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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  GENERAL LEGISLATION 

1. Անվանումը Ընդերքօգտագործման թափոնների 

փակված օբյեկտների գույքագրման 

կարգը սահմանելու մասին 

  1. Title On approval of inventory procedure of  
closed mining waste facilities 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 6 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 6 July 2017 

Համարը. 774-Ն 
 

Number: 774-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 45, 19 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 45, 19 July 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ հաստատվել է 

ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների 

գույքագրման կարգը: 

 

 Abstract: 
By this RA government decree the inventory procedure for 
closed mining waste facilities has been approved. 

2. Անվանումը Ֆինանսական երաշխիք տվող իրավա-

բանական անձանց ներկայացվող 

չափանիշները սահմանելու մասին 

  2. Title On defining criteria for legal entities 
providing financial guarantees 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 20 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 20 July 2017 

Համարը. 885-Ն 
 

Number: 885-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 49, 4 օգոստոսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 49, 4 August 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ սահմանվել են «Ընդերքի 

մասին» ՀՀ օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 22-րդ 

կետով նախատեսված ընդերքօգտագործման հետ կապված՝ 

շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում 

կառավարության իրավասությունների շրջանակում 

ֆինանսական երաշխիք տվող իրավաբանական անձանց 

ներկայացող վարկանիշային դասակարգման նվազագույն 

պահանջները: 

 

 Abstract: 
This RA government decree has defined minimum 
requirements for rating of legal entities providing financial 
guarantees within government authorities in the sphere of 
environment protection related to subsoil utilization as 
provided for by clause 22 of paragraph 2 of article 15 of the 
RA Code on Subsoil.   
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3. Անվանումը Ընդերքօգտագործման թափոնների 

վերամշակման կարգը սահմանելու մասին 
  3. Title On establishment of procedure of 

mining waste processing  
Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 27 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 27 July 2017 

Համարը. 906-Ն 
 

Number: 906-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 50, 9 օգոստոսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 50, 9 August 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ սահմանվել է 

ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման կարգը:  

 

 Abstract: 
By this RA government decree the procedure of processing 
of mining waste has been established. 

4. Անվանումը «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ 

օրենքով պարտադիր դրոշմավորման 

ենթակա ապրանքների համար «դ» 

սերիայի դրոշմապիտակները կիրառու-

թյան մեջ դնելու և արժեքը սահմանելու 

մասին 

  4. Title On putting into use stamps of “d” 
series for goods subject to 
compulsory stamping according to 
the RA Law “On Trade and Service” 
and setting their price 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 10 օգոստոսի 2017թ. 
 

Date: 10 August 2017 

Համարը. 957-Ն 
 

Number: 957-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 53, 23 օգոստոսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 53, 23 August 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ կիրառության մեջ են դրվել 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված պարտադիր դրոշմավորման ենթակա 

ապրանքների դրոշմավորման համար «Դ» սերիայի 

դրոշմապիտակները: Միաժամանակ, սահմանվել է, որ. 

 մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը կիրառության մեջ 

դրված սերիաներով դրոշմապիտակների առկայության 

դեպքում պարտադիր դրոշմավորման ենթակա 

ապրանքների դրոշմավորման համար կարող են 

տրամադրվել նաև կիրառության մեջ դրված սերիաներով 

դրոշմապիտակներ, 

 «Դ» սերիայի դրոշմապիտակի հազար հատի արժեքը՝ 3,783 

ՀՀ դրամ: 

 

 Abstract: 
By this RA government decree stamps of “d” series for 
goods subject to compulsory stamping according to the RA 
Law “On Trade and Service” have been put into use. At the 
same time it has been defined that: 
 

 upon the availablity of stamps with the series put into use 
before the entry into force of this decree, for stamping of 
goods subject to compulsory stamping the stamps with 
the series placed into operation can be provided as well; 

 

 the price of thousand “d” series stamps is AMD 3,783. 

5. Անվանումը Ընդերքօգտագործման թափոնների 

օբյեկտների կառուցմանը ներկայացվող 

պահանջները և չափանիշները սահմա-

նելու մասին 

  5. Title On defining criteria and requirements 
for construction of mining waste 
facilities 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 10 օգոստոսի 2017թ. 
 

Date: 10 August 2017 

Համարը. 984-Ն 
 

Number: 984-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 54, 30 օգոստոսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 54, 30 August 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ հաստատվել է 

ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառուցմանը 

ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և չափանիշները: 

Մասնավորապես, սահմանվել են՝ 

 պոչամբարի կառուցմանը ներկայացվող տեխնիկական 

պահանջները և  չափանիշները, 

 լցակույտի հարթակի կառուցմանը ներկայացվող 

տեխնիկական պահանջները և  չափանիշները, 

 Abstract: 
By this RA government decree technical requirements and 
criteria for construction of mining waste facilities have been 
approved. Particulalry, the following has been defined: 

 technical requirements and criteria for construction of 
tailing dam; 

 technical requirements and criteria for construction of 
dump site; 

 technical requirements and standards for building of 
heap leach platform. 
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 կույտային տարալվացման հարթակի կառուցմանը 

ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և  

չափանիշները: 

 

6. Անվանումը Ընդերքօգտագործման թափոնների 

օբյեկտների կառավարմանը և ընդերք-

օգտագործման թափոնների կառավար-

մանն ու վերամշակմանը ներկայացվող 

տեխնիկական պահանջները և չափանիշ-

ները սահմանելու մասին 

  6. Title On defining technical requirements 
and criteria for management of mining 
waste facilities and for manangement 
and processing of mining waste 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 10 օգոստոսի 2017թ. 
 

Date: 10 August 2017 

Համարը. 985-Ն 
 

Number: 985-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 54, 30 օգոստոսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 54, 30 August 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ սահմանվել են՝  

 ընդերքօգտագործման  թափոնների  օբյեկտների 

կառավարմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները 

և չափանիշները, 

 ընդերքօգտագործման  թափոնների  կառավարմանը  և 

վերամշակմանը  ներկայացվող  տեխնիկական 

պահանջներն ու չափանիշները:  

 

 Abstract: 
By this RA government the following has been defined: 

 technical requirements and criteria for management of 
mining waste facilities; 

 technical requirements and criteria for manangement 
and processing of mining waste. 

 

ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ  
TAXES AND OTHER MANDATORY 
PAYMENTS 

1. Անվանումը Առանց փաստաթղթերով հիմնավորման 

համախառն եկամտից նվազեցվող օրա-

պահիկի, ինչպես նաև դաշտային 

պայմաններում և տեղափոխման (տեղա-

շարժման) աշխատանքների կատարման 

դեպքում տրվող հատուցման գումարների 

չափերը սահմանելու մասին 

  1. Title On defining amounts of per diems 
deducted from gross income without 
supporting documents and 
reimbursement provided for field work 
and works of transportation (moving) 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 8 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 8 June 2017 

Համարը. 711-Ն 
 

Number: 711-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 43, 6 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 43, 6 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է ՀՀ հարկային 
օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի համաձայն և դրանով սահմանվել 

են  առանց փաստաթղթերով հիմնավորման համախառն 

եկամտից նվազեցվող ՀՀ և Արցախի Հանրապետությունում 

օրապահիկի, ինչպես նաև դաշտային պայմաններում և 

տեղափոխման աշխատանք կատարողների համար 

օրապահիկի, գիշերավարձի և տրանսպորտային ծախսերի 

հատուցման առավելագույն չափերը: 

  

Մասնավորապես, սահմանվել է, որ հարկման բազան որոշելու 

նպատակով՝ առանց փաստաթղթերով հիմնավորման հարկ 

վճարողի համախառն եկամտից նվազեցվում են. 

