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Փաստաթղթի մասին 

Այս փաստաթուղթը մանրամասն նկարագրում է նոր տեսակի ՀԴՄ-ների  ստացման կարգը՝ 
նկարագրելով յուրաքանչյուր գործողության մանրամասները:   

Ուղեցույցը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

• Համակարգի ընդհանուր նկարագրություն 
• ՀԴՄ ձեռք բերելու մասին դիմումի լրացում 
• Դիմումների վերաբերյալ հաշվետվություն 
• ՀԴՄ գրանցելու մասին դիմումի լրացում 
• ՀԴՄ-ների վերաբերյալ հաշվետվություն 
• ՀԴՄ-ն գրանցումից հանելու մասին դիմումի լրացում 
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Համակարգի ընդհանուր նկարագրություն 

Նոր տեսակի ՀԴՄ-ներ ձեռք բերելու համար հարկ վճարողը պետք է առաջին հերթին 
կատարի ՀԴՄ-ի ձեռք բերման համար անհրաժեշտ վճարում, այնուհետև 
հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային  համակարգից լրացնի և հանձնի ՊԵԿ 
«100. Դիմում ՀԴՄ ձեռք բերելու մասին» ձևը: ՀԴՄ ձեռք բերելու մասին դիմումը հնարավոր է 
ներկայացնել միայն էլեկտրոնային տարբերակով՝ հաշվետվությունների ներկայացման 
էլեկտրոնային համակարգի միջոցով: 

Հանձնված «Դիմում՝ ՀԴՄ ձեռք բերելու մասին»  դիմումը ուսումնասիրվում «Հսկիչ-
դրամարկղային մեքենաների գրասենյակ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 
(այսուհետ՝ ՊՈԱԿ)» գրասենյակի կողմից: Եթե այն լրացված է առանց սխալների և 
կատարված են անհրաժեշտ վճարումները, ապա ՀԴՄ ձեռք բերելու մասին դիմումը 
բավարարվում է, հակառակ դեպքում՝ մերժվում: Բավարարված դիմումների հիման վրա 
ՊՈԱԿ-ը հարկատուի համար գրանցում է ՀԴՄ և այն փոխանցում հարկատուին: Ստացված 
ՀԴՄ-ն հարկատուն ակտիվացնում է՝ մուտք անելով հաշվետվությունների ներկայացման 
էլեկտրոնային համակարգի միջոցով նախօրոք իրեն տրամադրված հաստատման կոդը:  

Հետագայում գործող ՀԴՄ-ն գրանցումից հանելու համար հարկատուն հաշվետվությունների 
ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով լրացնում է «97. Դիմում՝ ՀԴՄ-ն 
գրանցումից հանելու մասին» ձևը, որից հետո արդեն կարող է ՀԴՄ-ն հանել գրանցումից 
անմիջականորեն ՀԴՄ սարքից՝ համապատասխան հրահանգի միջոցով: 

Արդեն գրանցումից հանված ՀԴՄ-ն այլ հասցեում գրանցելու համար հարկ վճարողը 
հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով լրացնում է «101. 
Դիմում՝ ՀԴՄ գրանցելու մասին» ձևը: 

Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում առկա «ՀԴՄ-ների ցանկ» 
և «Դիմումներ» էջերից հարկատուին հասանելի են ստորագրված և ՊԵԿ հանձնված «Դիմում՝ 
ՀԴՄ ձեռք բերելու մասին» դիմումները  և ՊԵԿ-ում գրանցված այս նոր տեսակի ՀԴՄ-ների 
ցանկը: 

  



 
 

- 4 - 
 

Դիմում՝ ՀԴՄ ձեռք բերելու մասին  

ՀԴՄ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ վճարումը կատարելուց հետո հաշվետվությունների 
ներկայացման էլեկտրոնային համակարգից լրացնել և հանձնել ՊԵԿ «100.Դիմում ՀԴՄ ձեռք 
բերելու մասին» ձևը: Դրա համար անհրաժեշտ է մուտք գործել հաշվետվությունների 
ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ՝ «Հաշվետվություններ» բաժին՝ «Հաշվետվության 
ձևեր» և ընտրել 100 համարի ձևը, որն ունի հետևյալ տեսքը՝ 

