայուղ՝ 1 կիլոգրամի համար 500 դրամ բազմապատկած ակցիզային հարկի հաշվարկման 

գործակցով (1), 

 օղի՝ 1 լիտրի համար 1560 դրամ: 

Ընդ որում, գարեջրի և քսայուղի մասով նույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է նաև ակցիզային 

հարկի հաշվարկման գործակից, որն 2020թ. համար սահմանվել է 1, 2021թ. համար՝ 1,03, 2022թ. համար՝ 1,06, 

իսկ 2023թ. համար՝ 1,09: Օղու մասով, ըստ նշված տարիների սահմանված են հետևյալ դրույքաչափերը՝ 

2020թ. համար՝ 1560 դրամ, 2021թ. համար՝ 2030 դրամ, 2022թ. համար՝ 2640 դրամ և 2023թ. համար՝ 3430 դրամ: 

Միաժամանակ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ԱՏԳ ԱԱ 2208 ծածկագրին դասվող` 40 տոկոսից բարձր 

սպիրտայնությամբ ապրանքների համար սպիրտայնության 40 տոկոսը գերազանցող յուրաքանչյուր 

ամբողջական տոկոսային կետի համար ակցիզային հարկի դրույքաչափն ավելացվում է 7.5 դրամով 

(բացառությամբ կոնյակի սպիրտի): 

Այսպիսով, ակցիզային հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 42.900 դրամ (1000*0,33*130*1), որտեղ. 

 1.000 – գարեջրի շշերի քանակն է, 

 0,33 – շշի տարողությունը, 

 130 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է, 

 1 – ակցիզային հարկի հաշվարկման գործակիցն է: 

 քսայուղի մասով՝ 200.000 դրամ (400*500*1), որտեղ. 

 400 – քսայուղերի ծավալն է, 

 500 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է, 

 1 – ակցիզային հարկի հաշվարկման գործակիցն է: 

 օղու մասով՝ 12.262.500 դրամ (15.000*0,5*1560+15.000*0,5*10*7,5), որտեղ. 

 15.000 – օղու շշերի քանակն է, 

 0,5 – շշի տարողությունը, 

 1560 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է, 

 10 – օղու սպիրտայնության 40 տոկոսը գերազանցող յուրաքանչյուր ամբողջական տոկոսային 

կետի քանակն է (50-40), 

 7,5 – յուրաքանչյուր ամբողջական տոկոսային կետի համար ակցիզային հարկի դրույքաչափի 

ավելացումն է: 

Ակցիզային հարկը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարներին. 

 գարեջրի համար՝ - 900005004024, 

 քսայուղի համար՝ - 900005042917, 

 օղու համար՝  - 900005004263: 
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Կազմակերպության կողմից ներմուծված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների 

(քսայուղ և լվացող միջոց) մասով վճարված բնապահպանական հարկի գումարը կազմել է՝ 48.364,3 դրամ: 

Հարկային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի համաձայն, նշված ապրանքների համար սահմանված են 

բնապահպանական հարկի հետևյալ դրույքաչափերը. 

 քսայուղ՝ հարկման բազայի (տվյալ դեպքում՝ մաքսային արժեքի) 2%-ի չափով, 

 լվացող միջոց՝ հարկման բազայի (տվյալ դեպքում՝ մաքսային արժեքի) 0,5%-ի չափով: 

Բնապահպանական հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 քսայուղի մասով՝ 39.683,5 դրամ, (1.984.173,4*2%), որտեղ. 

 1.984.173,4 – քսայուղերի մաքսային արժեքն է, 

 2% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 8.680,8 դրամ, (1.736.151,8*0,5%), որտեղ. 

 1.736.151,8 – լվացող միջոցների մաքսային արժեքն է, 

 0,5% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափն է: 

Բնապահպանական հարկը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարին. 

 և քսայուղի և լվացող միջոցների համար՝ - 900005017109: 

Ներմուծված ապրանքների մասով վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարը կազմել է 14.786.483,2 

դրամ: Հարկային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման 

համար» մաքսային ընթացակարգով ՀՀ ապրանքի ներմուծման դեպքում, ԱԱՀ-ով հարկման բազա է 

համարվում ԵՏՄ միասնական մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշվող մաքսային 

արժեքի, մաքսատուրքի, իսկ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքի ներմուծման դեպքում՝ նաև 

ակցիզային հարկի հանրագումարը: 

Ավելացված արժեքի հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 գարեջրի մասով՝ 78.655,7 դրամ, (347.230,4+3.148,2+42.900)*20%, որտեղ. 

 347.230,4 – մաքսային արժեքն է, 

 3.148,2 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 42.900 – ակցիզային հարկի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 քսայուղերի մասով՝ 456.676,4 դրամ, (1.984.173,4+99.208,7+200.000)*20%, որտեղ. 

 1.984.173,4 – մաքսային արժեքն է, 

 99.208,7 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 200.000 – ակցիզային հարկի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 լվացող միջոցների մասով՝ 369.800,3 դրամ, (1.736.151,8+112.849,9)*20%, որտեղ. 

 1.736.151,8 – մաքսային արժեքն է, 

 112.849,9 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 օղու մասով՝ 13.020.219,5 դրամ, (46.876.097,6+5.962.500+12.262.500)*20%, որտեղ. 

 46.876.097,6 – մաքսային արժեքն է, 

 5.962.500 – մաքսատուրքի գումարն է, 

 12.262.500 – ակցիզային հարկի գումարն է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 ապակե բանկաների մասով՝ 861.131,3 դրամ, (3.968.346,9+337.309,5)*20%, որտեղ. 

 3.968.346,9 – մաքսային արժեքն է, 

 337.309,5 – մաքսատուրքի գումարն է, 
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 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

Ավելացված արժեքի հարկը վճարվում է հետևյալ հաշվեհամարներին. 

 գարեջրի, քսայուղի և օղու համար՝  - 900005010112, 

 լվացող միջոցների և բանկաների համար՝ - 900005010120: 

Մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկվել և գանձվել է պետական տուրք 15.000 դրամ: 

Այսպիսով, Կազմակերպության կողմից հաշվարկված և վճարված մաքսային վճարները կազմել են. 

 մաքսատուրք՝ 6.515.016,3 դրամ, 

 ակցիզային հարկ՝ 12.505.400,0 դրամ, 

 բնապահպանական հարկ՝ 48.364,3 դրամ, 

 ավելացված արժեքի հարկ՝ 14.786.483,2 դրամ, 

 պետական տուրք՝ 15.000 դրամ: 

Ըստ առանձին ապրանքների հաշվարկված և վճարված մաքսային վճարներ 

Ապրանքի 

անվանումը 

Մաքսային 

արժեքը 

Մաքսատուրքը Ակցիզային 

հարկը 

Բնապահպանական 

հարկը 

Ավելացված արժեքի 

հարկը 

Գարեջուր 347.230,4 3.148,2 42.900 - 78.655,7 

Քսայուղ 1.984.173,4 99.208,7 200.000 39.683,5 456.676,4 

Լվացող միջոց 1.736.151,8 112.849,9 - 8.680,8 369.800,3 

Օղի (սպ.50%) 46.876.097,6 5.962.500,0 12.262.500 - 13.020.219,5 

Ապակե բանկա 3.968.346,9 337.309,5 - - 861.131,3 

Ընդամենը 54.912.000,1 6.515.016,3 12.505.400 48.364,3 14.786.483,2 

Կազմակերպությունը «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով 

ներմուծված ապրանքների մասով հարկային մարմին հաշվարկներ չի ներկայացնում: 
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ԵՏՄ անդամ պետություններից ապրանքների ներմուծում 

Կազմակերպությունը 2020թ. հունիսի 28-ին (սահմանը հատելու օր) ԵՏՄ անդամ համարվող 

պետությունից (Ռուսաստան) ՀՀ տարածք ներմուծել է ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող հետևյալ 

ապրանքները. 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիր 

Ապրանքի 

անվանումը 

Միավորի գինը 

(RUB) 

Քանակը (Ծավալը) Ձեռքբերման 

գինը (RUB) 