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետության տարածքում գործուղման, 

դաշտային  պայմաններում  կամ  տեղափոխման 

աշխատանք կատարողների համար օրապահիկի ծախսերը 

յուրաքանչյուր օրվա համար 12 հազ. դրամը չգերազանցող 

գումարի չափով: 

 ՀՀ տարածքից դուրս գործուղման յուրաքանչյուր օրվա 

համար 30 հազ. դրամը, իսկ ՀՀ կառավարության 2005թ. 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
article 111 of the RA Tax Code and has defined maximum 
amounts of per dimes deducted from gross income without 
supporting documents and reimbursement for perdiem, 
night pay and transportation expenses to those performing 
field work and works of transportation (moving) in the RA 
and Republic of Artsakh. 
 
Particulalry, it has been defined that for determination of tax 
base, without supporting documents from gross income of 
the taxpayer are deducted:  
 

 per diem expenses of persons on business trips, 
performing field work or transportation work in the RA 
and Republic of Artsakh in the amount not exceeding 
AMD 12 thousand for each day. 

 AMD 30 thousand for each day of business trip outside 
the RA territory, and in case per diem expenses are 
stipulated by the RA government decree No: 2335-N of 
29 December 2005 decution shall be made in the 
amount not exceeding the specified amount. 
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դեկտեմբերի 29-ի 2335-Ն որոշման օրապահիկի ծախսի 

չափը սահմանված լինելու դեպքում այդ գումարը 

չգերազանցող գումարի չափով: 

 Դաշտային պայմաններում կամ տեղափոխման 

աշխատանք կատարողների համար գիշերավարձի և 

տրանսպորտային ծախսերը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. 

դեկտեմբերի 29-ի 2335-Ն որոշմամբ սահմանված չափերը 

չգերազանցող գումարների չափով: 
 

 Night pay and transportation expenses of persons 
performing field work or transportation work in the 
amount not exceeding the amounts stipulated by the RA 
government decree No: 2335-N of 29 December 2005. 

 

2. Անվանումը Օտարերկրյա քաղաքացիների և 

քաղաքացիություն չունեցող անձանց 

կողմից ՀՀ տարածքում ձեռք բերված 

ապրանքների արտահանման դեպքում 

դրանց գների մեջ ներառված և ՀՀ 

տարածքում վճարված ավելացված 

արժեքի հարկի գումարներն օտարերկրյա 

քաղաքացիներին ու քաղաքացիություն 

չունեցող անձանց փոխհատուցելու 

դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին 

  2. Title On defining cases and procedure of 
reimbursement to foreign citizens and 
persons without citizenship of value 
added tax included in prices of goods 
and paid in the RA territory in case of 
export of goods purchased in the RA 
territory by foreign citizens and 
persons without citizenship 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 
Ամսաթիվը. 29 հունիսի 2017թ. 

 

Date: 29 June 2017 
Համարը. 751-Ն 

 

Number: 751-N 
Հրապարակում. ՊՏ No. 44, 12 հուլիսի 2017թ. 

 

Publication: OJ No. 44, 12 July 2017 
Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 

 

Effective: From 1 January 2018 
Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 81-րդ հոդվածը և դրանով 

սահմանվել է օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիու-

թյուն չունեցող անձանց կողմից ՀՀ տարածքում ձեռք բերված 

ապրանքների արտահանման դեպքում դրանց գների մեջ 

ներառված և ՀՀ տարածքում վճարված ԱԱՀ-ի գումարների 

փոխհատուցման դեպքերը և կարգը:  

 

Մասնավորապես, որոշմամբ սահմանվել է, որ. 

1.  ՀՀ ԱԱՀ վճարողներից ձեռք բերված ապրանքների համար 

ՀՀ տարածքում վճարված ԱԱՀ-ի գումարները 

փոխհատուցվում են, եթե 

 օտարերկրյա անձանց կողմից տվյալ հարկ վճարողից 

մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում ԱԱՀ վերադարձի 

հաշվով ձեռք բերված ապրանքների (բացառությամբ այն 

ապրանքների, որոնց մասով ԱԱՀ գումարները չեն 

փոխհատուցվում) արժեքը (ներառյալ ԱԱՀ) կազմում է 

առնվազն 50,000 դրամ, 

 ՀՀ-ից այդ ապրանքներն արտահանվում են ՀՀ 

տարածքում օտարերկրյա անձանց կողմից դրանց 

ձեռքբերմանը հաջորդող 90 օրվա ընթացքում, 

 մինչև ՀՀ այդ ապրանքների արտահանումը դրանք չեն 

օգտագործվել և ունեն գործարանային փաթեթավորում 

և (կամ) պիտակավորում: 

2. ՀՀ տարածքում ձեռքբերված ապրանքների համար 

վճարված ԱԱՀ գումարները չեն փոխհատուցվում, եթե ձեռք 

են բերվել սննդամթերք, ծխախոտի արտադրանք, 

դեղորայք, մշակութային արժեքներ, տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց առանձին մասեր, ապրանք, որի դիմաց 

օտարերկրյա անձին փոխհատուցման ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումարը պակաս է 8,335 դրամից: 

3. Օտարեկրյա անձի կողմից վճարված ԱԱՀ գումարների 

փոխհատուցման համար ՀՀ մաքսային մարմին 

ներկայացվող փաստաթղթերը, փոխհատուցման ենթակա 

գումարների ստացման կարգն ու ժամկետները: 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
article 81 of the RA Tax Code and has defined cases and 
procedure of reimbursement of value added tax included in 
prices of goods and paid in the RA territory in case of export 
of goods purchased in the RA territory by foreign citizens  
and persons without citizenship.  
 
Particularly, according to the decree the following has been 
established: 
 
1.  VAT amounts paid in the RA territory for goods 

purchased from VAT payers in the RA territory are 
reimbursed, if:    

 value of goods (including VAT) purchased by 
foreign nationals from taxpayer with VAT refund 
within one calendar day (excluding goods for which 
no VAT refund is made) is at least AMD 50,000;  

 these goods are exported from the RA within 90 
days following their purchase by foreign nationals 
in the RA territory; 

 before export from the RA these goods are not 
used and have factory packing and (or) labeling. 

 
 
 
 
 
 
 2.  VAT amounts paid in the RA territory for goods 

purchased are not reimbursed, if food, tobacco products, 
medicines, cultural values, motor vehicles and their 
separate parts have been purchased, goods for which 
the amount of VAT subject to reimbursement to a foreign 
national is less than AMD 8,335. 

 
3.  Documents submitted to the RA customs authorities for 

reimbursement of VAT amounts paid by foreign 
nationals, procedure and timing of receipt of the 
amounts to be reimbursed.  
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3. Անվանումը Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող 

գիտահետազոտական աշխատանքների 

չափանիշները սահմանելու մասին 

  3. Title On defining criteria for scientific 
research activities exempt from VAT 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 6 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 6 July 2017 

Համարը. 772-Ն 
 

Number: 772-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 45, 19 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 45, 19 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածը և դրանով 

սահմանվել են ԱԱՀ-ից ազատվող գիտահետազոտական 

աշխատանքների չափանիշները: 

 

Մասնավորապես, սահմանվել է, որ գիտական 

հետազոտություններն ու մշակումները համարվում են 

գիտահետազոտական աշխատանքներ, եթե դրանք ուղղված են 

ձեռք բերված գիտելիքների ընդլայնման, կիրառման և (կամ) 

նոր գիտելիքների ստացմանը (կիրառմանը):  

 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
article 64 of the RA Tax Code and has defined criteria for 
scientific research activities exempt from VAT. 

Particularly, it has been specified that scientific and research 
activities are considered to be scientific research and 
developments in case they are aimed at development, 
application of the knowledge gained and (or) gaining 
(application) of new knowledge.    