  

1. 1-ին տողը լրացվում է համակարգի կողմից՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում 
գրանցված տեղեկությունների հիման վրա: 

2. 2-րդ տողը լրացվում է համակարգի կողմից՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում 
գրանցված տեղեկությունների հիման վրա: 

3. 3.1 սյունակը լրացվում է դիմումատուի կողմից: ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում 
գրանցված՝ ապրանքների մանրածախ վաճառքի կամ ծառայությունների մատուցման 
օբյեկտների ցանկից ընտրվում է այն օբյեկտը, որի համար անհրաժեշտ է կիրառել ՀԴՄ 
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կամ ընտրվում է «Նոր» արժեքը, եթե անհրաժեշտ հասցեով օբյեկտը գրանցված չէ 
համակարգում: 

4. 3.2 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գործունեության տեսակը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» 
արժեքը, ապա դիմումատուն առկա ցանկից ընտրում է նոր գրանցվող օբյեկտի 
գործունեության տեսակը: 

5. 3.3 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու մարզը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» արժեքը, 
ապա դիմումատուն ցանկից ընտրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու մարզը: 

6. 3.4 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու համայնքը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» 
արժեքը, ապա դիմումատուն ցանկից ընտրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու 
համայնքը: 

7. 3.5 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու բնակավայրը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» 
արժեքը, ապա դիմումատուն ցանկից ընտրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու 
բնակավայրը: 

8. 3.6 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու փողոցը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» 
արժեքը, ապա դիմումատուն մուտքագրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու փողոցը: 

9. 3.7 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու շենքը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» արժեքը, 
ապա դիմումատուն մուտքագրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու շենքը: 

10. 3.8 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու բնակարանը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» 
արժեքը, ապա դիմումատուն մուտքագրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու 
բնակարանը: 

11. 3.9 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու հասցեի հեռախոսահամարը: Եթե 3.1 սյունակում 
ընտրված է «Նոր» արժեքը, ապա դիմումատուն մուտքագրում է նոր գրանցվող օբյեկտի 
գտնվելու վայրի հեռախոսահամարը: 

12. 3.10 սյունակը լրացվում է դիմումատուի կողմից: Ընտրվում է արդյոք ՀԴՄ-ն գրանցվում է 
առևտրի իրականացման վայրի համար թե ոչ: 

13. 3.11 սյունակը լրացվում է դիմումատուի կողմից: Եթե 3.10 սյունակում ընտրված է «Ոչ» , 
ապա այս սյունակը հնարավոր չէ լրացնել, իսկ եթե 3.10 սյունակում ընտրված է «Այո», 
ապա ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում գրանցված առևտրի իրականացման վայր 
հանդիսացող կազմակերպությունների ցանկից ընտրվում է այն կազմակերպությունը, 
որի համար անհրաժեշտ է կիրառել ՀԴՄ: 

14. 3.12 սյունակում դիմումատուն լրացնում է գործունեության տվյալ օբյեկտում 
անհրաժեշտ կիրառվելիք ՀԴՄ-ների քանակը: 

15. 4.1 սյունակում դիմումատուի կողմից լրացվում է ՀԴՄ-ի համար կատարած վճարման 
ամսաթիվը: 

16. 4.2 սյունակում դիմումատուի կողմից լրացվում է ՀԴՄ-ի համար կատարած վճարման 
համար տրամադրված վճարման անդորրագրի համարը: 
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17. 4.3 սյունակում դիմումատուի կողմից լրացվում է ՀԴՄ-ի համար կատարած վճարման 
գումարի չափը: 