2402 20 9000 ծխախոտ 

(սիգարետներ` 

ծխախոտ 

պարունակող, 

ֆիլտրով)* 

60 8000 տուփ 

(յուրաքանչյուր 

տուփի մեջ՝ 20 հատ) 

480.000 

2208 սպիրտային խմիչք 

(սպ.9%) 

130 10.000 շիշ (0,25լ) 1.300.000 

3303 օծանելիք 3.000 1.200 հատ 3.600.000 

1806 շոկոլադ 30 5.000 հատ (110գր.) 150.000 

6205 վերնաշապիկ 1.400 150 հատ 210.000 

3215 11 00 տպագրական ներկ 

(սև) 

1.600 500 հատ (2,5կգ) 800.000 

8481 ծորակ 450 300 հատ 135.000 

8403 կաթսա 30.000 10 հատ 300.000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    6.975.000 

* ծխախոտի առավելագույն մանրածախ գինը (ԱՄԳ)՝ 900 դրամ (նեռարյալ ԱԱՀ): 

Ապրանքների տեղափոխության համար Կազմակերպությունը բեռնափոխադրող ընկերությանը վճարել 

է 1.000.000 դրամ: Բեռնափոխադրող ընկերությունը ներկայացրել է հաշիվ, որտեղ նշված է՝ ապրանքների 

տեղափոխություն Ռուսաստանի Դաշնությունից մինչև Երևան՝ 1.000.000 դրամ: 

ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ով 

հարկման բազա որոշելու համար, անհրաժեշտ է ղեկավարվել Հարկային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 

միաժամանակ, հաշվի առնելով 62-րդ հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները (տվյալ դեպքում՝ ծխախոտի 

արտադրանքի մասով): 

Ըստ ներմուծված ապրանքների առանձին խմբերի ԱԱՀ-ով հարկման բազան կազմել է. 

 ծխախոտի մասով՝ 6.000.000 դրամ, 750*8000, որտեղ. 

 750 – ծխախոտի առավելագույն մանրածախ գինն է՝ առանց ԱԱՀ-ի, 

 8.000 – ծխախոտի տուփերի քանակն է: 

 սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) մասով՝ 9.545.000 դրամ, 1.300.000*7,15+10.000*0,25*100, որտեղ. 

 1.300.000 – սպիրտային խմիչքների ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է, 

 10.000 – սպիրտային խմիչքների շշերի քանակն է, 

 0,25 – շշի տարողությունն է, 

 100 – մինչև 9% (ներառյալ) սպիրտայնությամբ ապրանքների (յուրաքանչյուր լիտրի) համար 

սահմանված ակցիզային հարկի գումարն է: 

 օծանելիքի մասով՝ 25.740.000 դրամ, 3.600.000*7,15, որտեղ. 

 3.600.000 – օծանելիքի ձեռքբերման գինն է, 



179 | P a g e  

 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 շոկոլադների մասով՝ 1.072.500 դրամ, 150.000*7,15, որտեղ. 

 150.000 – շոկոլադի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 վերնաշապիկների մասով՝ 1.501.500 դրամ, 210.000*7,15, որտեղ. 

 210.000 – վերնաշապիկի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 տպագրական ներկերի մասով՝ 5.720.000 դրամ, 800.000*7,15, որտեղ. 

 800.000 – տպագրական ներկի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 ծորակների մասով՝ 965.250 դրամ, 135.000*7,15, որտեղ. 

 135.000 – ծորակի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

 կաթսաների մասով՝ 2.145.000 դրամ, 300.000*7,15, որտեղ. 

 300.000 – կաթսայի ձեռքբերման գինն է, 

 7,15 – սահմանը հատելու օրվան նախորդող օրվա (հունիսի 27-ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքն է: 

Կազմակերպության կողմից ներմուծված ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների (ծխախոտի և 

մինչև 9% (ներառյալ) սպիրտային խմիչք) մասով վճարված ակցիզային հարկի գումարը կազմել է՝ 1.790.000 

դրամ: Հարկային օրենսգրքի 88-րդ հոդվածի համաձայն, նշված ապրանքների համար սահմանված են 

ակցիզային հարկի հետևյալ դրույքաչափերը. 

 ծխախոտ՝ 1.000 հատի համար 9.625 դրամ, 

 սպիրտային խմիչք (սպ.9%)՝ 1 լիտրի համար 100 դրամ: 

Ընդ որում, ծխախոտի համար 88-րդ հոդվածի 1-ին մասով, ըստ տարիների, սահմանված են հետևյալ 

դրույքաչափերը՝ 2020թ. համար՝ 9.625 դրամ, 2021թ. համար՝ 11.070 դրամ, 2022թ. համար՝ 12.730 դրամ և 

2023թ. համար՝ 14.640 դրամ: 

Այսպիսով, ակցիզային հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 ծխախոտի մասով՝ 1.540.000 դրամ (8.000*20/1.000)*9.625, որտեղ. 

 8.000 – ծխախոտի տուփերի քանակն է, 

 20 – տուփի մեջ ծխախոտի (հատ) քանակն է, 

 1.000 – ակցիզային հարկով հարկման բազայի չափման միավորն է, 

 9.625 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է 2020թ. համար: 

 սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) մասով՝ 250.000 դրամ (10.000*0,25*100), որտեղ. 

 10.000 – սպիրտային խմիչքների շշերի քանակն է, 

 0,25 – շշի տարողությունն է, 

 100 – ակցիզային հարկի դրույքաչափն է: 

Կազմակերպության կողմից ներմուծված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքի 

(տպագրական ներկ) մասով վճարված բնապահպանական հարկի գումարը կազմել է՝ 171.600 դրամ: 
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Հարկային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի համաձայն, տպագրական ներկի համար սահմանված է 

բնապահպանական հարկի հետևյալ դրույքաչափը. 

 տպագրական ներկ՝ հարկման բազայի (տվյալ դեպքում՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազայի) 3%-ի չափով: 

Բնապահպանական հարկի գումարը տպագրական ներկի մասով կազմել է 171.600 դրամ, (5.720.000*3%), 

որտեղ. 

 5.720.000, – տպագրական ներկերի ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 3% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափն է:  

Հարկային օրենսգրքի 165-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ներմուծվող` շրջակա 

միջավայրին վնաս պատճառող` ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների համար բնապահպանական հարկով 

հարկման բազա է համարվում՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազան (առանց այդ ապրանքների համար հաշվարկված ակցիզային հարկի 

գումարի): 

Ներմուծված ապրանքների մասով վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարը կազմել է 10.537.850 

դրամ: Հարկային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, ԵՏՄ անդամ պետություններից ԵՏՄ 

ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի ներմուծման դեպքում, ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում 

ներմուծվող ապրանքի ձեռքբերման արժեքը, իսկ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքի 

ներմուծման դեպքում՝ ձեռքբերման արժեքի և ակցիզային հարկի հանրագումարը: 

Ավելացված արժեքի հարկի գումարը ըստ առանձին ապրանքների կազմել է. 

 ծխախոտի մասով՝ 1.200.000 դրամ, 6.000.000*20%, որտեղ. 

 6.000.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) մասով՝ 1.909.000 դրամ, 9.545.000*20%, որտեղ. 

 9.545.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 օծանելիքի մասով՝ 5.148.000 դրամ, 25.740.000*20%, որտեղ. 

 25.740.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 շոկոլադների մասով՝ 214.500 դրամ, 1.072.500*20%, որտեղ. 

 1.072.500 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 վերնաշապիկների մասով՝ 300.300 դրամ, 1.501.500*20%, որտեղ. 

 1.501.500 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 տպագրական ներկերի մասով՝ 1.144.000 դրամ, 5.720.000*20%, որտեղ. 

 5.720.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 ծորակների մասով՝ 193.050 դրամ, 965.250*20%, որտեղ. 

 965.200 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

 կաթսաների մասով՝ 429.000 դրամ, 2.145.000*20%, որտեղ. 