4. Անվանումը Ապրանքների դրոշմավորման կանոնները 

սահմանելու մասին 
  4. Title On establishing rules for goods 

stamping  

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 6 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 6 July 2017 

Համարը. 773-Ն 
 

Number: 773-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 45, 19 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 45, 19 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 8-րդ 
մասը և դրանով սահմանվել են ապրանքների դրոշմավորման 

կանոնները: Ընդ որում, ՀՀ-ում արտադրվող և ՀՀ ներմուծվող 

դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար սահմանվել է 

ակցիզային դրոշմանիշերով (դրոշմապիտակներով) 

դրոշմավորման միասնական կանոններ: 

 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
paragraph 8 of article 394 of the RA Tax Code and has 
established rules for stamping of goods. At the same time, 
for goods subject to stamping that are produced in the RA 
and imported to the RA common rules for stamping by 
excise stamp have been established.  
 

5. Անվանումը Հարկային մարմնի կողմից հարկ 

վճարողների ցանկերի հրապարակման 

կարգը և ձևերը սահմանելու մասին 

  5. Title On defining proceudre of publication 
and forms of lists of taxpayers by the 
tax authorities  

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 6 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 6 July 2017 

Համարը. 783-Ն 
 

Number: 783-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 45, 19 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 45, 19 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 308-րդ հոդվածը և 

դրանով սահմանվել են օրենսգրքով սահմանված հարկային 

մարմնի կողմից  հրապարակվող տեղեկությունների 

հրապարակման կարգը և համապատասխան ձևերը: 

 

Մասնավորապես սահմանվել են հետևյալ ցանկերը և դրանց 

լրացման կարգը՝ 

 հարկային  տարվա  արդյունքներով  հարկային  վնասներ 

հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ, 

 հարկային տարվա արդյունքներով ապառքներ կուտակած 

հարկ վճարողների ցանկ, 

 հարկային տարվա  ընթացքում աշխատողի՝ աշխատանքի 

ընդունումը  ՀՀ  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
article 308 of the RA Tax Code and has established 
publication procedure and relevant forms of information 
published by the tax authorities as prescribed by the code.  

Particulalry, the following forms and procedure of their 
completion have been defined:  

 list of taxpayers that have declared tax loss by the results 
of tax year;  

 list of taxpayers that have accumulated arrears by the 
results of tax year;  
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չգրանցած և  (կամ)  գրանցման հայտ  չներկայացրած հարկ 

վճարողների ցանկ, 

 հարկային տարվա արդյունքներով ՀՀ պետական բյուջե 50 

միլիոն  դրամ  և  ավելի  շահութահարկ  վճարած  հարկ 

վճարողների ցանկ, 

 հարկային տարվա արդյունքներով ՀՀ պետական բյուջե 10 

միլիոն դրամ և ավելի եկամտային հարկ վճարած հարկային 

գործակալների  (առևտրային  կազմակերպությունների) 

ցանկ, 

 հարկային  տարվա  ընթացքում  գործունեությունը 

կասեցված հարկ վճարողների ցանկ, 

 առաջին  1000 խոշոր  հարկ  վճարողների  և  նրանց  կողմից 

հարկային  տարվա  ընթացքում  վճարված  հարկերի 

մեծությունների ցանկ: 

 

Հիշեցնենք, որ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 
համաձայն հարկային մարմինը հարկ վճարողների 
իրազեկման նպատակով ՀՀ կառավարության սահմանած ձևով 
և կարգով հարկային մարմնի պաշտոնական ինտերնետային 
կայքում հրապարակում է սահմանված չափանիշներին 
բավարարող հարկատուների ցանկեր: 
 

 list of taxpayers not having registered recruitment of an 
employee as prescribed by the RA legislation and (or) 
taxpayers not having submitted registration application; 

 list of taxpayers having paid profit tax of AMD 50 million 
and  more to the RA state budget by the results of tax 
year; 

 list of tax agents (commercial organizations) having paid 
income tax of AMD 10 million and  more to the RA state 
budget by the results of tax year; 

 list of taxpayers whose activities have been suspended 
during tax year; 

 list of the first 1000 large taxpayers and the amounts of 
taxes paid by them during tax year. 

It should be reminded that according to article 308 of the RA 
Tax Code, for the purpose of notifying taxpayers, the tax 
authorities publish by the procedure and in the manner 
prescribed by the RA government on the official website of 
tax authorities the lists of taxpayers meeting the criteria set. 
 

6. Անվանումը Պիտանիության (պահպանման) ժամկե-

տում չօտարված՝ դրոշմավորված 

ապրանքների դուրսգրման կարգը 

սահմանելու մասին 

  6. Title On establishment of write-off procedure 
of stamped goods not disposed within 
the expiry (storage) period  

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում   
Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 6 հուլիսի 2017թ.  Date: 6 July 2017 

Համարը. 787-Ն  Number: 787-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 45, 19 հուլիսի 2017թ.  Publication: OJ No. 45, 19 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 423-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասը և դրանով սահմանվել է պիտանիության (պահպանման) 

ժամկետում չօտարված՝ դրոշմավորված ապրանքների 

դուրսգրման կարգը:  

 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
paragraph 2 of article 423 of the RA Tax Code and has 
established write-off procedure of stamped goods not 
disposed within the expiry (storage) period.  

7. Անվանումը Առանձին ապրանքների, այդ թվում` 

օգտակար հանածոների և դրանց 

արտադրատեսակների արտադրության, 

շրջանառության ֆիզիկական ծավալների, 

իրացման փաստացի գների (այդ թվում` 

միջին) վերաբերյալ հաշվետվությունները 

հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը 

և այդ ապրանքների ցանկերը սահմանելու 

մասին 

  7.   Title On establishment of procedure of 
submission of reports to the tax 
authorities on physical volumes of 
production and turnover, actual sales 
prices (including average sales prices)  of 
individual goods, including mineral 
resources and  and mineral resource 
products and the lists of such products  

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում   
Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 6 հուլիսի 2017թ.  Date: 6 July 2017 

Համարը. 802-Ն  Number: 802-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 47, 26 հուլիսի 2017թ.  Publication: OJ No. 47, 26 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 350-րդ հոդվածի 1-րդ 
մասի 3-րդ կետը և 351-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին «բ» 
ենթակետը և դրանով սահմանվել է. 

 հարկ վճարողի կողմից առանձին ապրանքների, այդ թվում՝ 

օգտակար  հանածոների  և  դրանց  արտադրատեսակների 

արտադրության  և  շրջանառության  ֆիզիկական 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
clause 3 of paragraph 1 of article 350 and subclause (b) 
of paragraph 1 of clause 351 of the RA Tax Code and has 
established the following:  

 procedure of submission of reports by taxpayers on 
physical volumes of production and turnover, actual 
sales prices (including average sales prices)  of 
individual goods, including mineral resources and  and 
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ծավալների, իրացման փաստացի գների (այդ թվում` միջին)  

վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը: 

 այն  ապրանքների  ցանկը,  որոնց  արտադրության, 

շրջանառության  ֆիզիկական  ծավալների  և  գների  (այդ 

թվում`  միջին)  վերաբերյալ  հարկ  վճարողները 

հաշվետվություններ են ներկայացնում հարկային մարմին. 

 այն  օգտակար  հանածոների  և  դրանց 

արտադրատեսակների  ցանկը,  որոնց  արդյունահանման, 

շրջանառության  ֆիզիկական  ծավալների  և  գների  (այդ 

թվում`  միջին)  վերաբերյալ  հարկ վճարողները 

հաշվետվություններ են ներկայացնում հարկային մարմին: 

  

mineral resource products and the lists of such 
products. 
 

 the list of those products on physical volumes of 
production and turnover, actual sales prices (including 
average sales prices) of which taxpayers submits 
reports to the tax authorities. 
 

 the list of those mineral resources and and mineral 
resource products on physical volumes of production 
and turnover, actual sales prices (including average 
sales prices) of which taxpayers submits reports to the 
tax authorities. 

