
 

Համարը Համարը N 344-Ն Տ եսակը Տ եսակը Հիմնական
Տ իպը Տ իպը Հրաման Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀԳՏ 2018.06.15/17(620) Հոդ.147 Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը Պետական եկամուտների կոմիտեի

նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 08.06.2018

Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը Պետական եկամուտների կոմիտեի
նախագահ

Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 08.06.2018

Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 25.06.2018 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹ ԵՐ ՊԵՏ ԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒ Տ ՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏ ԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹ ԵՐ ՊԵՏ ԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒ Տ ՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏ ԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ
ՀՀ ՈՉ  ՌԵԶԻԴԵՆՏ Ի Վ ՃԱՐԱԾ ՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ Տ ԵՂԵԿԱՆՔԻՀՀ ՈՉ  ՌԵԶԻԴԵՆՏ Ի Վ ՃԱՐԱԾ ՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ Տ ԵՂԵԿԱՆՔԻ

ՁԵՎ Ը ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՁԵՎ Ը ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ

ՆԱԽԱԳԱՀՆԱԽԱԳԱՀ
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Հ Ր Ա Մ Ա ՆՀ Ր Ա Մ Ա Ն
 

ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՈՒ Մ ՈՉ  ՌԵԶԻԴԵՆՏ Ի Վ ՃԱՐԱԾ ՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿԻ ԿԱՄՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՈՒ Մ ՈՉ  ՌԵԶԻԴԵՆՏ Ի Վ ՃԱՐԱԾ ՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿԻ ԿԱՄ
ԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ Տ ԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎ Ը ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ Տ ԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎ Ը ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 315-րդ հոդվածը, Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշման N 1 հավելվածի 18-րդ կետի 1-ին
ենթակետին համապատասխան՝   

  
Հրամայում եմ`Հրամայում եմ`

  
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի

մասին տեղեկանքի ձևը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 22-րդ և 25-րդ հոդվածներով սահմանված ոչ

ռեզիդենտ կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի (այսուհետ՝ ոչ ռեզիդենտ) կողմից օտարերկրյա պետության
իրավասու մարմնի կողմից սահմանված ձև ներկայացնելու դեպքում` Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի
վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքը կարող է տրամադրվել օտարերկրյա պետության
իրավասու մարմնի սահմանած ձևով, եթե վերջինս բովանդակային առումով համապատասխանում է սույն հրամանի
հավելվածում սահմանված ձևին: Եթե ոչ ռեզիդենտի կողմից ներկայացված դիմումի և հարկային մարմնի ունեցած
տվյալների համաձայն` ոչ ռեզիդենտը Հայաստանի Հանրապետությունում չի վճարել շահութահարկի կամ եկամտային
հարկի գումարներ, ապա հարկային մարմինը ոչ ռեզիդենտին տրամադրում է՝ Հայաստանի Հանրապետությունում
շահութահարկ կամ եկամտային հարկ վճարած չլինելու մասին ազատ ոճով շարադրված տեղեկանք: Եթե՝ ոչ ռեզիդենտի
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կողմից ներկայացված դիմումի համաձայն, ոչ ռեզիդենտը Հայաստանի Հանրապետությունում չի վճարել շահութահարկ
կամ եկամտային հարկ, իսկ հարկային մարմնում ոչ ռեզիդենտի կողմից վճարված շահութահարկի կամ եկամտային
հարկի մասին տվյալների բացակայության դեպքում` ազատ ոճով շարադրված տեղեկանք՝ Հայաստանի
Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի կողմից շահութահարկ կամ եկամտային հարկ վճարելու վերաբերյալ հարկային
մարմնում տեղեկությունների բացակայության մասին:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
  
Նախագահ`Նախագահ` Դ.  ԱնանյանԴ.  Անանյան

  

  

Հա վել վա ծՀա վել վա ծ

Հա յա ստ ա նի Հա նրա պ ետ ությա նՀա յա ստ ա նի Հա նրա պ ետ ությա ն

կա ռա վա րությա նն ա ռընթեր պ ետ ա կա նկա ռա վա րությա նն ա ռընթեր պ ետ ա կա ն

եկա մուտ ների կոմիտ եի եկա մուտ ների կոմիտ եի 
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Տ  Ե  Ղ Ե  Կ Ա Ն ՔՏ  Ե  Ղ Ե  Կ Ա Ն Ք
CERTIFICATE

СПРАВКА

ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՈՒ Մ ՈՉ  ՌԵԶԻԴԵՆՏ Ի Վ ՃԱՐԱԾ ԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԿԱՄՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՈՒ Մ ՈՉ  ՌԵԶԻԴԵՆՏ Ի Վ ՃԱՐԱԾ ԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԿԱՄ
ՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ

  ON THE INCOME TAX OR PROFIT TAX PAID BY A NON-RESIDENT IN THE REPUBLIC OF 
ARMENIA

О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ ИЛИ НАЛОГЕ НА ПРИБЫЛЬ, УПЛАЧЕННОМ НЕРЕЗИДЕНТОМ В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ

 

1.  Սույնով հաստատվում է1.  Սույնով հաստատվում է ______________________________________________________________________________________________________________

This is to certify that
Настоящим удостоверяется, что

ոչ ռեզիդենտի Ա.Ա.Հ. (անվանումը), ում շահույթից

(եկամտից) վճարվել է հարկը

full name of a non-resident whose income was taxed 
Ф.И.О. (название) нерезидента, 

с дохода (прибыли) которого уплачен налог
 

 

կողմիցկողմից   ՀայաստանիՀայաստանի  ՀանրապետությունումՀանրապետությունում   շ ահութահարկիշ ահութահարկի ( ( եկամտայինեկամտային  հարկիհարկի)  )  վճարմանվճարման  փաստըփաստը

has paid the income tax in the Republic of Armenia for the period of
уплатил налог на прибыль (подоходный налог) в Республике Армения за период

