
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ/ Հոդված 102/ 

Շահութահարկը Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածով սահմանված հարկման օբյեկտի 

համար Օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական 

բյուջե վճարվող պետական հարկ է: 



 

Շահութահարկ վճարողներ են համարվում/ Հոդված 103 / 
 

1) ռեզիդենտ կազմակերպությունները,  
2) Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված՝ 
ա. անհատ ձեռնարկատերերը, 
բ. նոտարները. 
3) Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված, կանոնները գրանցած պայմանագրային 
ներդրումային ֆոնդերը (բացառությամբ կենսաթոշակային ֆոնդերի և երաշխիքային 
ֆոնդերի). 
4) ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները, ինչպես նաև մշտական հաստատության 
միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող և (կամ) 
մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից եկամուտ 
ստացող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք: 
 

Շահութահարկ վճարողներ չեն համարվում 
 

1) Հայաստանի Հանրապետությունը` ի դեմս պետական մարմինների. 
2) Հայաստանի Հանրապետության համայնքները` ի դեմս համայնքային կառավարչական 
հիմնարկների. 
3) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը. 
4) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունները և հյուպատոսական հիմնարկները, դրանց հավասարեցված 
միջազգային կազմակերպությունները. 
5) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին 
կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի հիման վրա ստեղծված հատուցման հիմնադրամը: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Շահութահարկով հարկման օբյեկտ է համարվում  /Հոդված 104/ 
 

1) ռեզիդենտ կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված անհատ 
ձեռնարկատերերի և նոտարների (այսուհետ՝ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողներ) համար՝ 
Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից և (կամ) Հայաստանի Հանրապետությունից 
դուրս գտնվող աղբյուրներից ստացվող կամ ստացման ենթակա (այսուհետ՝ սույն բաժնում՝ 
ստացվող) համախառն եկամուտը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված 
անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների անձնական եկամուտների. 

 
2)     ՀՀ –ում հաշվառված, կանոնները գրանցած ներդրումային ֆոնդերի (բացառությամբ 
կենսաթոշակային ֆոնդերի և երաշխիքային ֆոնդերի), ինչպես նաև «Ակտիվների արժեթղթավորման և 
ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա ստեղծված արժեթղթավորման 
հիմնադրամի համար՝ զուտ ակտիվների հանրագումարը. 
 
3) ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների, ինչպես նաև մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ 
գործունեություն իրականացնող և (կամ) մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ աղբյուրներից 
եկամուտ ստացող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (այսուհետ՝ ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողներ) 
համար՝ ՀՀ աղբյուրներից ստացվող համախառն եկամուտը, բացառությամբ մշտական հաստատության 
միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող և (կամ) մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ 
աղբյուրներից եկամուտ ստացող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ ՀՀ աղբյուրներից ստացվող 
անձնական եկամուտների: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

Շահութահարկով հարկման բազա են համարվում  /Հոդված 105/ 
1) ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողների համար՝ հարկվող շահույթը, որը որոշվում է որպես 

Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված համախառն եկամտի և Օրենսգրքի 

110-րդ հոդվածով սահմանված նվազեցումների դրական տարբերություն. 

 

2) ՀՀ-ում հաշվառված, կանոնները գրանցած ներդրումային ֆոնդերի (բացառությամբ 

կենսաթոշակային ֆոնդերի և երաշխիքային ֆոնդերի), ինչպես նաև «Ակտիվների արժեթղթավորման և 

ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա ստեղծված արժեթղթավորման 

հիմնադրամի համար՝ զուտ ակտիվների հանրագումարը, որը որոշվում է ՀՀ ԿԲ-ի սահմանած և 

հարկային մարմնի հետ համաձայնեցրած կարգով: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ ներդրումային 

ֆոնդի զուտ ակտիվներից չեն նվազեցվում ներդրումային ֆոնդի մասնակիցներին ներդրումային ֆոնդի 

ակտիվներից շահաբաժնի կամ նման այլ ձևով կատարված բաշխումների գումարները. 