 

8. Անվանումը Ճանապարհային հարկի պարտավորու-

թյուններից, ինչպես նաև հարկային 

հաշվարկ ներկայացնելու պահանջ 

սահմանված չլինելու դեպքում բնապահ-

պանական հարկի և բնօգտագործման 

վճարից ավելի վճարված գումարների 

հաշվանցման և (կամ) վերադարձման 

կարգը սահմանելու մասին 

  8.  Title On establishment of procedure for  
offsetting and (or) refunding the amounts 
paid in excess of road tax liabilities, and 
in excess of environmental tax and 
natural resources utilization fee with 
respect to which no requirement for 
submitting tax report is prescribed    
 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում   
Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 13 հուլիսի 2017թ.  Date: 13 July 2017 

Համարը. 814-Ն  Number: 814-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 47, 26 հուլիսի 2017թ.  Publication: OJ No. 47, 26 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 
ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի 2-րդ, 
196-րդ հոդվածի 1-ին և 223-րդ հոդվածի 2-րդ մասերը և դրանով 

սահմանվել է. 

 ճանապարհային  հարկի  պարտավորություններից, 

ինչպես նաև հարկային հաշվարկ ներկայացնելու պահանջ 

սահմանված չլինելու դեպքում բնապահպանական հարկի 

և  բնօգտագործման  վճարի  պարտավորություններից 

ավելի  վճարված  գումարների  հաշվանցման  և  (կամ) 

վերադարձման կարգը, 

 որոշմամբ  սահմանված  կարգով  գումարների 

հաշվանցումը  և  (կամ)  վերադարձը  վերաբերում  է  ՀՀ 

հարկային  օրենսգիրքն  ուժի  մեջ  մտնելուց  հետո 

ճանապարհային հարկի, ինչպես նաև հարկային հաշվարկ 

ներկայացնելու  պահանջ  սահմանված  չլինելու  դեպքում 

բնապահպանական  հարկի  և  բնօգտագործման  վճարի 

պարտավորություններից ավելի վճարված գումարներին: 
 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
paragraph 2 article 182, paragraph 1 of article 196 and 
paragraph 2 of article 223 of the RA Tax Code and has 
established the following:  

 procedure for offsetting and (or) refunding the amounts 
paid in excess of road tax liabilities, and in excess of 
environmental tax and natural resources utilization fee 
with respect to which no requirement for submitting tax 
report is prescribed, 

 

 offsetting and (or) refunding of the amounts by the 
procedure specified by this decree refer to the amounts 
paid in excess of road tax liabilities, and environmental 
tax and natural resources utilization fee with respect to 
which no requirement for submitting tax report after the 
RA Tax Code has enterd into force.  

9. Անվանումը Ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն 

մանրածախ գինը մակնշելու կարգը 

սահմանելու մասին 

  9.   Title On establishment of procedure for 
marking maximum retail price of tobacco 
products 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում   
Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 6 հուլիսի 2017թ.  Date: 6 July 2017 

Համարը. 817-Ն  Number: 817-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 47, 26 հուլիսի 2017թ.  Publication: OJ No. 47, 26 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 
ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 3-րդ մասը 
և 85-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ մասերի 2-րդ կետերը և 

դրանով սահմանվել է ծխախոտի արտադրանքի 

առավելագույն մանրածախ գինը սահմանելու և մակնշելու 

կարգը:  

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
paragraph 3 of article 62 and clauses 2 of paragraphs 1, 
2 and 3 of article 85 of the RA Tax Code and has 
established procedure for setting out and marking maximum 
retail price of tobacco products. 
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Նշված կարգը գրեթե ամբողջությամբ կրկնում է ՀՀ 

կառավարության 4 հուլիսի 2013թ. N 765-Ն որոշմամբ 

սահմանված և ներկայումս գործող կարգը:  

Հստակեցվել է, որ ոչ ԵՏՄ անդամ երկրներից ծխախոտային 

արտադրանքի ներմուծման դեպքում հայտարարությունը 

մաքսային մարմին է ներկայացվում մաքսային 

ձևակերպումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ 

միասին, իսկ ԵՏՄ անդամ երկրներից ներմուծման դեպքում 

մինչև ՀՀ տարածք փաստացի ներմուծելու օրն ընդգրկող 

ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը: 

 

This procedure almost completely repeats the currently 
effective procedure established by the RA government 
decree No 765-N of 4 July 2013. 
It has been clarified that in case of import of tobacco 
products from non-EAEU member states, declaration is 
submitted to the customs authorities together with 
documents required for customs registration, and in case of 
import from EAEU member states, delcaration is submitted 
by the 20th of the month following the month that includes 
day of actual import of products to the RA territory.  

10. Անվանումը Անշարժ գույքի հարկից 50 տոկոսի չափով 

ազատվող կազմակերպությունների ցանկը 

հաստատելու մասին 

  10. Title On approval of list of entities having 50% 
expemtion from immovable property tax 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում   
Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 20 հուլիսի 2017թ.  Date: 20 July 2017 

Համարը. 872-Ն  Number: 872-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 48, 2 օգոստոսի 2017թ.  Publication: OJ No. 48, 2 August 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 
ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասը  և դրանով սահմանվել է  անշարժ գույքի հարկից 50 

տոկոսի չափով ազատվող կազմակերպությունների ցանկը: 

 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
paragraph 2 of article 230 of the RA Tax Code and has 
established list of entities, which are granted 50% expemtion 
from immovable property tax.  

11. Անվանումը ՀՀ հարկային օրենսգրքի 128-րդ հոդվածով 

սահմանված ծրագրերի՝ ՀՀ կառավա-

րության հավանությանն արժանացման 

կարգը սահմանելու մասին 

  11. Title On establishing procedure for approval of 
plans prescribed by article 128 of the RA 
Tax Code by the RA government  

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում   
Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 27 հուլիսի 2017թ.  Date: 27 July 2017 

Համարը. 905-Ն  Number: 905-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 50, 9 օգոստոսի 2017թ.  Publication: OJ No. 50, 9 August 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 
ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 128-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասը և դրանով սահմանվել է Օրենսգրքի 128 հոդվածով 

սահմանված ծրագրերի (արտահանման ծրագրեր) ՀՀ 

կառավարության հավանությանն արժանացման կարգը: 

 

Հիշեցնենք, որ Օրենսգրքի 128-րդ հոդվածով սահմանված և ՀՀ 
կառավարության հավանությանն արժանացած ծրագիր 
իրականացնող ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները 
կիրառում են շահութահարկի նվազեցված դրույքաչափեր:  
 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
paragraph 3 of article 128 of the RA Tax Code and has 
established procedure for approval of plans (export plans) 
prescribed by article 128 of the RA Tax Code by the RA 
government. 
 
 
It should be reminded that resident profit tax payers 
implementing plans specified by article 128 of the RA Tax 
Code and approved by the RA government shall pay profit 
tax by reduced rates. 
 

12. Անվանումը Չափից ավելի վճարված անշարժ գույքի 

հարկի և փոխադրամիջոցների գույքա-

հարկի գումարների հաշվանցման և (կամ) 

վերադարձի կարգը սահմանելու մասին 

  12. Title On establishment of procedure for  
offsetting and (or) refunding the amounts 
paid in excess of immovable property tax 
and vehicle property tax 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում   
Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 3 օգոստոսի 2017թ.  Date: 3 August 2017 

Համարը. 920-Ն  Number: 920-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 51, 11 օգոստոսի 2017թ.  Publication: OJ No. 51, 11 August 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 
ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 237-րդ և 252-րդ 
հոդվածները և դրանով սահմանվել է. 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
articles 237 and 252 of the RA Tax Code and has 
established the following: 
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 չափից ավելի վճարված անշարժ գույքի հարկի և 

փոխադրամիջոցների գույքահարկի գումարների 

հաշվանցման և (կամ) վերադարձի կարգը: 

 հողի հարկի և գույքահարկի գծով առկա գերավճարների՝ 

2018թ. հունվարի 1-ից հետո հաշվանցման և (կամ) 

վերադարձման կարգը: 

 

 procedure for offsetting and (or) refunding the amounts 
paid in excess of immovable property tax and vehicle 
property tax. 

 procedure for offsetting and (or) refunding the amounts 
paid in excess of land tax and property tax after   
1 January 2018. 