 2.145.000 – ԱԱՀ-ով հարկման բազան է, 

 20% – ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն է: 

Այսպիսով, Կազմակերպության կողմից ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների 

համար հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի (10.537.850 դրամ) և բնապահպանական հարկի (171.600 

դրամ) գումարները, ինչպես նաև մինչև 9% սպիրտային խմիչքների համար հաշվարկված ակցիզային հարկի 
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(250.000 դրամ) գումարը ՀՀ պետական բյուջե են վճարվում մինչև այդ ապրանքները ներմուծելու (սահմանը 

հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ (տվյալ դեպքում՝ հուլիսի 20-ը)՝ որպես 

հարկային մարմնին վճարվող գումարներ: 

Նշված բոլոր հարկերը (բացառությամբ ծխախոտի համար հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարի) 

վճարվում են միասնական հաշվին (900008000490): 

Ներմուծվող ծխախոտի (ակցիզային դրոշմանիշով դրոշմավորման ենթակա ապրանք) համար 

հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը (1.540.000 դրամ) ՀՀ պետական բյուջե է վճարվում մինչև 

ծխախոտը ներմուծելու (սահմանը հատելու) օրվան հաջորդող 10-րդ օրացուցային օրը՝ որպես մաքսային 

մարմնին վճարվող գումար (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 3-րդ մաս): 

Տվյալ դեպքում ակցիզային հարկի գումարը վճարվում է 900005012118 հաշվեհամարին: 

Ըստ առանձին ապրանքների հաշվարկված և վճարված հարկեր 

Ապրանքի անվանումը Հարկման բազա Ակցիզային 

հարկը 

Բնապահպանական 

հարկը 

Ավելացված արժեքի 

հարկը 

Ծխախոտ 6.000.000 1.540.000 - 1.200.000 

Սպիրտային խմիչք (սպ.9%) 9.545.000 250.000 - 1.909.000 

Օծանելիք 25.740.000 - - 5.148.000 

Շոկոլադ 1.072.500 - - 214.500 

Վերնաշապիկ 1.501.500 - - 300.300 

Տպագրական ներկ (սև) 5.720.000 - 171.600 1.144.000 

Ծորակ 965.250 - - 193.050 

Կաթսա 2.145.000 - - 429.000 

Ընդամենը 52.689.250 1.790.000 171.600 10.537.850 

ԵՏՄ անդամ պետությունից ապրանքների ներմուծման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավոր է 

մինչև ապրանքները ներմուծելու (սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը 

ներառյալ (տվյալ դեպքում՝ հուլիսի 20-ը) հարկային մարմին ներկայացնել. 

 ներմուծման հարկային հայտարարագիր, 

 ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարություն: 

Ներմուծման հարկային հայտարարագրի. 

- 10-րդ կետի 1-ին սյունակում լրացվում է ներմուծված բոլոր ապրանքների հարկման բազաների 

հանրագումարը, իսկ 2-րդ սյունակում՝ հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարը 

10. Ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ) 

Հարկման բազան, դրամ Հարկի գումարը, դրամ 

1 2 

52.689.250 10.537.850 

- 11-րդ կետի 1-ին սյունակում լրացվում է տպագրական ներկի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը (նիշերի քանակը՝ 

Հարկային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածին համապատասխան), 2-րդ սյունակում՝ համառոտ նկարագիրը, 3-րդ 

սյունակում՝ հարկման բազան, 4-րդ սյունակում՝ բնապահպանական հարկի դրույքաչափը և 5-րդ 

սյունակում՝ հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարը 

11. Բնապահպանական հարկ 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը Անվանումը Հարկման բազան, 

դրամ 

Դրույքաչափ Վճարման ենթակա 

բնապահպանական հարկ 

(դրամ) 

1 2 3 4 5 

32151100 Ներկ 5.720.000 3% 171.600 

Ընդամենը 171.600 
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- 12-րդ կետի 1-ին սյունակում լրացվում են ծխախոտի և սպիրտային խմիչքների ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը 

(նիշերի քանակը՝ Հարկային օրենսգրքի 88-րդ հոդվածին համապատասխան), 2-րդ սյունակում՝ համառոտ 

նկարագիրը, 3-րդ սյունակում՝ հարկման բազայի չափման բնաիրային միավորը (Հարկային օրենսգրքի 88-

րդ հոդվածին համապատասխան), 4-րդ սյունակում՝ ծխախոտի տուփերի և սպիրտային խմիչների շշերի 

քանակը, 5-րդ սյունակում լրացվում է սպիրտային խմիչքների սպիրտայնության աստիճանը, 6-րդ 

սյունակում՝ ակցիզային հարկով հարկման բազան (ծխախոտի մասով՝ 8.000*20/1000, սպիրտային 

խմիչքների մասով՝ 10.000*0,25), 7-րդ սյունակում՝ ակցիզային հարկի դրույքաչափը, 8-րդ սյունակում՝ 

հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը 

12. Ակցիզային հարկ 

ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիրը 

Անվանումը Հարկման 

բազայի 

չափման 

բնաիրային 

միավորը 

Ներմուծված 

ապրանքների 

քանակը 

(ծավալը) 

Սպիրտայ-

նության 

աստիճանը, 

% 

Հարկման 

բազան 

Ակցիզային 

հարկի 

դրույքաչափը 

Ակցիզային 

հարկի 

գումարը, 

դրամ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2402 Ծխախոտ 1.000 հատ 8.000 - 160 9.625 1.540.000 

2208 Կոկտեյլ լիտր 10.000 9 250 100 250.000 

Ընդամենը 1.790.000 

Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարությունը լրացվում է 

համաձայն Աղյուսակ 2-ի: 

Կազմակերպությունը ԵՏՄ անդամ պետությունից ապրանքների ներմուծման դեպքում ներմուծված 

ապրանքների մասով հարկային մարմին հաշվարկներ չի ներկայացնում, բացառությամբ՝ ներմուծման 

հարկային հայտարարագրի, ինչպես նաև ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման 

մասին հայտարարության: 

Կազմակերպությունը պարտավոր է մինչև ԵՏՄ անդամ պետությունից ապրանքները ներմուծելու 

(սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը ներառյալ (տվյալ դեպքում՝ հուլիսի 10-

ը) էլեկտրոնային եղանակով (www.trade.gov.am) մաքսային մարմին ներկայացնել Վիճակագրական ձև 

(Աղյուսակ 3): 

http://www.trade.gov.am/
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Ակցիզային դրոշմանիշերի և դրոշմապիտակների կիրառություն 

Կազմակերպության կողմից 2020թ. փետրվարի 25-ին (ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետությունից) 

ներմուծված օղին ենթակա է դրոշմավորման ակցիզային դրոշմանիշերով, իսկ գարեջուրը, քսայուղերն ու 

լվացող միջոցները՝ դրոշմապիտակներով: Մինչև ներմուծումն իրականացնելը (հունվարի 20-ին) 

Կազմակերպությունը հարկային մարմնից ստացել է օղու համար՝ 15.000 հատ ակցիզային դրոշմանիշ, իսկ 

գարեջրի, քսայուղերի և լվացող միջոցների համար համապատասխանաբար՝ 1.000, 400 և 2.500 հատ 

(ընդամենը՝ 3.900) դրոշմապիտակ: 

Ակցիզային դրոշմանիշերն ու դրոշմապիտակները տրամադրվել են Կազմակերպությանը՝ հարկային 

մարմին ներկայացված (հունվարի 17-ին) «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և 

(կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի և օգտագորման մասին հաշվետվության հիման վրա: 

Կազմակերպությունը հայտում կարող է նշել միայն ներմուծվող ապրանքների ծածկագրերը և 

անհրաժեշտ ակցիզային դրոշմանիշերի ու դրոշմապիտակների ընդհանուր քանակը, եթե օգտվում է 

Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգից։ Այսպես․ 

Բաժին 1. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման 
հայտ 

Ապրանքի 

ծածկագիրն ըստ 

ԱՏԳ ԱԱ 

Ապրանքախմբի 

համառոտ անվանումը 

(լրացվում է ինքնաշխատ) 

… Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

անհրաժեշտ քանակը 

Դրոշմապիտակների 

անհրաժեշտ 

քանակը 

2208 1 սպիրտային խմիչքներ - 15.000  

2203 գարեջուր -  1.000 

2710 19 840 0 նավթավերամշակման 

արտադրանք 

-  400 

3402 օճառ -  2.500 

Ընամենը 15.000 3.900 

Գրանցման ենթակա մնացած տվյալները՝ ապրանքատեսակի անվանումը, ենթատեսակը (նկարագիրը), 