 

3) մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող և (կամ) մշտական 

հաստատության միջոցով ՀՀ աղբյուրներից եկամուտ ստացող ոչ ռեզիդենտ 

կազմակերպությունների և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (այսուհետ՝ մշտական 

հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 

վճարողներ) համար՝ հարկվող շահույթը, որը որոշվում է որպես Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

3-րդ կետով սահմանված համախառն եկամտի և Օրենսգրքի 110-րդ հոդվածով սահմանված 

նվազեցումների դրական տարբերություն՝ հաշվի առնելով Օրենսգրքի 133-րդ հոդվածով սահմանված 

առանձնահատկությունները. 

 

4) առանց մշտական հաստատության ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող և (կամ) առանց 

մշտական հաստատության ՀՀ աղբյուրներից եկամուտ ստացող ոչ ռեզիդենտ 

կազմակերպությունների (այսուհետ՝ առանց մշտական հաստատության ՀՀ-ում  գործունեություն 

իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողներ) համար՝ Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

3-րդ կետով սահմանված համախառն եկամուտը. 

 

5) մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ 

կազմակերպությունների՝ մշտական հաստատությանը չվերագրվող գործունեության և (կամ) 

եկամուտների մասով՝ Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված համախառն 

եկամուտը: 



 
Շահութահարկով հարկման բազան որոշելիս՝ 
 
1) հաշվառումն իրականացվում է հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստումը կարգավորող օրենքներով և այլ 
իրավական ակտերով սահմանված սկզբունքների և կանոնների հիման վրա, 
եթե Օրենսգրքի սույն բաժնով և Օրենսգրքի ընդհանուր մասով դրանց 
կիրառության առանձնահատկություններ սահմանված չեն. 

 
2) ակտիվները և պարտավորությունները հաշվի են առնվում սկզբնական 
արժեքով, բացառությամբ օրենքով սահմանված կարգով վերագնահատված 
ակտիվների և պարտավորությունների, որոնք հաշվի են առնվում 
վերագնահատված արժեքով: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ ակտիվները և 
(կամ) պարտավորությունները համարվում են օրենքով սահմանված կարգով 
վերագնահատված, եթե վերագնահատումը կատարվել է այն օրենքին 
համապատասխան, որով սահմանված է, որ ակտիվների և (կամ) 
պարտավորությունների վերագնահատումն իրականացվում է շահութահարկով 
հարկման բազայի որոշման կամ շահութահարկի հաշվարկման նպատակով. 
 
5) հաշվի են առնվում միայն Օրենսգրքով սահմանված պահուստների 
ստեղծման հետևանքով առաջացող եկամուտները և նվազեցումները: 

Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման սկզբունքները  /Հոդված 106/ 



Եկամուտ չհամարվող տարրերը/ Հոդված 108/ 

 

1) մասնակիցների (բաժնետեր, փայատեր, անդամ) կողմից շահութահարկ 

վճարողի կանոնադրական կապիտալում (հիմնադրամում) կատարված 

ներդրումները,  

2) շահութահարկ վճարողի բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների 

տեղաբաշխման գնի և անվանական արժեքի դրական տարբերությունը. 

3) ակտիվների, այդ թվում՝ արտարժույթի, արտարժույթով արտահայտված 

այլ ակտիվների, ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք մետաղներով 

արտահայտված ակտիվների վերագնահատման դրական արդյունքը. 

4) պարտավորությունների, այդ թվում՝ արտարժույթով արտահայտված 

պարտավորությունների, ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք 

մետաղներով արտահայտված պարտավորությունների վերագնահատման 

բացասական արդյունքը. 

5) ոչ առևտրային կազմակերպությունների անհատույց ստացած ակտիվները 

(այդ թվում` անդամավճարները), աշխատանքները և ծառայությունները. 