 
 

13. Անվանումը Բանկերի, վարկային կազմակեր-

պությունների, ապահովագրական 

ընկերությունների կամ ներդրումային 

ընկերությունների կողմից հաշվապա-

հական հաշվառման համակարգչային 

ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլի 

պատճենն ստուգում իրականացնող 

պաշտոնատար անձանց կողմից 

պահանջվելու և էլեկտրոնային կրիչով 

նշյալ պաշտոնատար անձանց 

տրամադրվելու կարգն ու պայմանները 

սահմանելու մասին 

  13. Title On establishment of procedure and 
conditions for requesting by the officials 
carrying out inspection of the copy of the 
file created by banks, credit 
organisations, insurance companies or 
investment funds through accounting 
software and for its provision on an 
electronic carrier to the mentioned 
officials  

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում   
Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 10 օգոստոսի 2017թ.  Date: 10 August 2017 

Համարը. 961-Ն  Number: 961-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 53, 23 օգոստոսի 2017թ.  Publication: OJ No. 53, 23 August 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 
ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 405-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասը և դրանով սահմանվել է բանկերի, վարկային 

կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերություն-

ների կամ ներդրումային ընկերությունների կողմից 

հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրի 

միջոցով ստեղծված ֆայլի պատճենը ստուգում իրականացնող 

պաշտոնատար անձանց կողմից պահանջվելու և 

էլեկտրոնային կրիչով նշյալ պաշտոնատար անձանց 

տրամադրվելու կարգն ու պայմանները:  

 

Մասնավորապես, սահմանվել է, որ. 

 ֆինանսական  կազմակերպությունների  մոտ  հարկային 

մարմնի  կողմից  իրականացվող`  համալիր  հարկային 

ստուգման  շրջանակներում  ստուգում  իրականացնող 

պաշտոնատար  անձինք  իրավունք  ունեն  ֆինանսական 

կազմակերպություններին  ներկայացնելու  վերջիններիս 

կողմից  կիրառվող  հաշվապահական  հաշվառման 

համակարգչային  ծրագրի  միջոցով  ստեղծված  ֆայլի 

պատճենն իրենց տրամադրելու պահանջ, 

 հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրի 

պատճենի տրամարումը  կատարվում  է  միայն  համալիր 

հարկային  ստուգման  դեպքում  պաշտոնակատար  անձի 

կողմից  պահանջելու  դեպքում,  իսկ  տրամադրելու 

պահանջը  ներկայացվում  է  ստուգվող  ֆինանսական 

կազմակերպության  գործադիր  ղեկավարին,  իսկ  նրա 

բացակայության դեպքում նրան փոխարինող անձին կամ 

հաշվետվությունների  կազմման  համար  պատասխանա-

տու  անձին:  Ներկայացված  պահանջը  բավարարվում  է 

երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:  
 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
paragraph 3 of article 405 of the RA Tax Code and has 
established procedure and conditions for requesting by the 
officials carrying out inspection of the copy of the file created 
by banks, credit organizations, insurance companies or 
investment funds through accounting software and for its 
provision on an electronic carrier to the mentioned officials. 
 
Particularly, it has been established that: 

 

 within the scope of complex tax inspection of financial 
organizations initiated by the tax authorities, officials 
carrying out the inspection are entitled to request from 
financial organizations provision of a copy of the file 
created by these organizations through the accounting 
software used; 
 

 copy of the file created by the accounting software is 
provided only in case of request by the official during 
complex tax inspection, and request is submitted to the 
executive officer of financial organization under 
inspection, or to the official superseding him/her in case 
of his/her absence, or to the person responsible for 
reporting. The request shall be satisfied within three 
business days.     
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14. Անվանումը ՀՀ տարածքում ակցիզային հարկով 

հարկման ենթակա ապրանքներ 

արտադրողներից կամ տարայավորող-

ներից ձեռք բերված` ակցիզային հարկով 

հարկման ենթակա ապրանքները ՀՀ 

տարածքից արտահանելու դեպքում 

վճարված ակցիզային հարկի գումարների 

փոխհատուցման կարգն ու ժամկետները 

սահմանելու մասին 

  14. Title On establishment of procedure and 
timeframes of reimbursement of excise 
tax amounts paid in case of exporting 
from the RA territory excisable goods 
purchased from manufacturers or 
packagers of goods subject to excise tax 
in the RA territory 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 24 օգոստոսի 2017թ. 
 

Date: 24 August 2017 

Համարը. 1048-Ն 
 

Number: 1048-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 56, 13 սեպտեմբերի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 56, 13 September 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 101-րդ հոդվածի  2-րդ 
մասը և դրանով սահմանվել է ՀՀ տարածքում ակցիզային 

հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրողներից 

կամ տարայավորողներից ձեռբերված՝ ակցիզային հարկով 

հարկվող ապրանքները ՀՀ տարածքից արտահանելու դեպքում 

վճարված ակցիզային հարկի գումաների փոխհատուցման 

կարգն ու ժամկետները:  

 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
paragraph 2 of article 101 of the RA Tax Code and has 
established procedure and timeframes of reimbursement of 
excise tax amounts paid in case of exporting from the RA 
territory excisable goods purchased from manufacturers or 
packagers of goods subject to excise tax in the RA territory. 

15. Անվանումը ՀՀ կառավարության 2004թ. հոկտեմբերի 

7-ի N 1398-ն որոշման մեջ լրացումներ 

կատարելու մասին 

  15. Title On making amendments to   
the RA government decree No: 1398-N, 
dated 7 October 2004  

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 7 սեպտեմբերի 2017թ. 
 

Date: 7 September 2017 

Համարը. 1086-Ն 
 

Number: 1086-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 57, 20 սեպտեմբերի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 57, 20 September 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ փոփոխություն է 

կատարվել ՀՀ կառավարության 07.10.2004թ. «Եկամուտների և 

գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկերի վճարումից 

խուսափելը կանխելու մասին ՀՀ գործող միջազգային 

համաձայնագրերի որոշ դրույթներ կիրառելու մասին» 

Nօ.1398-Ն որոշման N 1 հավելվածում: Մասնավորապես 

սահմանվել է, որ՝ 

 ռեզիդենտության տեղեկանք է համարվում նաև 

օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից 

վարվող էլեկտրոնային համակարգից արտածված 

փաստաթուղթը, եթե այն համապատասխանում է 

սահմանված պահանջներին:  

 այն դեպքում, երբ օտարերկրյա պետության ներքին 

օրենսդրության կանոններին համաձայն տրամադրված 

ռեզիդենտության տեղեկանքը (այդ թվում` նաև 

էլեկտրոնային եղանակով) չի համապատասխանում 

սահմանված պահանջներին, ՀՀ հարկային մարմինը 

կարող է ճշտել այդ փաստաթղթի իսկությունը` 

համապատասխան օտարերկրյա իրավասու մարմին 

հարցում կատարելու միջոցով, 

 էլեկտրոնային  համակարգի  միջոցով  ռեզիդենտության 

փաստը  հիմնավորվելու  դեպքում  ռեզիդենտության 

տեղեկանքի  կամ  սերտիֆիկատ‐դիմումի  ամրագրումը 

համապատասխան  ֆինանսական  (հարկային)  մարմնի 

 Abstract: 
According to this RA government decree amendment has 
made to appendix 1 of the RA government decree   
No: 1398-N "On application of certain provisions of effective 
international treaties of the RA on avoidance of double 
taxation and prevention of fiscal evasion with respect to 
taxes on income and property", dated 07.10.2004. 
Particularly, the following has been established: 
 

 residence certificate is also considered to be a document 
extracted from the electronic system maintained by the 
competent authority of a foreign state, if it meets the 
requirements. 
 