տարողությունը (ծավալը, քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր), 

քանակությունը և համապատասխան ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների սերիաներն 

ու հերթական համարները (այդ թվում` միջակայքերով) մինչև ապրանքների օտարումը 

Կազմակերպությունը կգրանցի Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգում (VERO) 

www.tax-stamp.taxservice.am: 

Եթե Կազմակերպությունը չի օգտվում Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգից, 

ապա հայտում պետք է նշի գրանցման ենթակա բոլոր տվյալները (բացառությամբ տրամադրվելիք 

դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների սերիաների և հերթական համարների): 

Բաժին 1. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
տրամադրման հայտ 

Ապրանքի 

ծածկագիրն 

ըստ ԱՏԳ 

ԱԱ 

Ապրանքախմբի 

համառոտ 

անվանումը 

(լրացվում է 

ինքնաշխատ) 

Ապրանքատեսակի 

անվանումը 

Ենթատեսակը 

(նկարագիրը) 

Տարողությունը 

(ծավալը, քաշը կամ 

տվյալ 

ապրանքատեսակին 

բնորոշ չափման այլ 

միավոր) 

Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

անհրաժեշտ 

քանակը 

Դրոշմապիտակների 

անհրաժեշտ 

քանակը 

2208 1 սպիրտային 

խմիչքներ 

Օղի «Արաքս» 50% սպիրտ. 0,5 լիտր 15.000 - 

2203 գարեջուր Գարեջուր 

«Արաքս» 

մուգ, 

չֆիլտրացված 

0,33 լիտր - 1.000 

2710198400 նավթավերամ 

շակման 

արտադրանք 

Շարժիչի յուղ «Oil» 10W-40 1 կգ - 400 

3402 օճառ Սպասք լվալու 

միջոց «AX» 

Լվացող միջոց 0,95 լիտր - 2.500 

Ընամենը 15.000 3.900 

http://www.tax-stamp.taxservice.am/
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Դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների սերիաներն և հերթական համարները կգրանցվեն հարկային 

մարմնի կողմից: 

«Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման 

հայտի և օգտագորման մասին հաշվետվության Բաժին 2-ում լրացվում է միայն 5-րդ կետի «Հաշվետու 

ժամանակահատվածը» տողը, քանի որ հայտը ներկայացվում է առաջին անգամ (2018թ. հունվարի 1-ից 

հետո). 

Բաժին 2. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
օգտագործման մասին հաշվետվություն 
5. Հաշվետու ժամանակահատվածը (լրացվում է 

հաշվետվության մեջ ներառված ժամանակահատվածը) 

2018-01-01 թ-ից 

2020-01-17 թ 

որտեղ՝ 

 2018-01-01 – հայտի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվն է, 

 2020-01-17 – հայտը հարկային մարմին ներկայացնելու ամսաթիվն է: 

Օղու դրոշմավորումն ակցիզային դրոշմանիշերով կարող է իրականացվել և մինչև օղին ՀՀ տարածք 

ներմուծելը, և ՀՀ տարածքում` մինչև մաքսային ձևակերպումների իրականացումը` մաքսային հսկողության 

ներքո, քանի որ ներմուծվող օղու քանակը չի գերազանցում 25.000 շիշը (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 394-րդ 

հոդվածի 6-րդ մաս): 

Գարեջրի, քսայուղերի և լվացող միջոցների դրոշմավորումը դրոշմապիտակներով կարող է 

իրականացվել նախքան այդ ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելը կամ ներմուծելուց հետո` 

Կազմակերպության ընտրած տարածքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև այդ ապրանքների օտարումը (հիմք՝ 

Հարկային օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 5-րդ մաս):  

Կազմակերպության կողմից 2020թ. հունիսի 28-ին (ԵՏՄ անդամ համարվող պետությունից) ներմուծված 

ծխախոտը ենթակա է դրոշմավորման ակցիզային դրոշմանիշերով, իսկ սպրիտային խմիչքներն (սպ.9%) ու 

օծանելիքը՝ դրոշմապիտակներով: Կազմակերպության կողմից ներմուծված շոկոլադը (110գր.) ենթակա չէ 

դրոշմապիտակներով դրոշմավորման (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 390-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, որի 

համաձայն,  ԱՏԳ ԱԱ 0405, 0406, 0901, 0902, 090300000, 1806 և 2101 ծածկագրերին դասվող` մինչև 100 գրամ 

(ներառյալ) կամ 100 գրամից առավելագույնը 10 տոկոս շեղումով պարունակություն ունեցող՝ 

տարայավորված (փաթեթավորված) ապրանքները ենթակա չեն դրոշմապիտակներով դրոշմավորման): 

Մինչև ներմուծումն իրականացնելը (հունիսի 10-ին) Կազմակերպությունը հարկային մարմնից ստացել 

է ծխախոտի համար՝ 8.000 հատ ակցիզային դրոշմանիշ, իսկ սպրիտային խմիչքների (սպ.9%) և օծանելիքի 

համար համապատասխանաբար՝ 10.000 և 1.200 հատ (ընդամենը՝ 11.200) դրոշմապիտակ: 

Ակցիզային դրոշմանիշերն ու դրոշմապիտակները տրամադրվել են Կազմակերպությանը՝ հարկային 

մարմին ներկայացված (հունիսի 7-ին) «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) 

դրոշմապիտակների տրամադրման հայտի և օգտագորման մասին հաշվետվության հիման վրա: 

Կազմակերպությունը հայտում կարող է նշել միայն ներմուծվող ապրանքների ծածկագրերը և 

անհրաժեշտ ակցիզային դրոշմանիշերի ու դրոշմապիտակների ընդհանուր քանակը, եթե օգտվում է 

Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգից։ Այսպես․ 

Բաժին 1. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
տրամադրման հայտ 

Ապրանքի 

ծածկագիրն ըստ 

ԱՏԳ ԱԱ 

Ապրանքախմբի 

համառոտ անվանումը 

(լրացվում է ինքնաշխատ) 

… Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

անհրաժեշտ քանակը 

Դրոշմապիտակների 

անհրաժեշտ 

քանակը 

2402 ծխախոտի արտադրանք - 8.000  

2208 2 կոկտեյլ -  10.000 

3303 00 օծանելիք -  1.200 

Ընամենը 8.000 11.200 
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Գրանցման ենթակա մնացած տվյալները՝ ապրանքատեսակի անվանումը, ենթատեսակը (նկարագիրը), 

տարողությունը (ծավալը, քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր), 

քանակությունը և համապատասխան ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների սերիաներն 

ու հերթական համարները (այդ թվում` միջակայքերով) մինչև ապրանքների օտարումը 

Կազմակերպությունը կգրանցի Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգում (VERO): 

Եթե Կազմակերպությունը չի օգտվում Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգից, 

ապա հայտում պետք է նշի գրանցման ենթակա բոլոր տվյալները (բացառությամբ տրամադրվելիք 

դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների սերիաների և հերթական համարների): 

Բաժին 1. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
տրամադրման հայտ 

Ապրանքի 

ծածկագիրն 

ըստ ԱՏԳ 

ԱԱ 

Ապրանքախմբի 

համառոտ 

անվանումը 

(լրացվում է 

ինքնաշխատ) 

Ապրանքատեսակի 

անվանումը 

Ենթատեսակը 

(նկարագիրը) 

Տարողությունը 

(ծավալը, քաշը կամ 

տվյալ 

ապրանքատեսակին 

բնորոշ չափման այլ 

միավոր) 

Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

անհրաժեշտ 

քանակը 

Դրոշմապիտակների 

անհրաժեշտ 

քանակը 

2402 ծխախոտի 

արտադրանք 

Ծխախոտ «XY» ծխախոտ 

ֆիլտրով 

20 հատ 8.000 - 

2208 2 սպիրտային 

խմիչքներ 

Կոկտեյլ «XY» 7% սպիրտ. 0,25 լիտր - 10.000 

3303 00 օծանելիք Օծանելի «XY» հարդարաջուր 75 միլիլիտր - 1.200 

Ընամենը 8.000 11.200 

Դրոշմանիշերի կամ դրոշմապիտակների սերիաներն և հերթական համարները կգրանցվեն հարկային 