 

 

 

 



 

Եկամտի առանձին տեսակների հաշվառման առանձնահատկությունները /Հոդված 109/ 

Շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ տարածքների, 

հողամասերի (այսուհետ` շենք) օտարումից եկամուտը հաշվարկվում է դրանց համար Օրենսգրքի 228-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով որոշվող՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայի 80 տոկոսից 

(այսուհետ՝ կադաստրային արժեք) ոչ պակաս չափով: 2021 թվականի հունվարի 1-ից հետո իրավունքի 

պետական գրանցում ստացած՝ անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրի հիման վրա շենքերի, 

շինությունների (այդ թվում՝ անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ տարածքների օտարումից 

եկամուտը հաշվարկվում է անշարժ գույք գնելու իրավունքի պետական գրանցման ամսաթվի դրությամբ 

գործող՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված 

կադաստրային գնահատման կարգը սահմանող օրենքով սահմանված կարգով, սակայն անշարժ գույքի 

օտարման օրվա դրությամբ անշարժ գույքի որակական և քանակական բնութագրիչների հիման վրա 

հաշվարկված՝ անշարժ գույքի հաշվարկային արժեքի 80 տոկոսից (այսուհետ՝ հաշվարկային արժեք) ոչ 

պակաս չափով:  

Այդ չափից պակաս հատուցման (առանց ԱԱՀ-ի) դեպքում կադաստրային արժեքի (հաշվարկային 

արժեքի) և փաստացի հատուցման գումարի (առանց ԱԱՀ-ի) դրական տարբերությունը՝ որպես 

ներված պարտավորություն, գործարքի կատարման օրը ներառվում է նոր սեփականատիրոջ 

եկամուտների մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օտարողը հանդիսանում է անհատ ձեռնարկատեր 

կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձ, որի դեպքում նոր սեփականատիրոջ մոտ ներված 

պարտավորություն չի առաջանում: 



Շենքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու գործարքների 

մասով եկամուտը հաշվարկվում է դրանց համար օրենքով սահմանված կարգով 

գնահատված` շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքի 80 տոկոսի 

(գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի դեպքում՝ հաշվարկային զուտ եկամտի) 

(այսուհետ սույն կետում՝ կադաստրային արժեք), իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ անշարժ 

գույքի ընդհանուր մակերեսում վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնված 

մակերեսի տեսակարար կշռին համապատասխանող կադաստրային արժեքի 2.5 տոկոսից ոչ 

պակաս չափով՝ հաշվարկված տարեկան կտրվածքով: Այդ չափից պակաս հատուցման 

(առանց ԱԱՀ-ի) դեպքում կադաստրային արժեքի, իսկ դրա բացակայության դեպքում` անշարժ 

գույքի ընդհանուր մակերեսում վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնված 

մակերեսի տեսակարար կշռին համապատասխանող կադաստրային արժեքի 2.5 տոկոսի և 

փաստացի վարձակալական վճարի (առանց ԱԱՀ-ի) դրական տարբերությունը՝ որպես ներված 

պարտավորություն, սույն հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով սահմանված պահին ներառվում է 

վարձակալի կամ փոխառուի եկամուտների մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարձատուն 

կամ փոխատուն հանդիսանում է անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական 

անձ, որի դեպքում վարձակալի կամ փոխառուի մոտ ներված պարտավորություն չի 

առաջանում: 

 



 
 

 
 

Միջնորդական ծառայությունների մատուցումից (հանձնարարության, 

կոմիսիայի կամ գործակալության պայմանագրերի հիման վրա ծառայությունների 

մատուցումից) ստացվող եկամուտը որոշվում է հանձնակատարի, կոմիսիոների 

կամ գործակալի վարձատրության և նրանց կողմից իրենց անունով կատարած 

ծախսերի դիմաց, որպես փոխհատուցում, ստացվող հատուցման 

հանրագումարով: 
 

 
 

 

  

 



Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ 
վճարողների համար եկամուտ են համարվում նաև՝ 
 