 in case residence certificate (including in electronic form) 
issued according to internal legislative rules of a foreign 
state does not comply with the requirements, the RA tax 
authorities can test for the authenticity of the document 
by making an inquiry to the relevant foreign competent 
authority.  
 

 in case the residence is evidenced by an electronic 
system, stamping of residence certificate or certificate-
application by a seal of financial (tax) authority and 
signing by an authorized official is not mandatory.   
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կնիքով  և  իրավասու  պաշտոնատար  անձի 

ստորագրությամբ պարտադիր չէ:  
 

16. Անվանումը Հարկային հաշվարկները հարկային 

մարմին թղթային եղանակով 

ներկայացնելու դեպքերը սահմանելու 

մասին 

  16. Title On defining cases when tax reports are 
submitted to the tax authorities in paper 
form 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 7 սեպտեմբերի 2017թ. 
 

Date: 7 Sepetmber 2017 

Համարը. 1107-Ն 
 

Number: 1107-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 57, 20 սեպտեմբերի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 57, 20 September 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 5-րդ 
մասը և դրանով սահանմվել է  հարկային հաշվարկները 

հարկային մարմին թղթային եղանակով ներկայացնելու 

կարգը, մասնավորապես. 

 

 Հարկային հաշվարկները` բացառությամբ եկամտային 

հարկի հաշվարկի, հարկային մարմին թղթային եղանակով 

կարող են ներկայացվել հարկային մարմնի ծրագրային 

համակարգի խափանման դեպքում: 

 Հարկային մարմնի ծրագրային համակարգի խափանման 

դեպքում եկամտային հարկի հաշվարկը ներկայացվում է 

ծրագրային համակարգի խափանումն ավարտվելուց 

հետո` էլեկտրոնային եղանակով: 

 Հարկային մարմնի ծրագրային համակարգի խափանման 

փաստը թղթային եղանակով հարկային հաշվարկներն 

ընդունող աշխատողի կողմից ստուգվում է հարկային 

մարմնի պաշտոնական կայքում հրապարակված 

տեղեկատվության հիման վրա, որտեղ նշվում են 

խափանման ժամկետի սկիզբը և ավարտը: 

 Հարկ վճարողները թղթային եղանակով հարկային 

հաշվարկները հարկային մարմին ներկայացնում են 

փոստային կապի միջոցով` պատվիրված նամակով կամ 

առձեռն: 

 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on 
paragraph 5 of article 53 of the RA Tax Code and has 
established procedure for submission of tax reports to the 
tax authorities in paper form, particularly: 
 
 
 

 Tax reports, except for income tax report, can be 
submitted to the tax authorities in paper form in case of 
failure of the tax authorities’ system. 

 
 

 In case of failure of the tax authorities’ system, income 
tax report is submitted in electronic form after the failure 
is fixed.  

 
 

 The fact of failure of the tax authorities’ system is 
checked by the employee accepting tax reports in paper 
form based on the information published on the official 
website of the tax authorities, where starting and ending 
dates of the failure are indicated.   

 
 

 Tax reports in paper form are submitted by taxpayers to 
the tax authorities by post, by registered letter or by hand.   

17. Անվանումը ՀՀ կառավարության 2011թ. դեկտեմբերի 

29-ի N 1931-ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ և լրացում կատարելու մասին 

  17. Title On making amendments and   
supplement to the RA government decree 
No: 1931-N, dated 29 December 2011   

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 14 սեպտեմբերի 2017թ. 
 

Date: 14 Sepetmber 2017 

Համարը. 1121-Ն 
 

Number: 1121-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 58, 27 սեպտեմբերի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 58, 27 September 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ փոփոխություններ և 

լրացումներ են կատարվել 29.12.2011թ. «Աուդիտի և որակի 

վերահսկողության միջազգային ստանդարտները 

հրապարակելու և ՀՀ կառավարության 2005թ. ապրիլի 21-ի   

N 509-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»   

N 1931-Ն որոշման մեջ: Մասնավորապես. 

 ԱՄՍ 260, ԱՄՍ 570, ԱՄՍ 700, ԱՄՍ 705, ԱՄՍ 706 

աուդիտի միջազգային ստանդարտները շարադրվել են 

նոր խմբագրությամբ: 

 ԱՄՍ 700 աուդիտի միջազգային ստանդարտից հետո 

լրացվել է նոր՝ ԱՄՍ 701 աուդիտի միջազգային 

ստանդարտ – «Անկախ աուդիտորական 

 

Abstract: 
According to this RA government decree amendments and 
supplements have been made to the RA government decree 
No: 1931-N, dated 29.12.2011 on “Publication of 
International Standards on Auditing and Quality Control and 
making amendment to the RA government   
decree No: 509-N of 21 April 2005”. Particularly: 

 The editing of International Standards on Auditing   
ISA 260, ISA 570, ISA 700, ISA 705 has been revised. 

   

 New International Standard on Auditing ISA 701 
“Communicating Key Audit Matters in the Independent 
Auditor's Report” has been added after ISA 700. 
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եզրակացությունում առանցքային աուդիտորական 

հարցերի ներկայացում»: 
 

 
 

 

18. Անվանումը Հարկ վճարողի գործունեությունը որևէ 

օրվանից անորոշ կամ որոշակի ժամկետով 

դադարեցնելու և գործունեությունը 

վերսկսելու մասին հայտարարության ձևը 

հաստատելու մասին 

  18. Title On approval of the form of statement on 
termination of taxpayer’s activities 
starting from any day for an indefinite 
period of time and recommencement of 
activities  

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee  

Ամսաթիվը. 27 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 27 June 2017 

Համարը. 195-Ն 
 

Number: 195-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 22, 17 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 22, 17 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս հրամանն ընդունվել է հիմք ընդունելով ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 8-րդ մասը:  
Հրամանով հաստատվել է հարկ վճարողի գործունեությունը 

որևէ օրվանից անորոշ կամ որոշակի ժամկետով  

դադարեցնելու և գործունեությունը վերսկսելու մասին 

հայտարարության ձևը: 

 

 

Abstract: 
This order of the RA State Revenue Committee has been 
adopted based on paragraph 8 of article 53 of the RA 
Tax Code.  
By this order, the form of statement on termination of 
taxpayer’s activities starting from any day for an indefinite 
period of time and recommencement of activities has been 
approved. 

19. Անվանումը Ապրանքների փաստացի մնացորդների 

գույքագրման արդյունքների վերաբերյալ 

արձանագրության ձևը սահմանելու 

մասին 

  19. Title On defining the form of protocol on 
results of inventory of stock on hand 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee 

Ամսաթիվը. 27 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 27 July 2017 

Համարը. 247-Ն 
 

Number: 247-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 24, 15 օգոստոսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 24, 15 August 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս հրամանն ընդունվել է հիմք ընդունելով ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 346-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 2-րդ 
կետը:  
Հրամանով հաստատվել է ապրանքների փաստացի 

մնացորդների գույքագրման արդյունքների վերաբերյալ 

արձանագրության ձևը: 

 

 

Abstract: 
This order of the RA State Revenue Committee has been 
adopted based on clause 2 of paragraph 10 of article 346 
of the RA Tax Code.  
By this order, the form of protocol on results of inventory of 
stock on hand has been approved.  