«Հիշել ժամանակավորապես» հրահանգը պահպանում է դիմումը  «Անավարտ 
հաշվետվություններ»-ի ցանկում, եթե դիմումը չի պարունակում սխալներ: 

«Գրանցել» հրահանգը պահպանում է դիմումը  «Լրացված հաշվետվություններ»-ի ցանկում, 
եթե դիմումը չի պարունակում սխալներ: 

«100.Դիմում՝ ՀԴՄ ձեռք բերելու մասին» գրանցելուց և ՊԵԿ հանձնելուց հետո այն երևում է 
«Անձնական գրասենյակ»-ի «ՀԴՄ-ներ» բաժնի «Դիմումներ» թաբ-ում:  
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Դիմումներ էջ 

Դիմումներ էջը հասանելի է «Անձնական գրասենյակ»-ի «ՀԴՄ-ներ» բաժնի «Դիմումներ» 
թաբից: Այստեղ երևում են հարկատուի կողմից ստորագրված և  ՊԵԿ հանձնած «100.Դիմում 
ՀԴՄ ձեռք բերելու մասին» ձևերը: 

 

Օգտվողը կարող է փնտրել դիմումները՝ ըստ դրանց համարի, ՊԵԿ հանձնելու ամսաթվի և 
դիմումի կարգավիճակի: Պեկ հանձնված դիմումի ձևերը ստանում են «Ընթացիկ» 
կարգավիճակ: Այնուհետև վերանայվում են ՊԵԿ-ի և ՊՈԱԿ-ի կողմից և ստանում են 
«Բավարարված» կամ «Մերժված» կարգավիճակ: 

Գտնված արդյունքների աղյուսակում երևում են  

• Դիմումի համարը 
• Դիմումի հանձնման ամսաթիվը 
• Տվյալ դիմումով նախատեսված անհրաժեշտ ընդհանուր ՀԴՄ-ների քանակը 
• Տվյալ դիմումում նշված կատարված վճարումների ընդհանուր չափը 
• Դիմումի կարգավիճակը 

Դիմում սյունակի «Բացել դիմումը» հրահանգի միջոցով կարելի է տեսնել դիմումը ՝PDF 
ֆորմատով:  

Ստացական սյունակի «Բացել ստացական» հրահանգի միջոցով կարելի է տեսնել ՊԵԿ-ի 
կողմից դիմումի ընդունման ծանուցումը՝ PDF ֆորմատով: 

Բավարարված դիմումների հիման վրա ՊՈԱԿ-ը հարկային մարմնի տեղեկատվական 
բազայում գրանցելու է ՀԴՄ-ներ, որոնք տրամադրվելու են հարկատուին: Այս տեսակի ՀԴՄ-
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ները, որոնք գրանցված են հարկային մարմնում, օգտվողը կարող է տեսնել «Անձնական 
գրասենյակ»-ի «ՀԴՄ-ներ» բաժնի «ՀԴՄ-ների ցանկ» թաբից: 
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Դիմում՝ ՀԴՄ գրանցելու մասին 

Արդեն իսկ ձեռք բերած ՀԴՄ-ն գրանցելու համար անհրաժեշտ հաշվետվությունների 
ներկայացման էլեկտրոնային համակարգից լրացնել «101.Դիմում՝ ՀԴՄ գրանցելու մասին» 
ձևը : Դրա համար անհրաժեշտ է մուտք գործել հաշվետվությունների ներկայացման 
էլեկտրոնային համակարգ՝ «Հաշվետվություններ» բաժին՝ «Հաշվետվության ձևեր» և ընտրել 
101 համարի ձևը, որն ունի հետևյալ տեսքը՝ 

 

1. 1-ին տողը լրացվում է համակարգի կողմից՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում 
գրանցված տեղեկությունների հիման վրա: 

2. 2-րդ տողը լրացվում է համակարգի կողմից՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում 
գրանցված տեղեկությունների հիման վրա: 