1) առևտրային կազմակերպությունների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների 
անհատույց ստացված ակտիվները: Սույն կետով սահմանված դեպքում՝ 
ա. ակտիվները (բացառությամբ դրամական միջոցների և հողամասերի) 
եկամուտ են համարվում այն հարկային տարում, երբ դրանք ճանաչվում են 
որպես ծախս կամ կորուստ` անկախ այդ ծախսը կամ կորուստը համախառն 
եկամտից նվազեցնելու հանգամանքից, 
բ. դրամական միջոցները եկամուտ են համարվում դրանց ստացման հարկային 
տարում, բացառությամբ պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի 
շրջանակներում ստացված նպատակային դրամական միջոցների․ 
գ. հողամասերը եկամուտ են համարվում տասը հարկային տարիների 
ընթացքում, ներառյալ՝ դրանց ստացման հարկային տարին՝ յուրաքանչյուր հարկային 
տարում հավասարաչափ  
 
9) տույժերի, տուգանքների և գույքային այլ պատժամիջոցների տեսքով եկամուտները, 
բացառությամբ միասնական հաշվին առկա գումարների վերադարձն Օրենսգրքի 327-
րդ հոդվածով սահմանված ժամկետից 30 օրվանից ավելի ուշացնելու դեպքում այդ 
ժամկետին հաջորդող յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հարկ վճարողի օգտին 
հաշվեգրված տույժերի. 
 
10) անվավեր ճանաչված գործարքների մասով նախորդ հաշվետու 
ժամանակաշրջաններում հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն 
եկամտից կատարված նվազեցումները. 

 



Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողների հարկման բազան որոշելիս 

Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված 

համախառն եկամտից նվազեցվում են ձեռնարկատիրական ծախսերը 

(այսուհետ՝ ծախսեր), կորուստները և այլ նվազեցումները՝ Օրենսգրքի նույն 

բաժնով սահմանված կարգով և չափով: 

Նվազեցումների միևնույն գումարը համախառն եկամտից նվազեցվում է միայն 

մեկ անգամ 

 

 

Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 

Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 

վճարողի հարկման բազան որոշելիս Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 

համապատասխանաբար 1-ին և 3-րդ կետերով սահմանված համախառն եկամտից 

նվազեցվում են շահութահարկ վճարողի կատարած՝ Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի 1-5-րդ կետերով, ինչպես նաև նույն հոդվածի 11-13-րդ մասերով սահմանված 

փաստաթղթերով հիմնավորված ծախսերը, եթե նույն հոդվածի 2-րդ մասով և 

Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածով այլ բան սահմանված չէ: 

               ՆՎԱԶԵՑՈՒՄՆԵՐԸ          / Հոդված 110/ 

               Ծախսերը          / Հոդված 111/ 



    Ծախս չհամարվող տարրերը/ Հոդված 112/ 

1) սեփական կապիտալի բաշխումը մասնակիցներին` 

շահաբաժինների կամ նման այլ ձևով. 

2) այլ հարկ վճարողի սեփական կապիտալում կատարված 

ներդրումները. 

3) ակտիվների, այդ թվում՝ արտարժույթի, արտարժույթով 

արտահայտված այլ ակտիվների, ինչպես նաև բանկային ոսկով և 

այլ թանկարժեք մետաղներով արտահայտված ակտիվների 

վերագնահատման բացասական արդյունքը. 

4) պարտավորությունների, այդ թվում՝ արտարժույթով 

արտահայտված պարտավորությունների, ինչպես նաև բանկային 

ոսկով և այլ թանկարժեք մետաղներով արտահայտված 

պարտավորությունների վերագնահատման դրական արդյունքը. 

5) ոչ առևտրային կազմակերպությունների անհատույց ստացած 

ակտիվների (այդ թվում` անդամավճարների), աշխատանքների և 

ծառայությունների գծով ծախսը կամ դրանց հաշվին կատարված 

ծախսը, այլ նվազեցումը կամ առաջացած կորուստը. 