20. Անվանումը Ապրանքների մնացորդների հաշվառման 

ձևը սահմանելու մասին 
  20. Title On defining the method of accounting for 

stock on hand 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee 

Ամսաթիվը. 27 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 27 July 2017 

Համարը. 242-Ն 
 

Number: 242-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 24, 15 օգոստոսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 24, 15 August 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս հրամանն ընդունվել է հիմք ընդունելով ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 457-րդ հոդվածի 2-րդ մասը:  
Հրամանով հաստատվել է ապրանքների մնացորդների 

հաշվառման ձևը: 

 

Abstract: 
This order of the RA State Revenue Committee has been 
adopted based on paragraph 2 of article 457 of the RA 
Tax Code.  
By this order, method of accounting for stock on hand has 
been approved. 
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21. Անվանումը Հարկ վճարողի գործունեության 

կասեցումը տուգանքով փոխարինելու 

վերաբերյալ դիմումի ձևը սահմանելու 

մասին 

  21. Title On defining the form of application for 
replacement of suspension of taxpayer’s 
activities with payment of a penalty 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee 

Ամսաթիվը. 27 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 27 June 2017 

Համարը. 196-Ն 
 

Number: 196-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 22, 17 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 22, 17 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս հրամանն ընդունվել է հիմք ընդունելով ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 8-րդ մասը:  
Հրամանով հաստատվել է հարկ վճարողի գործունեության 

կասեցումը տուգանքով փոխարինելու վերաբերյալ հարկային 

մարմին ներկայացվող դիմումի ձևը: 

 

Հիշեցնենք, որ Օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 8-րդ մասով 
սահմանված են դեպքեր, երբ ՀԴՄ-ների կիրառության և (կամ) 
ՀԴՄ միջոցով դրամական հաշվարկների կանոնները 
չպահպանելու դեպքերում հարկ վճարողի գործունեության 
կասեցումը կարող է փոխարինվել տուգանքի վճարմամբ՝ 
հարկ վճարողի գրավոր դիմումը ներկայացնելու և 
սահմանված չափով հաշվարկվող տուգանքը վճարելու 
դեպքում:  
 

 

Abstract: 
This order of the RA State Revenue Committee has been 
adopted based on paragraph 8 of article 416 of the RA 
Tax Code.  
By this order, the form of application submitted to the tax 
authorities for replacement of suspension of taxpayer’s 
activities with payment of a penalty has been approved. 
 
It should be reminded that paragraph 8 of article 416 of the 
RA Tax Code defines cases when as a result of 
incompliance with the rules of application of cash register 
machines or monetary transactions recorded by cash 
register machines, suspension of taxpayer’s activities can 
be replaced with payment of a penalty, in case taxpayer 
submits the written application and pays the penalty 
calculated in the amount prescribed.   

22. Անվանումը Հարկ վճարողի կողմից  տեղեկություններ 

փակցնելու հայտարարության օրինակելի 

ձևը սահմանելու մասին 

  22. Title On defining the form of an information 
statement to be posted by taxpayer 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee 

Ամսաթիվը. 27 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 27 June 2017 

Համարը. 193-Ն 
 

Number: 193-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 22, 17 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 22, 17 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս հրամանն ընդունվել է հիմք ընդունելով ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը:  
Հրամանով հաստատվել է հարկ վճարողի կողմից 

տեղեկություններ փակցնելու հայտարարության օրինակելի 

ձևը (փոխարինելու է ներկայիս գործող ձևին): 

 

Հիշեցնենք, որ  օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի 
համաձայն հարկ վճարողը պարտավոր է իր գործունեության 
իրականացման յուրաքանչյուր հասցեում՝ առավել տեսանելի 
տեղում փակցնել հարկային մարմնի սահմանած ձևի 
հայտարարություն` նշելով հարկ վճարողի լրիվ անվանումը, 
ՀՎՀՀ-ն, գործունեության տվյալ վայրի հասցեն և տվյալ 
հասցեում իրականացվող գործունեության տեսակը 
(տեսակները): 
 

 

Abstract: 
This order of the RA State Revenue Committee has been 
adopted based on clause 7 of paragraph 1 of article 33 
of the RA Tax Code.  
By this order, the form of an information statement to be 
posted by taxpayer has been approved (to replace currently 
effective one). 
 
It should be reminded that according to clause 7 of 
paragraph 1 of article 33 of the RA Tax Code, taxpayer is 
obliged to post the statement in the form prescribed by the 
tax authorities  in a visible place at every address of its 
activities, indicating the full name of taxpayer, the taxpayer 
identification number, the address of the given place of 
activity and the type(s) of activity carried out at the given 
address.  
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23. Անվանումը Կամավորության սկզբունքով որպես 

հարկային գործակալ հանդես գալու 

վերաբերյալ հայտարարության ձևը 

հաստատելու մասին 

  23. Title On approval of the form of statement on 
acting as a tax agent on a voluntary basis 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee 

Ամսաթիվը. 27 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 27 June 2017 

Համարը. 192-Ն 
 

Number: 192-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 22, 17 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 22, 17 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս հրամանն ընդունվել է հիմք ընդունելով ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասը:  
Հրամանով հաստատվել է կամավորության սկզբունքով որպես 

հարկային գործակալ հանդես գալու վերաբերյալ 

հայտարարության ձևը: 

 

 

Abstract: 
This order of the RA State Revenue Committee has been 
adopted based on paragraph 2 of article 29 of the RA 
Tax Code.  
By this order, the form of statement on acting as a tax agent 
on a voluntary basis has been approved.  

24. Անվանումը Հարկ վճարողին (հարկային գործակալին) 

հարկային մարմնում ներկայացնելու 

համար լիազորագրի ձևը սահմանելու 

մասին 

  24. Title On defining the form of authorization for 
representing taxpayer (tax agent) in the 
tax authorities 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee 

Ամսաթիվը. 27 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 27 July 2017 

Համարը. 243-Ն 
 

Number: 243-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 24, 15 օգոստոսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 24, 15 August 2017 
Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 

 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս հրամանն ընդունվել է հիմք ընդունելով ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասը:  
Հրամանով հաստատվել է հարկ վճարողին (հարկային 

գործակալին) հարկային մարմնում ներկայացնելու 

լիազորագրի ձևը: 

 

 

Abstract: 
This order of the RA State Revenue Committee has been 
adopted based on paragraph 1 of article 28 of the RA 
Tax Code.  
By this order, the form of authorization for representing 
taxpayer (tax agent) in the tax authorities has been 
approved.  

25. Անվանումը Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող 

եկամուտների գծով պարտավորու-

թյունների վերաբեյալ տեղեկանքի ձևը 

սահմանելու մասին 

  25. Title On defining the form of statement on  
liabilities with respect to income 
controlled by the tax authorities 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee 

Ամսաթիվը. 19 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 19 July 2017 

Համարը. 228-Ն 
 

Number: 228-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 23, 1 օգոստոսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 23, 1 August 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս հրամանն ընդունվել է հիմք ընդունելով ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի  3-րդ մասը:  
Հրամանով հաստատվել է հարկային մարմնի կողմից 

վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների 

վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը: 

 

 

Abstract: 
This order of the RA State Revenue Committee has been 
adopted based on paragraph 3 of article 297 of the RA 
Tax Code.  
By this order, the form of statement on liabilities with respect 
to income controlled by the tax authorities has been 
approved.  
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26. Անվանումը Ավելացված արժքի հարկի վճարող 

համարվելու և որպես ավելացված արժեքի 

հարկի վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ 

հայտարարության ձևը հաստտաելու 

մասին 

  26. Title On defining the form of statement on 
being considered as a VAT payer and 
being registered as a VAT payer 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee 

Ամսաթիվը. 27 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 27 June 2017 

Համարը. 190-Ն 
 

Number: 190-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 22, 17 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 22, 17 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս հրամանն ընդունվել է հիմք ընդունելով ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի  1-ին մասին 3-րդ կետը:  
Հրամանով հաստատվել է ավելացված արժեքի հարկի 

վճարող համարվելու և որպես ավելացված արժեքի հարկի 

վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը: 

 

 

Abstract: 
This order of the RA State Revenue Committee has been 
adopted based on clause 3 of paragraph 1 of article 59 
of the RA Tax Code.  
By this order, the form of statement on being considered as 
a VAT payer and being registered as a VAT payer has been 
approved.  