մարմնի կողմից: 

Ծխախոտի դրոշմավորումն ակցիզային դրոշմանիշերով պետք է իրականացվի մինչև ծխախոտը ՀՀ 

տարածք ներմուծելը (հիմք՝ Հարկային օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 6-րդ մաս): 

Սպիրտային խմիչքների (սպ.9%) և օծանելիքի դրոշմավորումը դրոշմապիտակներով կարող է 

իրականացվել նախքան այդ ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելը կամ ներմուծելուց հետո` 

Կազմակերպության ընտրած տարածքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև այդ ապրանքների օտարումը (հիմք՝ 

Հարկային օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 5-րդ մաս):  

«Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման 

հայտի և օգտագորման մասին հաշվետվության Բաժին 2-ում լրացվում է 5-րդ կետը ամբողջությամբ, քանի 

որ Կազմակերպությունը հունվարի 17-ին ներկայացրել է հայտ և ստացել է 15.000 հատ ակցիզային 

դրոշմանիշ (օղու համար) և 3.900 հատ դրոշմապիտակ (գարեջրի, քսայուղի և լվացող միջոցների համար). 

Բաժին 2. «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
օգտագործման մասին հաշվետվություն 
5. Հաշվետու ժամանակահատվածը (լրացվում է 

հաշվետվության մեջ ներառված ժամանակահատվածը) 

2018-01-17 թ-ից 

2020-06-07 թ 

որտեղ՝ 

 2018-01-17 – առաջին հայտի ներկայացման ամսաթիվն է, 

 2020-06-07 – երկրորդ հայտի ներկայացման ամսաթիվն է: 

«Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշեր 

Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

ստացման 

հաշվարկային 

փաստաթղթի 

համարը, 

ամսաթիվը 

Տրամադրված 

ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

քանակը (հատ) 

Օգտագործված 

ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

քանակը* (հատ) 

Հետ վերադարձված ակցիզային 

դրոշմանիշերի քանակը (հատ), այդ 

թվում՝ 

Ակցիզային 

դրոշմանիշերի 

մնացորդը հայտի 

ներկայացման 

օրվա դրությամբ 

(հատ) 

Չօգտագործված Վնասված 

ՏԴ1169 

2020-01-20 

15.000 15.000 0 0 0 

Ընդամենը 15.000 15.000 0 0 0 
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*Ապրանքի վրա փակցված դրոշմանիշը համարվում է օգտագործված, անկախ այն հանգամանքից թե տվյալ 

ապրանքը օտարվել է, թե ոչ: Տվյալ դեպքում օղու համար ստացված ակցիզային դրոշմանիշերի մասով լրացվում է ամբողջ 

ստացված դրոշմանիշերի քանակը: 

«Ներմուծված» մակագրությամբ դրոշմապիտակներ 

Դրոշմապիտա 

կների 

ստացման 

հաշվարկային 

փաստաթղթի 

համարը, 

ամսաթիվը 

Տրամադրված 

դրոշմապիտակ 

ների քանակը 

(հատ) 

Օգտագործված 

դրոշմապիտակ 

ների քանակը* 

(հատ) 

Հետ վերադարձված 

դրոշմապիտակների 

քանակը (հատ) 

Պիտանիության 

(պահպանման) ժամկետի 

ընթացքում չօտարված 

Արտահան 

ված 

ապրանք 

ների վրա 

փակցված 

դրոշմապի 

տակների 

քանակը 

(հատ) 

Դրոշմա 

պիտակ 

ների 

մնացորդը 

հայտի 

ներկայաց 

ման օրվա 

դրությամբ 

(հատ)** 

Չօգտագոր 

ծված 

Վնասված Ապրանքների 

դուրս գրման 

ամսաթիվ 

Դուրս 

գրված 

ապրանք 

ների վրա 

փակցված 

դրոշմապի 

տակների 

քանակը 

(հատ) 

ՏԴ1169 

2020-01-20 

3.900 3.000 0 0 0 0 0 900 

Ընդամենը 3.900 3.000 0 0 0 0 0 900 

*Ապրանքի վրա փակցված դրոշմապիտակը համարվում է օգտագործված, անկախ այն հանգամանքից թե տվյալ 

ապրանքը օտարվել է, թե ոչ: Տվյալ դեպքում դրոշմապիտակները փակցվել են. 

- 800 շիշ գարեջրի վրա, 

- 100 հատ 1 կգ քսայուղի վրա, 

- 2.100 հատ լվացող միջոցի վրա: 

**Մնացորդը հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ կազմել է՝ 900, որից գարեջրի մասով՝ 200, քսայուղի մասով՝ 300, 

իսկ լվացող միջոցների մասով՝ 400: 
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ՀՀ տարածքում ապրանքների ձեռքբերում 

Կազմակերպությունը 2020թ. մարտ ամսվա (մատակարարման, առաքման ամիս) ընթացքում ՀՀ 

տարածքում (մատակարարման վայրը՝ ՀՀ) տարբեր ընկերություններից ձեռք է բերել հետևյալ ապրանքները. 

 ԱԱՀ վճարողներից (հարկային հաշիվներով). 

- հատուցմամբ (այդ թվում՝ մասնակի) 
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Խողովակ Հատ 200 4.500  900.000 20 180.000 1.080.000 

Աթոռ Հատ 100 30.000  3.000.000 20 600.000 3.600.000 

Մանկական 

սնունդ 

տուփ 450 4.200  1.890.000 20 378.000 2.268.000 

Զովացուցիչ 

ըմպելիքներ 

շիշ 1.200 550  660.000 20 132.000 792.000 

Կարագ Կգ 2.500 900  2.250.000 20 450.000 2.700.000 

Ընդամենը 8.700.000  1.740.000 10.440.000 

- անհատույց 

Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ) Սեղանները տրմադրվում են անհատույց 
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Սեղան հատ 50 80.000  4.000.000 20 800.000 4.800.000 

Ընդամենը 4.000.000  800.000 4.800.000 

 Շրջանառության հարկ վճարողներից (հաշիվ վավերագրերով). 

Առաքվող 

արտադրանքի, 

ապրանքի 

անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Քանակը Միավորի գինը Զեղչ (%) Արժեքը 

Գրենական 

պիտույքներ 

հատ 600 1.200  720.000 

Օճառ հատ 2.000 450  900.000 

Բնական հյութ շիշ 1.500 1.400  2.100.000 

Նոթբուկ հատ 60 118.000  7.080.000 

Ընդամենը 10.800.000 

 ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտից ստացված հաշիվներով (invoice-ներով), 

որոնք դուրս են գրվել մարտի 25-ին. 

Ապրանքի անվանումը Միավորի գինը 

(USD) 

Քանակը (Ծավալը) Ձեռքբերման գինը 

(USD) 

Փոշեկուլ 200 120 հատ 24.000 

Տպիչ 120 50 հատ 6.000 

Պահեստամաս 7,5 1.800 հատ 13.500 

Ընդամենը   43.500 
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Տվյալ դեպքում ապրանքների ձեռբերման ընդհանուր արժեքը կկազմի 21.141.000 դրամ (43.500*486), 

որտեղ. 

 43.500 – ապրանքների ձեռքբերման ընդհանուր արժեքն է՝ USD-ով, 

 486 – ոչ ռեզիդենտի կողմից ստացված հաշիվների դուրս գրման օրվան նախորդող օրվա (մարտի 24-

ի) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին 

փոխարժեքն է: 

Ըստ առանձին ապրանքների տեսակների ձեռբերման արժեքները հետևյալն են. 

 փոշեկուլների մասով՝ 11.644.000 դրամ (24.000*486), 

 տպիչների մասով՝ 2.916.000 դրամ (6.000*486), 

 պահեստամասերի մասով՝ 6.561.000 դրամ (13.500*486): 

 Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող՝ անհատ ձեռնարկատեր 

չհանդիսացող 5 ֆիզիկական անձանցից (քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով կամ այլ 

փաստաթղթերով). 