 



Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի հարկման բազան որոշելիս համախառն 
եկամտից չեն նվազեցվում՝ 
1) անհատույց տրամադրած ակտիվները, անհատույց կատարված 

աշխատանքները կամ անհատույց մատուցված ծառայությունները, ներած 
պարտավորությունները, բացառությամբ Օրենսգրքի 120-րդ հոդվածով և 
123-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված դեպքերի. 

2)  այն եկամուտների ստացման հետ կապված ծախսերը, որոնք 
շահութահարկով հարկման բազան որոշելիս նվազեցվում են համախառն 
եկամտից. 

3) Օրենսգրքի 4-րդ, 5-րդ և 8-րդ բաժիններով սահմանված կարգով և 
չափով հաշվանցվող (պակասեցվող) ԱԱՀ-ի, ակցիզային հարկի և 
բնապահպանական հարկի գումարները. 

4) Օրենսգրքի 114-120-րդ հոդվածներով սահմանված՝ շահութահարկով 
հարկման բազայի որոշման նպատակով նորմավորվող ծախսերի՝ 
նորմաները գերազանցող մասը 

Հարկման բազայ ի որոշ ման նպատակով համախառ ն եկամտից 

կատարվող նվազեցումների սահմանափակումները /Հոդված 113/  



Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի հարկման բազան որոշելիս համախառն 
եկամտից չեն նվազեցվում՝ 
1) վարկերի և (կամ) փոխառությունների գծով հաշվարկվող տոկոսների 

գումարների (այդ թվում՝ լիզինգի (տարատեսակների) պայմանագրերի 
շրջանակներում հաշվարկվող տոկոսների գումարների) այն մասը, որը 
գերազանցում է հարկային տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած 
բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկին 
համապատասխանող գումարները, 

2) ներկայացուցչական ծախսերի այն մասը, որը գերազանցում է հարկային 
տարվա համախառն եկամտի 0.5 տոկոսը կամ հինգ միլիոն դրամը 

3) գործուղման ծախսերի (մասնավորապես՝ օրապահիկ, գիշերավարձ, 
տրանսպորտային ծախսեր, ժամանակավոր գրանցման հետ կապված 
ծախսեր) այն մասը, որը գերազանցում է Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքից դուրս գործուղման դեպքում՝ 
հարկային տարվա համախառն եկամտի հինգ տոկոսը 

ՎԱՐՁԱԿԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԸ /Հոդված 114-117/ 



 

 

 

 

 

Ծախսերի առանձին տեսակների հաշվառման 

առանձնահատկությունները /Հոդված 121/ 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների յուրաքանչյուր 

միավորի գծով ամորտիզացիոն մասհանման գումարը հաշվարկվում է 

հարկային տարվա կտրվածքով՝ որպես տվյալ հիմնական միջոցի և ոչ 

նյութական ակտիվի սկզբնական արժեքի և Օրենսգրքի 121 հոդվածի 

1-ին մասի 3-5-րդ կետերով հիմնական միջոցների առանձին խմբերի 

և ոչ նյութական ակտիվների համար սահմանված՝ ամորտիզացիոն 

ժամկետների հարաբերություն: 

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն ժամկետները որոշում է 

շահութահարկ վճարողը` ելնելով դրանց հնարավոր օգտագործման 

ժամկետներից: Վերջիններիս որոշման անհնարինության դեպքում ոչ 

նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետը 

սահմանվում է տասը տարի, սակայն ոչ ավելի, քան շահութահարկ 

վճարողի գործունեության ժամկետը: 

 

 

 

 

 

 

  

 



Անկախ Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներից` 
1) ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի հարկման բազայի որոշման նպատակով 
մինչև 50 հազար դրամ (ներառյալ) արժողությամբ հիմնական միջոցների և 
ոչ նյութական ակտիվների սկզբնական արժեքի չափով ծախսը համախառն 
եկամտից ամբողջությամբ նվազեցվում է այդ հիմնական միջոցների և ոչ 
նյութական ակտիվները ձեռք բերելու հարկային տարվա ընթացքում. 
2) 2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ն 
ընկած ժամանակահատվածում ներմուծվող կամ ձեռք բերվող (կառուցվող, 
մշակվող) հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետը 
սահմանվում է ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական 
հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում 
գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի 
հայեցողությամբ, բայց ոչ պակաս, քան մեկ տարի։ 