27. Անվանումը Սոցիալական վճարի հաշվարկման 

օբյեկտի առավելագույն սահմանաչափերը 

չկիրառելու և սոցիալական վճարի 

հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն 

սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու 

մասին դիմումների ներկայացման կարգը 

և դիմումների ձևերը սահմանելու մասին  

  27. Title On establishment of procedure for 
submission of applications for non-
application of maximum limits of social 
payment calculation base and for 
recommencement of application of 
maximum limits of social payment 
calculation base and forms of 
applications 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee 

Ամսաթիվը. 27 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 27 June 2017 

Համարը. 189-Ն 
 

Number: 189-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 22, 17 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 22, 17 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս hրամանով հաստատվել են սոցիալական 

վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն 

սահմանաչափերը (ներկայիս գործող՝ ամսական 500,000 

դրամը և 2020թ. հուլիս 1-ից կիրառվող նվազագույն 

աշխատավարձի 15-ապատիկ) չկիրառելու և սոցիալական 

վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն 

սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու մասին 

դիմումների ներկայացման կարգը և դիմումների ձևերը: 

 

Հիշեցնենք, որ անձը կարող է ընտրել իր նկատմամբ 
չկիրառելու վերոնշյալ առավելագույն սահմանաչափերը` այդ 
մասին ներկայացնելով դիմում հարկային մարմին:  
 

 

Abstract: 
By this order of the RA State Revenue Committee the 
procedure for submission of applications for non-application 
of maximum limits of social security payment calculation 
base (currently effective AMD 500,000 per month and   
15-fold amount of minimum salary applicable from 1 July 
2020) and for recommencement of application of maximum 
limits of social security payment calculation base and forms 
of applications have been approved.  
 
It should be reminded that a person may choose not to be 
subject to the above stated maximum limits by submitting an 
application about it to the tax authorities. 

28. Անվանումը Հիմնավորված գումարները միասնական 

հաշիվ մուտքագրելու եզրակացության և 

միասնական հաշվից գումարները 

վերադարձնելու դիմումի ձևերը 

հաստատելու մասին 

  28. Title On approval of forms of opinion on 
crediting the substantiated amounts to 
unified account and application for 
refunding the amounts from unified 
account 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee 

Ամսաթիվը. 27 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 27 July 2017 

Համարը. 246-Ն 
 

Number: 246-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 24, 15 օգոստոսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 24, 15 August 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս հրամանն ընդունվել է հիմք ընդունելով ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի  1-ին և 2-րդ մասերը:  
Հրամանով հաստատվել է. 

 հիմնավորված գումարները միասնական հաշիվ 

մուտքագրելու եզրակացության ձևը, 

 

Abstract: 
This order of the RA State Revenue Committee has been 
adopted based on paragraphs 1 and 2 of article 327 of 
the RA Tax Code.  
It has established the following: 

 form of opinion on crediting the substantiated amounts to 
unified account, 
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 միասնական հաշվից գումարները վերադարձնելու 

դիմումի ձևը և լրացման կարգը: 

 

 form of application for refunding the amounts from unified 
account and its completion procedure.  

29. Անվանումը Փոխանցված հարկային պարտավորու-

թյունների և դեբետային գումարների 

սահմանված չափից ավել վճարված հարկի 

գումարների, ինչպես նաև միասնական 

հաշվի գումարների մնացորդների 

տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին 

  29. Title On approval of the form of statement on 
transferred tax liabilities and debit 
amounts, tax amounts paid in excess of 
the prescribed amounts, as well as 
balance of the amounts on unified 
account 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրաման 

  Document 

Document: Order of the RA State Revenue Committee 

Ամսաթիվը. 19 հուլիսի 2017թ. 
 

Date: 19 July 2017 

Համարը. 229-Ն 
 

Number: 229-N 

Հրապարակում. ԳՏ No. 23, 1 օգոստոսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 23, 1 August 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January  2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ այս հրամանն ընդունվել է հիմք ընդունելով ՀՀ 
հարկային օրենսգրքի 322-րդ հոդվածի  2-րդ մասը:  
Հրամանով հաստատվել է փոխանցված հարկային 

պարտավորությունների և դեբետային գումարների 

սահմանված չափից ավել վճարված հարկի գումարների, 

ինչպես նաև միասնական հաշվի գումարների մնացորդների 

տեղեկանքի ձևը: 

 

 

Abstract: 
This order of the RA State Revenue Committee has been 
adopted based on paragraph 2 of article 322 of the RA 
Tax Code.  
By this order, the form of statement on transferred tax 
liabilities and debit amounts, tax amounts paid in excess of 
the prescribed amounts, as well as balance of the amounts 
on unified account has been approved.  

30. Անվանումը Եվրասիական տնտեսական միության 

անդամ պետություններից ՀՀ տարածք 

արժութային արժեքների (այդ թվում 

թղթադրամների) ներմուծման դեպքում 

հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ 

  30. Title On certain taxation issues related to  
import of currency values (including 
banknotes) from the member states of the 
Eurasian Economic Union to the RA 
territory 

Փաստաթուղթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ և ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության պաշտոնական 

պարզաբանում 

  Document 

Document: Official clarification of the RA State 
Revenue Committee and the RA Ministry of 
Finance 

Ամսաթիվը. 8 հունիսի 2017թ./15 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 8 June 2017/15 June 2017 

Համարը. 02 
 

Number: 02 

Հրապարակում. ԳՏ No. 20, 3 հուլիսի 2017թ. 
 

Publication: DJ No. 20, 03 July 2017 

Ուժի մեջ է. 2017թ. հունիսի 8-ից 
 

Effective: From 8 June 2017 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ և ՀՀ ֆինանսների նախարարության այս 

պաշտոնական պարզաբանման համաձայն. 
 

 ԵՏՄ  անդամ  պետություններից  ՀՀ  տարածք 

ներմուծված արժութային  արժեքների  (այդ  թվում 

թղթադրամների)  մասով  սահմանված  ժամկետում 

հարկային  մարմին  են  ներկայացվում  օրենքով 

սահմանված  փաստաթղթերը`  ներմուծման  հարկային 

հայտարարագիրը  և  ապրանքների  ներմուծման  և 

անուղղակի  հարկերի  վճարման  (կամ  անուղղակի 

հարկերից ազատման, անուղղակի  հարկերն այլ  կարգով 

վճարելու)  մասին  ներմուծողի  լրացրած 

հայտարարությունը, 
 

 ներմուծման  հարկային  հայտարարագրի  մեջ,  որպես 

հարկման  բազա,  արտացոլվում  է  ներմուծ-

ված արժութային արժեքների (այդ թվում՝ թղթադրամների) 

անվանական  արժեքը,  իսկ  հարկի  գումար  դաշտում 

լրացվում է «0»: 

 

Abstract: 
According to this official clarification of the RA State 
Revenue Committee and the RA Ministry of Finance: 
 

 for currency values (including banknotes) imported to the 
RA territory from the EAEU member states documents 
prescribed by the law shall be submitted to the tax 
authorities within the established timeframes, including 
tax declaration for import and application completed by 
the importer on import of goods and payment of indirect 
taxes (or on exemption from indirect taxes, or on 
payment of indirect taxes by other procedure); 
 

 nominal value of the imported currency values (including 
banknotes) is reflected in tax declaration for import as a 
taxation base and “0” is completed in the field “tax 
amount”.   
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