3. 3.1 սյունակը լրացվում է դիմումատուի կողմից: ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում 
գրանցված՝ ապրանքների մանրածախ վաճառքի կամ ծառայությունների մատուցման 
օբյեկտների ցանկից ընտրվում է այն օբյեկտը, որի համար անհրաժեշտ է կիրառել ՀԴՄ 
կամ ընտրվում է «Նոր» արժեքը, եթե անհրաժեշտ օբյեկտը գրանցված չէ համակարգում: 

4. 3.2 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գործունեության տեսակը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» 
արժեքը, ապա դիմումատուն առկա ցանկից ընտրում է նոր գրանցվող օբյեկտի 
գործունեության տեսակը: 

5. 3.3 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու մարզը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» արժեքը, 
ապա դիմումատուն ցանկից ընտրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու մարզը: 
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6. 3.4 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու համայնքը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» 
արժեքը, ապա դիմումատուն ցանկից ընտրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու 
համայնքը: 

7. 3.5 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու բնակավայրը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» 
արժեքը, ապա դիմումատուն ցանկից ընտրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու 
բնակավայրը: 

8. 3.6 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու փողոցը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» 
արժեքը, ապա դիմումատուն մուտքագրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու փողոցը: 

9. 3.7 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու շենքը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» արժեքը, 
ապա դիմումատուն մուտքագրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու շենքը: 

10. 3.8 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու բնակարանը: Եթե 3.1 սյունակում ընտրված է «Նոր» 
արժեքը, ապա դիմումատուն մուտքագրում է նոր գրանցվող օբյեկտի գտնվելու 
բնակարանը: 

11. 3.9 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակում ընտրված օբյեկտի հիման վրա 
լրացվում է այդ օբյեկտի գտնվելու հասցեի հեռախոսահամարը: Եթե 3.1 սյունակում 
ընտրված է «Նոր» արժեքը, ապա դիմումատուն մուտքագրում է նոր գրանցվող օբյեկտի 
գտնվելու վայրի հեռախոսահամարը: 

12. 3.10 սյունակը լրացվում է դիմումատուի կողմից: Ընտրվում է արդյոք ՀԴՄ-ն գրանցվում է 
առևտրի իրականացման համար թե ոչ: 

13. 3.11 սյունակը լրացվում է դիմումատուի կողմից: Եթե 3.10 սյունակում ընտրված է «Ոչ» , 
ապա այս սյունակը հնարավոր չէ լրացնել, իսկ եթե 3.10 սյունակում ընտրված է «Այո», 
ապա ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում գրանցված առևտրի իրականացման վայր 
հանդիսացող կազմակերպությունների ցանկից ընտրվում է այն կազմակերպությունը, 
որի համար անհրաժեշտ է կիրառել ՀԴՄ: 

14. 3.12 սյունակը լրացվում է դիմումատուի կողմից: Դիմումատուն լրացնում է իր մոտ 
առկա ՀԴՄ-ի գործարանային համարը: 

«Հիշել ժամանակավորապես» հրահանգը պահպանում է դիմումը  «Անավարտ 
հաշվետվություններ»-ի ցանկում, եթե դիմումը չի պարունակում սխալներ: 

«Գրանցել» հրահանգը պահպանում է դիմումը  «Լրացված հաշվետվություններ»-ի ցանկում, 
եթե դիմումը չի պարունակում սխալներ: 
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ՀԴՄ-ներ էջ 

«ՀԴՄ-ներ» էջը հասանելի է «Անձնական գրասենյակ»-ի «ՀԴՄ-ներ» բաժնի «ՀԴՄ-ների ցանկ» 
թաբից: Այստեղ երևում են տվյալ հարկատուի համար հարկային մարմնում գրանցված այս 
նոր տեսակի ՀԴՄ-ները: 

 