- մրգեր՝ 6.000.000 դրամ ընդհանուր արժեքով, 

- բանջարեղեն՝ 3.000.000 դրամ ընդհանուր արժեքով: 

 Առանց հիմնավորող փաստաթղթերի (3 անձից). 

- տնտեսական ապրանքներ՝ 5.000.000 դրամ ընդհանուր արժեքով: 

 Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով (պահպանելով կանխիկ դրամով վճարումների 

նկատմամբ սահմանափակումները՝ յուրաքանչյուր գործարքի մասով 300.000 դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ, 

իսկ մեկ ամսվա ընթացքում այդպիսի գործարքների հանրագումարի մասով՝ 3.000.000 դրամ՝ 

ներառյալ ԱԱՀ). 

- խնամքի միջոցներ՝ 2.400.000 դրամ ընդհանուր արժեքով, ընդ որում՝ ՀԴՄ կտրոններում առկա է նաև 

գնորդի ՀՎՀՀ-ն, 

- այլ ապրանքներ՝ 600.000 դրամ ընդհանուր արժեքով, ընդ որում՝ ՀԴՄ կտրոններում առկա չէ գնորդի 

ՀՎՀՀ-ն: 

Կազմակերպությունը ՀՀ տարածքում ապրանքների ձեռբերման դեպքում ձեռբերված ապրանքների 

մասով հարկային մարմին հաշվարկներ չի ներկայացնում, այդ թվում՝ եկամտային հարկի և սոցիալական 

վճարի ամսական հաշվարկ (ֆիզիկական անձանցից հիմնավորող փաստաթղթերով կամ առանց 

հիմնավորող փաստաթղթերի ձեռքբերված ապրանքների մասով): 
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Ներմուծված կամ ձեռբերված ապրանքների օտարում ՀՀ տարածքում 

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետությունից ներմուծված ապրանքների ինքնարժեք 

Ապրանքի անվանումը Յուրաքանչյուր մեկ միավոր ապրանքի ինքնարժեք 

(դրամ) 

Գարեջուր 474,5 

Քսայուղ 6.886,2 

Լվացող միջոց 892,6 

Օղի 5.230,8 

Ապակե բանկա 103,9 

 

ԵՏՄ անդամ համարվող պետությունից ներմուծված ապրանքների ինքնարժեք 

Ապրանքի անվանումը Յուրաքանչյուր մեկ միավոր ապրանքի ինքնարժեք 

(դրամ) 

Ծխախոտ 780,1 

Սպիրտային խմիչք (սպ.9%) 1.164,0 

Օծանելիք 26.170,1 

Շոկոլադե սալիկ 261,7 

Վերնաշապիկ 12.212,7 

Տպագրական ներկ 13.957,4 

Ծորակ 3.925,5 

Կաթսա 261.721,1 

 

ՀՀ տարածքում ձեռքբերված ապրանքների ինքնարժեք 

Ապրանքի անվանումը Յուրաքանչյուր մեկ միավոր ապրանքի ինքնարժեք 

(դրամ) 

Հարկային հաշիվներով (այդ թվում՝ անհատույց) ձեռքբերված 

Խողովակ 5.400 

Աթոռ 36.000 

Մանկական սնունդ 5.040 

Զովացուցիչ ըմպելիք 660 

Կարագ 1.080 

Սեղան (անհատույց) 96.000 

Հաշիվ վավերագրերով ձեռքբերված 

Գրենական պիտույքներ 1.200 

Օճառ 450 

Բնական հյութ 1.400 

Նոթբուկ 118.000 

Ոչ ռեզիդենտից ստացված հաշիվներով ձեռքբերված 

Փոշեկուլ 97.033 

Տպիչ 58.320 

Պահեստամաս 3.645 

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով ձեռքբերված 

Միրգ 250 

Բանջարեղեն 150 

Առանց հիմնավորող փաստաթղթերի ձեռքբերված 

Տնտեսական ապրանքներ 5.000 

Հսկիչ դրամարկղային կտրոններով (այդ թվում՝ գնորդի ՀՎՀՀ-ով) ձեռքբերված 

Խնամքի միջոցներ 4.800 

Այլ ապրանք 600 
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Ներմուծված և ձեռքբերված ապրանքները վաճառվում են 20% վերադիրով: 

Կազմակերպությունը 2020թ. ընթացքում (մատակարարման, առաքման տարի) ՀՀ տարածքում 

(մատակարարման վայրը՝ ՀՀ) ֆիզիկական անձանց վաճառել է հետևյալ ապրանքները. 

 Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով. 

Ապրանքի 

անվանումը 

Չափման միավորը Քանակը Միավորի արժեքը Ընդամենը 

Օղի շիշ 800 6.300 5.040.000 

Ծխախոտ տուփ 1.000 900 900.000 

Սպիրտային խմիչք 

(9%) 

շիշ 5.000 1.400 7.000.000 

Օճառ հատ 1.200 540 648.000 

Տպիչ հատ 5 69.900 349.500 

Միրգ տոննա 2,5 300.000 750.000 

Տնտեսական 

ապրանքներ 

հատ 100 6.000 600.000 

Օծանելիք հատ 20 31.400 648.000 

Շոկոլադե սալիկ հատ 1.000 310 310.000 

Գարեջուր շիշ 200 570 114.000 

Բնական հյութ շիշ 350 1.680 588.000 

Բանջարեղեն կգ 1.000 180 180.000 

Կարագ կգ 1.500 1.300 1.950.000 

Քսայուղ* կգ 50 8.260 413.000 

Լվացող միջոց* հատ 1.000 1.070 1.070.000 

Տպագրական ներկ* հատ 200 16.750 3.350.000 

Ընդամենը 23.910.500 

*Նշված ապրանքները Կազմակերպության կողմից վաճառվել են 4-րդ եռամսյակի ընթացքում: 

Կազմակերպության կողմից 2020թ. ընթացքում ՀՀ տարածքում մատակարարված ապրանքների մասով 

իրացման շրջանառությունը կազմել է 23.910.500 դրամ, որն կարտացոլվի միկրոձեռնարկատիրության 

սուբյեկտի իրացման շրջանառության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության մեջ: Նշված 

հաշվետվությունը ներկայացվում է հարկային մարմին մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա (տվյալ 

դեպքում՝ 2021թ.) փետրվարի 1-ը ներառյալ: Այսպես. 

Հաշվետվություն 

միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտի իրացման շրջանառության վերաբերյալ 

Իրականացված գործունեության տեսակը Իրացման շրջանառությունը, դրամ 

…  

8. Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն 23.910.500 

…  

11. Ընդամենը գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 

շրջանառություն 

23.910.500 

Կազմակերպությունը 4-րդ եռմասյակի համար պետք է ներկայացնի նաև Բնապահպանական հարկի և 

բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկ, քանի որ 4-րդ եռամսյակում օտարել է ԵՏՄ 

անդամ չհամարվող պետությունից ներմուծված քսայուղ և լվացող միջոց, ինչպես նաև օտարել է ԵՏՄ անդամ 

համարվող պետությունից ներմուծված տպագրական ներկ. 
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Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական հարկի հաշվարկ  
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3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

Ներմուծող-իրացնողների կողմից ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ներմուծված և հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում օտարված՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներ (2-րդ ենթաբաժին) 

2710 Հանքային 

յուղեր, … 

404.740 2 8.095 4.960 0 0 4.960 3.135 

3402 Լվացող 

նյութեր 

1.064.650 0.5 5.323 3.472 0 0 3.472 1.851 

Ընդամենը 4.986 

Ներմուծող-իրացնողների կողմից ԵՏՄ անդամ համարվող պետություններից ներմուծված և հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում օտարված՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներ (3-րդ ենթաբաժին) 

3215 11 00 Տպագրական 

ներկ 

3.249.500 3 97.485 0 68.640 0 68.640 28.845 

Ընդամենը 28.845 

Ընդամենը 33.831 

*Բնապահպանական հարկով հարկման բազան ըստ օտարված ապրանքների կազմել է. 

- քսայուղերի մասով՝ 404.740 դրամ (50*8.095), որտեղ. 