 

____________________________________ ժամանակահատվածի համար,ժամանակահատվածի համար,

օր,  ա միս,  տ ա րեթիվ – օր,  ա միս,  տ ա րեթիվօր,  ա միս,  տ ա րեթիվ – օր,  ա միս,  տ ա րեթիվ
day/month/year – day/month/year

день, месяц, год – день, месяц, год

 

 

գումարով`գումարով`  ___________________________________________ ___________________________________________ ՀՀ դրամՀՀ դրամ ,  ,  որից`որից`
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in the amount of AMD
на сумму в драмах РА

թվերով և տ ա ռերով թվերով և տ ա ռերով 
in figսres and letters
цифрами и прописью

including:
в том числе:

 
 

______________________________________________________________________ շ ահութահարկշ ահութահարկ,,

 
գումա րը ՀՀ դրա մով գումա րը ՀՀ դրա մով 

amount in AMD
сумма в драмах РА

corporate income tax
по налогу на прибыль

 
 

______________________________________________________________________ եկամտային հարկեկամտային հարկ::

 
գումա րը ՀՀ դրա մով գումա րը ՀՀ դրա մով 

amount in AMD
сумма в драмах РА

personal income tax.
по подоходному налогу.

 

Օ գտվելով հետևյալ արտոնությունիցՕ գտվելով հետևյալ արտոնությունից ____________________________________________

By using the following tax incentive
Вследствие применения следующей льготы

ա րտ ոնությա ն տ եսա կ ա րտ ոնությա ն տ եսա կ 
type of incentive

вид льготы

 

չի վճարվել շ ահութահարկ (եկամտահարկ)  գումարով`չի վճարվել շ ահութահարկ (եկամտահարկ)  գումարով` ______________________________________________

the following amount of income tax was not paid:
не уплачен налог на прибыль (подоходный налог) в размере

ՀՀՀՀ  դրա մդրա մ   
in AMD

в драмах РА

 

հետևյալ ժամանակահատվածի համարհետևյալ ժամանակահատվածի համար ______________________________________________

for the period of
за период

օր,  ա միս,  տ ա րեթիվ – օր,  ա միս,օր,  ա միս,  տ ա րեթիվ – օր,  ա միս,
տ ա րեթիվտ ա րեթիվ

day/month/year – day/month/year
день, месяц, год – день, месяц, год

2.2.  ՈչՈչ   ռեզիդենտիռեզիդենտի  նույնականացմաննույնականացման  համարըհամարը  ռեզիդենտությանռեզիդենտության  երկրումերկրում  ( ( առկայությանառկայության  դեպքումդեպքում )`)`

The non-resident’s identification number in the country of residence (if available) is
Идентификационный номер нерезидента в стране резиденции (при наличии):

 
 

________________________________________________________________
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3.  3.  ՈչՈչ   ռեզիդենտիռեզիդենտի  գտնվելուգտնվելու ( ( բնակությանբնակության)  )  վայրըվայրը  ռեզիդենտությանռեզիդենտության  երկրումերկրում

The non-resident’s domicile in the country of residence
Местонахождение (место жительства) нерезидента в стране резиденции

 

________________________________________________________________

հա սցե  հա սցե  
address
адрес

 

4.  Հարկը պահած Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի (հարկային գործակալի)  կամ4.  Հարկը պահած Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի (հարկային գործակալի)  կամ
Հայաստանի ՀանրապետությՀայաստանի Հանրապետությ ուուննումում   ոչ ռեզիդենտի մշ տական ոչ ռեզիդենտի մշ տական հաստատհաստատության լրիվ անվանումըության լրիվ անվանումը

Full name of the Armenian tax resident (tax agent) which withheld the tax or of the non-resident’s permanent establishment
in the Republic of Armenia
Название резидента Республики Армения (налогового агента), удержавшего налог, или постоянного
представительства нерезидента в Республике Армения

 
 

________________________________________________________________

 

5.  5.  ՀարկըՀարկը  պահածպահած  ՀայաստանիՀայաստանի  ՀանրապետությանՀանրապետության  ռեզիդենտիռեզիդենտի ( ( հարկայինհարկային  գործակալիգործակալի)  )  կամկամ   ոչոչ
ռեզիդենտիռեզիդենտի  մշ տականմշ տական հաստատ հաստատությանության  ՀՎ ՀՀՀՎ ՀՀ--նն  ևև  հաշ վառման  հաշ վառման հասցենհասցեն

Taxpayer Identification Number and legal address of the Armenian tax resident (tax agent) which withheld the tax or of the
non-resident’s permanent establishment 
ИНН и юридический адрес резидента Республики Армения (налогового агента), удержавшего налог, или
постоянного представительства нерезидента в Республике Армения

 
 

________________________________________________________________

  

ՊՊետետ`̀ Կ.Տ .Կ.Տ .
 

 

Head of
Начальник  ______________________

Seal
М.П.

 

 

հա րկա յինհա րկա յին   մա րմնիմա րմնի   ա նվա նումըա նվա նումը
name of competent tax authorities
название компетентного органа
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 ______________________  _______________ /                /

  
ստ որա գրություն  ստ որա գրություն  

signature
подпись

Ա. Ա. Հ.  Ա. Ա. Հ.  
full name

Ф.И.О.

 
 

____ _______________ 20__ թ.

 
օրօր ,  ,  ա միսա միս ,  ,  տ ա րեթիվտ ա րեթիվ

day, month, year
день, месяц, год
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