Օգտվողը կարող է փնտրել իր՝ հարկային մարմնում հաշվառված այս տեսակի ՀԴՄ-ները 
ըստ ՀԴՄ-ի՝ հարկային մարմնում գրանցման ամսաթվի և գրանցման համարի, ՀԴՄ-ի 
կարգավիճակի, կարգավիճակի փոփոխման ամսաթվի, ՀԴՄ-ի գործարանային համարի ու 
ՀԴՄ-ում տեղադրված SIM քարտի համարի: Երբ ՀԴՄ-ն գրանցվում է հարկային մարմնում, 
այն ստանում է «Ընթացիկ» կարգավիճակ: Հարկատուն, ՀԴՄ-ն ստանալուն պես, պետք է այն 
ակտիվացնի: ՀԴՄ-ն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ է հավաքել հաստատման կոդը: 
ՀԴՄ-ն ակտիվացնելուց հետո դրա կարգավիճակը դառնում է «Գործող»: 

Գտնված արդյունքների աղյուսակում երևում են  

• Հարկային մարմնում ՀԴՄ-ի գրանցման ամսաթիվը 
• ՀԴՄ-ի՝ գործողությունից հանելու ամսաթիվը 
• Հարկային մարմնում ՀԴՄ-ի գրանցման համարը 
• ՀԴՄ-ի գործարանային համարը 
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• ՀԴՄ-ում տեղադրված SIM քարտի համարը 
• ՀԴՄ-ի տեղադրման հասցեն 
• ՀԴՄ-ի տեղադրման հասցեում իրականացվող գործունեության տեսակը 
• ՀԴՄ-ի կարգավիճակը 
• «Ընթացիկ» կարգավիճակ ունեցող ՀԴՄ-ների համար «Հաստատման կոդը», որը պետք է 

մուտքագրել ՀԴՄ-ն ակտիվացնելիս 
 
Գործողություն սյունակի «Հանել գրանցումից» հրահանգը, որը հասանելի է միայն 
«Գործող» կարգավիճակ ունեցող ՀԴՄ-ների համար, բացում է «97. Դիմում՝ ՀԴՄ-ն 
գրանցումից հանելու մասին» ձևը: 
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Դիմում՝ ՀԴՄ գրանցումից հանելու մասին 

Գործող ՀԴՄ-ն գրանցումից հանելու համար անհրաժեշտ է հաշվետվությունների 
ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով լրացնել և ՊԵԿ հանձնել «97. Դիմում՝ 
ՀԴՄ-ն գրանցումից հանելու մասին», որից հետո արդեն պետք է ՀԴՄ-ն հանել գրանցումից 
անմիջականորեն ՀԴՄ սարքից՝ համապատասխան հրահանգի միջոցով: 

 

1. 1-ին և 2-րդ տողերը լրացվում են ինքնաշխատ:  
2. 3.1 սյունակը լրացվում է  դիմումատուի կողմից: ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում 

գրանցված գործող ՀԴՄ-ների ցանկից ընտրվում է այն ՀԴՄ-ն, որն անհրաժեշտ է հանել 
գրանցումից:  

3. 3.2 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակի արժեքի հիման վրա լրացվում է 
ընտրված ՀԴՄ-ի գործարանային համարը:   

4. 3.3 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակի արժեքի հիմար վրա լրացվում է 
ընտրված ՀԴՄ-ի տեղադրման հասցեն:  

5. 3.4 սյունակում համակարգի կողմից՝ 3.1 սյունակի արժեքի հիմար վրա լրացվում է այն 
օբյեկտի գործունեության տեսակը, որի համար գրանցված է 3.1 սյունակում ընտրված 
ՀԴՄ-ն:  

«Հիշել ժամանակավորապես» հրահանգը պահպանում է դիմումը  «Անավարտ 
հաշվետվություններ»-ի ցանկում, եթե դիմումը չի պարունակում սխալներ: 
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«Գրանցել» հրահանգը պահպանում է դիմումը  «Լրացված հաշվետվություններ»-ի ցանկում, 
եթե դիմումը չի պարունակում սխալներ: 
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