 - 50 –օտարված քսայուղերի քանակն է (կգ), 

 - 8.095 – 1 կգ-ի արժեքը: 

- լվացող միջոցների մասով՝ 1.064.650 դրամ (1.000*1.065), որտեղ. 

 - 1.000 –օտարված լվացող միջոցների քանակն է (հատ), 

 - 1.065 – 1 հատի արժեքը: 

- տպագրական ներկերի մասով՝ 3.249.500 դրամ (200*16.247,5), որտեղ. 

 - 200 –օտարված ներկերի քանակն է (հատ), 

 - 16.247,5 – 1 հատի արժեքը: 

**Հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարից հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարը կազմել է. 

- քսայուղերի մասով՝ 4.960 դրամ (50*4.960*2%), որտեղ. 

 - 50 –օտարված քսայուղերի քանակն է (կգ), 

 - 4.960 – 1 կգ-ի մաքսային արժեքը, 

- 2% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափը: 

- լվացող միջոցների մասով՝ 3.472 դրամ (1.000*694*0.5%), որտեղ. 

 - 1.000 –օտարված լվացող միջոցների քանակն է (հատ), 

 - 694 – 1 հատի մաքսային արժեքը, 

- 0.5% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափը: 

- տպագրական ներկերի մասով՝ 68.640 դրամ (200*11.440*3%), որտեղ. 

 - 200 –օտարված ներկերի քանակն է (հատ), 

 - 11.440 – 1 հատի մաքսային արժեքը 

- 3% – բնապահպանական հարկի դրույքաչափը: 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ներմուծման ժամանակ վճարված բնապահպանական հարկի գումարները 

հաշվանցվում են օտարմանը համամասնորեն:  
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Աղյուսակներ 

Աղյուսակ 1. Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարության լրացված օրինակ (ԱԱՀ վճարող) 

N 

пп 

Наименование 

товара 

Код товара ТН 

ВЭД 

Единица 

измерения 

товара 

Количество 

товара 

Стоимость 

товара 

(работы) 

Валюта Транспортный 

(товаросопроводи 

тельный) документ 

Счет-фактура Дата 

принятия на 

учет товара 

Налоговая база Ставки налога Суммы налогов 

Код Курс Серия, 

номер 

Дата Номер Дата Акцизов НДС Акцизов НДС Акцизов НДС 

твердые 

(специфи 

ческие) 

адвалор 

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Сигареты 2402209000 пачка 8.000 480.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020 160 6.000.000 9.625  20 1.540.000 1.200.000 

2. Спиртные напитки 

(9%) 

2208906909 бутылка 10.000 1.300.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020 2.500 9.545.000 100  20 250.000 1.909.000 

3. Духи 3303001000 штука 1.200 3.600.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  25.740.000   20  5.148.000 

4. Шоколад 1806329000 штука 5.000 150.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  1.072.500   20  214.500 

5. Рубашки 

(мужские) 

6205901000 штука 150 210.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  1.501.500   20  300.300 

6. Краска полиг. 

черная 

3215110000 штука 500 800.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  5.720.000   20  1.144.000 

7. Краны 8481101908 штука 300 135.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  965.250   льгота  0 

8. Котлы 8403109000 штука 10 300.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  2.145.000   льгота  0 

ИТОГО: X X X X X X X X X X X  52.689.250 X X X 1.790.000 9.915.800 

Հ/Հ Ապրանքի 

անվանումը 

Ապրանքի 

ծածկագիրը 

ՄԱԱ (Միաս-

նական ապ-

րանքային ան-

վանացանկ) 

ծածկագիրը 

Ապրանքի 

չափման 

միավորը 

Ապրանքի 

քանակը 

Ապրանքի 

(աշխա-

տանքի) 

արժեքը 

Արժույթը Տրանսպորտային 

(ապրանք ուղեկցող) 

փաստաթուղթ 

Հաշիվ-ապրանքագիր Ապրանքի 

հաշվառման 

ամսաթիվը 

Հարկման բազա Հարկի դրույքաչափեր Հարկերի գումարներ 

ծածկա-

գիր 

փոխար-

ժեք 

սերիա, 

համար 

ամսաթիվ համար ամսաթիվ ակցիզ-

ներ 

ԱԱՀ ակցիզներ ԱԱՀ ակցիզներ ԱԱՀ 

հաստա-

տուն 

(յուրահա-

տուկ) 

արժեքա-

յին 

(ադվա-

լորային) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Ծխախոտ 2402209000 տուփ 8.000 480.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020 160 6.000.000 9.625  20 1.540.000 1.200.000 

2. Սպիրտային 

խմիչք (սպ.9%) 

2208906909 շիշ 10.000 1.300.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020 2.500 9.545.000 100  20 250.000 1.909.000 

3. Օծանելիք 3303001000 հատ 1.200 3.600.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  25.740.000   20  5.148.000 

4. Շոկոլադ  1806329000 հատ 5.000 150.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  1.072.500   20  214.500 

5. Վերնաշապիկ 

(տղամարդու) 

6205901000 հատ 150 210.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  1.501.500   20  300.300 

6. Տպագրական 

ներկ, սև 

3215110000 հատ 500 800.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  5.720.000   20  1.144.000 

7. Ծորակ 8481101908 հատ 300 135.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  965.250   արտոնու 

թյուն 

 0 

8. Կաթսա 8403109000 հատ 10 300.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  2.145.000   արտոնու 

թյուն 

 0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ X X X X X X X X X X X  52.689.250 X X X 1.790.000 9.915.800 
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Աղյուսակ 2. Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարության լրացված օրինակ (շրջանառության հարկ վճարող) 
N 

пп 

Наименование 

товара 

Код товара ТН 

ВЭД 

Единица 

измерения 

товара 

Количество 

товара 

Стоимость 

товара 

(работы) 

Валюта Транспортный 

(товаросопроводи 

тельный) документ 

Счет-фактура Дата 

принятия на 

учет товара 

Налоговая база Ставки налога Суммы налогов 

Код Курс Серия, 

номер 

Дата Номер Дата Акцизов НДС Акцизов НДС Акцизов НДС 

твердые 

(специфи 

ческие) 

адвалор 

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Сигареты 2402209000 пачка 8.000 480.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020 160 6.000.000 9.625  20 1.540.000 1.200.000 

2. Спиртные напитки 

(9%) 

2208906909 бутылка 10.000 1.300.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020 2.500 9.545.000 100  20 250.000 1.909.000 

3. Духи 3303001000 штука 1.200 3.600.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  25.740.000   20  5.148.000 

4. Шоколад 1806329000 штука 5.000 150.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  1.072.500   20  214.500 

5. Рубашки 

(мужские) 

6205901000 штука 150 210.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  1.501.500   20  300.300 

6. Краска полиг. 

черная 

3215110000 штука 500 800.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  5.720.000   20  1.144.000 

7. Краны 8481101908 штука 300 135.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  965.250   20  193.050 

8. Котлы 8403109000 штука 10 300.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  2.145.000   20  429.000 

ИТОГО: X X X X X X X X X X X  52.689.250 X X X 1.790.000 10.537.850 

Հ/Հ Ապրանքի 

անվանումը 

Ապրանքի 

ծածկագիրը 

ՄԱԱ (Միաս-

նական ապ-

րանքային ան-

վանացանկ) 

ծածկագիրը 

Ապրանքի 

չափման 

միավորը 

Ապրանքի 

քանակը 

Ապրանքի 

(աշխա-

տանքի) 

արժեքը 

Արժույթը Տրանսպորտային 

(ապրանք ուղեկցող) 

փաստաթուղթ 

Հաշիվ-ապրանքագիր Ապրանքի 

հաշվառման 

ամսաթիվը 

Հարկման բազա Հարկի դրույքաչափեր Հարկերի գումարներ 

ծածկա-

գիր 

փոխար-

ժեք 

սերիա, 

համար 

ամսաթիվ համար ամսաթիվ ակցիզ-

ներ 

ԱԱՀ ակցիզներ ԱԱՀ ակցիզներ ԱԱՀ 

հաստա-

տուն 

(յուրահա-

տուկ) 

արժեքա-

յին 

(ադվա-

լորային) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Ծխախոտ 2402209000 տուփ 8.000 480.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020 160 6.000.000 9.625  20 1.540.000 1.200.000 

2. Սպիրտային 

խմիչք (սպ.9%) 

2208906909 շիշ 10.000 1.300.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020 2.500 9.545.000 100  20 250.000 1.909.000 

3. Օծանելիք 3303001000 հատ 1.200 3.600.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  25.740.000   20  5.148.000 

4. Շոկոլադ  1806329000 հատ 5.000 150.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  1.072.500   20  214.500 

5. Վերնաշապիկ 

(տղամարդու) 

6205901000 հատ 150 210.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  1.501.500   20  300.300 

6. Տպագրական 

ներկ, սև 

3215110000 հատ 500 800.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  5.720.000   20  1.144.000 

7. Ծորակ 8481101908 հատ 300 135.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  965.250   20  193.050 

8. Կաթսա 8403109000 հատ 10 300.000 RUB 7,15 00015 11/06/2020 356 11/06/2020 28/06/2020  2.145.000   20  429.000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ X X X X X X X X X X X  52.689.250 X X X 1.790.000 10.537.850 
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Աղյուսակ 3. Վիճակագրական ձևի լրացված օրինակ 
Հ/հ 11. Ապրանքի ԵՏՄ 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր 
 

12. Ապրանքի ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ նկարագիր 

 

13. Ապրանքի արժեք 

1 2402209000 - - այլ  480.000 

14. Ապրանքի վիճակագրական 

արժեք (ԱՄՆ դոլար) 

15. Ծագման երկիր 16. Ապրանքի նետտո քաշ 

(կգ) 
 

17. Ապրանքի վիճակագրական արժեք (դրամ) 

7.333,8 RU     Ռուսաստան 184 3.483.554 

18. Լրացուցիչ միավոր 19. Ապրանքի առաքման 

(ստացման) օր 

20. Վիճակագրական արժեք 
 

21. Լրացուցիչ տեղեկություններ 

160 հազար հատ 28/06/2019 487.210   

Հ/հ 11. Ապրանքի ԵՏՄ 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր 
 

12. Ապրանքի ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ նկարագիր 

 

13. Ապրանքի արժեք 

2 2208906909 - - - - - - այլ  1.300.000 

14. Ապրանքի վիճակագրական 

արժեք (ԱՄՆ դոլար) 

15. Ծագման երկիր 16. Ապրանքի նետտո քաշ 

(կգ) 
 

17. Ապրանքի վիճակագրական արժեք (դրամ) 

19.903,5 RU     Ռուսաստան 2.500 9.454.153 

18. Լրացուցիչ միավոր 19. Ապրանքի առաքման 

(ստացման) օր 

20. Վիճակագրական արժեք 
 

21. Լրացուցիչ տեղեկություններ 

225 Մաքուր սպիրտի լիտր 

100% 

28/06/2019 1.322.259,2   

Հ/հ 11. Ապրանքի ԵՏՄ 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր 
 

12. Ապրանքի ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ նկարագիր 

 

13. Ապրանքի արժեք 

3 3303001000 - օծանելիք  3.600.000 

14. Ապրանքի վիճակագրական 

արժեք (ԱՄՆ դոլար) 

15. Ծագման երկիր 16. Ապրանքի նետտո քաշ 

(կգ) 
 

17. Ապրանքի վիճակագրական արժեք (դրամ) 

55.231,2 RU     Ռուսաստան 600 26.234.808 

18. Լրացուցիչ միավոր 19. Ապրանքի առաքման 

(ստացման) օր 

20. Վիճակագրական արժեք 
 

21. Լրացուցիչ տեղեկություններ 

600 կիլոգրամ 28/06/2019 3.669.203,9   

Հ/հ 11. Ապրանքի ԵՏՄ 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր 
 

12. Ապրանքի ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ նկարագիր 

 

13. Ապրանքի արժեք 

4 1806329000 - - - այլ  150.000 

14. Ապրանքի վիճակագրական 

արժեք (ԱՄՆ դոլար) 

15. Ծագման երկիր 16. Ապրանքի նետտո քաշ 

(կգ) 
 

17. Ապրանքի վիճակագրական արժեք (դրամ) 

2.306,1 RU     Ռուսաստան 550 1.095.370 

18. Լրացուցիչ միավոր 19. Ապրանքի առաքման 

(ստացման) օր 

20. Վիճակագրական արժեք 
 

21. Լրացուցիչ տեղեկություններ 

550 կիլոգրամ 28/06/2019 153.198,6   

Հ/հ 11. Ապրանքի ԵՏՄ 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր 
 

12. Ապրանքի ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ նկարագիր 

 

13. Ապրանքի արժեք 

5 6205901000 - - վուշի մանրաթելերից կամ ճենականեփի (չինական եղինջ) մանրաթելերից 210.000 

14. Ապրանքի վիճակագրական 

արժեք (ԱՄՆ դոլար) 

15. Ծագման երկիր 16. Ապրանքի նետտո քաշ 

(կգ) 
 

17. Ապրանքի վիճակագրական արժեք (դրամ) 

3.235,1 RU     Ռուսաստան 18 1.536.673 

18. Լրացուցիչ միավոր 19. Ապրանքի առաքման 

(ստացման) օր 

20. Վիճակագրական արժեք 
 

21. Լրացուցիչ տեղեկություններ 

150 հատ 28/06/2019 214.919,3   

Հ/հ 11. Ապրանքի ԵՏՄ 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր 
 

12. Ապրանքի ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ նկարագիր 

 

13. Ապրանքի արժեք 

6 3215110000 - - սև 800.000 

14. Ապրանքի վիճակագրական 

արժեք (ԱՄՆ դոլար) 

15. Ծագման երկիր 16. Ապրանքի նետտո քաշ 

(կգ) 
 

17. Ապրանքի վիճակագրական արժեք (դրամ) 

12.349,5 RU     Ռուսաստան 1.250 5.866.009 

18. Լրացուցիչ միավոր 19. Ապրանքի առաքման 

(ստացման) օր 

20. Վիճակագրական արժեք 
 

21. Լրացուցիչ տեղեկություններ 

1.250 կիլոգրամ 28/06/2019 820.420,8   

Հ/հ 11. Ապրանքի ԵՏՄ 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր 

12. Ապրանքի ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ նկարագիր 

 

13. Ապրանքի արժեք 
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7 8481101908 - - - - այլ 135.000 

14. Ապրանքի վիճակագրական 

արժեք (ԱՄՆ դոլար) 

15. Ծագման երկիր 16. Ապրանքի նետտո քաշ 

(կգ) 
 

17. Ապրանքի վիճակագրական արժեք (դրամ) 

2.088,3 RU     Ռուսաստան 330 991.917 

18. Լրացուցիչ միավոր 19. Ապրանքի առաքման 

(ստացման) օր 

20. Վիճակագրական արժեք 
 

21. Լրացուցիչ տեղեկություններ 

330 կիլոգրամ 28/06/2019 138.729,7   

Հ/հ 11. Ապրանքի ԵՏՄ 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր 
 

12. Ապրանքի ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ նկարագիր 

 

13. Ապրանքի արժեք 

8 8403109000 - - այլ 300.000 

14. Ապրանքի վիճակագրական 

արժեք (ԱՄՆ դոլար) 

15. Ծագման երկիր 16. Ապրանքի նետտո քաշ 

(կգ) 
 

17. Ապրանքի վիճակագրական արժեք (դրամ) 

4.650,1 RU     Ռուսաստան 290 2.308.766 

18. Լրացուցիչ միավոր 19. Ապրանքի առաքման 

(ստացման) օր 

20. Վիճակագրական արժեք 
 

21. Լրացուցիչ տեղեկություններ 

10 հատ 28/06/2019 308.918,3   

 

 
Ընդամենը վիճակագրական ձևում 

Ապրանքի արժեք տարադրամով 6.975.000 Ապրանքի վիճակագրական արժեք (ԱՄՆ դոլար) 107.097 

Վիճակագրական արժեք տարադրամով 7.114.960 Ապրանքի վիճակագրական արժեք (դրամ) 50.871.250 

 