                                  Կորուստները /Հոդված 122/ 

Գույքի բնական կորուստը համախառն եկամտից նվազեցվում է 

Կառավարության սահմանած չափը չգերազանցող չափով՝ այդ կորստի տեղի 

ունենալու կամ այդ կորուստը հայտնաբերելու հարկային տարվա ընթացքում:  

Գույքի՝ փաստաթղթերով հիմնավորված որակական կորուստը համախառն 

եկամտից նվազեցվում է այդ կորստի տեղի ունենալու կամ այդ կորուստը 

հայտնաբերելու հարկային տարվա համախառն եկամտի մեկ տոկոսը 

չգերազանցող չափով՝ տվյալ հարկային տարվա ընթացքում:  

Գույքի՝ փաստաթղթերով հիմնավորված պատահական կորուստը 

համախառն եկամտից նվազեցվում է ամբողջ չափով՝ այդ կորստի տեղի 

ունենալու կամ այդ կորուստը հայտնաբերելու հարկային տարվա ընթացքում: 

Գույքի՝ փաստաթղթերով հիմնավորված տեխնոլոգիական կորուստը 

համախառն եկամտից նվազեցվում է որպես նյութածախսի տարր՝ սույն 

մասով սահմանված չափով՝ Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 7-րդ մասի առաջին 

պարբերության 1-ին կետով սահմանված կարգով, իսկ Օրենսգրքի 122-րդ  

հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված դեպքերում՝ նաև այդ մասով սահմանված 

չափով և կարգով:  

Գույքի՝ փաստաթղթերով հիմնավորված այլ կորուստը համախառն եկամտից 

նվազեցվում է այդ կորստի չափով՝ Օրենսգրքի 122-րդ հոդվածի 7-րդ մասով 

սահմանված կարգով:  



Շահութահարկի դրույքաչափերը /Հոդված 125/ 

Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ 

ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի (մշտական հաստատությանը վերագրվող 

եկամուտների գծով ձևավորվող հարկման բազայի մասով) հարկման բազայի 

նկատմամբ շահութահարկը հաշվարկվում է 18 տոկոս դրույքաչափով

Օրենսգրքի 13-րդ բաժնով սահմանված՝ հարկման հատուկ 

համակարգերում գործունեություն իրականացնող անհատ 

ձեռնարկատերերը և նոտարները գործունեության այդ տեսակների մասով 

շահութահարկը վճարում են ամսական հինգ հազար դրամի չափով 

(անկախ այն հանգամանքից, թե անհատ ձեռնարկատերը կամ նոտարը քանի 

հարկման հատուկ համակարգում է գործունեություն իրականացնում), որը 

նրանց համար գործունեության այդ տեսակների մասով համարվում է 

շահութահարկի գծով վերջնական հարկային պարտավորություն: 

 



4. Առանց մշտական հաստատության Հայաստանի Հանրապետությունում 
գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի 
հարկման բազայի նկատմամբ շահութահարկը հաշվարկվում է հետևյալ 
դրույքաչափերով. 
 

1) ապահովագրական հատուցումների, վերաապահովագրական վճարների և 
փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց ստացված եկամուտների մասով՝ հինգ 
տոկոս. 

 
2) պասիվ եկամուտների մասով՝ տասը տոկոս, բացառությամբ սույն մասի 
3.1-ին և 4-րդ կետերով սահմանված դեպքերի. 
 
3.1) շահաբաժինների մասով՝ հինգ տոկոս. 
 
4) արժեթղթերի օտարումից ստացվող ակտիվների արժեքի հավելաճի մասով՝ 
զրո տոկոս. 
 
5) Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից ստացվող՝ սույն մասի 1-4-
րդ կետերում չնշված այլ եկամուտների մասով՝ 20 տոկոս:

 



 

Շահութահարկի վճարումից ազատվում են 

ա) Մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընդգրկված 

հարկային տարիների համար շահութահարկի վճարումից ազատվում են 

գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղված 

շահութահարկ վճարողները` իրենց կողմից գյուղատնտեսական 

արտադրանքի իրացումից ստացվող եկամտի, ինչպես նաև այլ 

ակտիվների իրացումից ստացվող և այլ եկամուտների մասով, եթե այլ 

ակտիվների իրացումից ստացվող և այլ եկամուտների տեսակարար կշիռը 

համապատասխան հարկային տարվա համախառն եկամտի մեջ չի 

գերազանցում տասը տոկոսը:   

բ) Շահութահարկի վճարումից ազատվում են ձեռագործ գորգերի 

արտադրությամբ զբաղվող շահութահարկ վճարողները՝ ձեռագործ գորգերի 

իրացումից ստացվող եկամտի մասով: 

  

 

Շահութահարկի վճարումից ազատումը/Հոդված 126/ 



Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողների, Հայաստանի 

Հանրապետությունում հաշվառված, կանոնները գրանցած 

պայմանագրային ներդրումային ֆոնդերի (բացառությամբ 

կենսաթոշակային ֆոնդերի և երաշխիքային ֆոնդերի), ինչպես նաև 

մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում 

գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողների 

մասով շահութահարկի հաշվարկման և վճարման համար հաշվետու 

ժամանակաշրջան է համարվում յուրաքանչյուր հաշվետու տարին: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանը /Հոդված 129/ 



Հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեության արդյունքներով ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողները պետական բյուջե են վճարում այդ հաշվետու 
ժամանակաշրջանին վերաբերող հարկման բազայի նկատմամբ Օրենսգրքի 
125-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դրույքաչափով հաշվարկված 
շահութահարկի գումարների և շահութահարկի նվազեցվող գումարների 
դրական տարբերությունը: Սույն մասի կիրառության իմաստով՝ 
շահութահարկի նվազեցվող գումարներ են համարվում՝ 
1) Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով և չափով 
հաշվարկված շահութահարկի կանխավճարները. 
2) Օրենսգրքի 20-րդ հոդվածով սահմանված՝ օտարերկրյա 
պետություններում գանձված շահութահարկի կամ շահույթից հաշվարկվող 
այլ հարկի գումարները. 
3) Օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերով սահմանված՝ 
շահութահարկի նվազեցվող գումարները: 

Պետական բյուջե վճարման ենթակա շահութահարկի գումարի 

հաշվարկման կարգը /Հոդված 130/ 



Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները, Հայաստանի 

Հանրապետությունում հաշվառված, կանոնները գրանցած 

պայմանագրային ներդրումային ֆոնդերը (բացառությամբ 

կենսաթոշակային ֆոնդերի և երաշխիքային ֆոնդերի), ինչպես նաև 

մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում 

գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները 

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող հարկային տարվա 

ապրիլի 20-ը ներառյալ Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով սահմանված 

կարգով հարկային մարմին են ներկայացնում շահութահարկի հաշվարկ:  

Շահութահարկի հաշվարկների ներկայացումը  /Հոդված 134/ 



Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողը և մշտական հաստատության միջոցով 

Հայաստանի Հանրապետությունում 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՝ նախորդ հարկային տարվա շահութահարկի գումարի 

20 տոկոսով հաշվարկվող գումարի և նախորդ եռամսյակի ընթացքում 

ապրանքների մատակարարումից, աշխատանքների կատարումից և (կամ) 

ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտների երկու տոկոսով 

հաշվարկվող գումարի նվազագույնի չափով: 

Շահութահարկի կանխավճարները  /Հոդված 135/ 



Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները, Հայաստանի 

Հանրապետությունում հաշվառված, կանոնները գրանցած 

պայմանագրային ներդրումային ֆոնդերը (բացառությամբ 

կենսաթոշակային ֆոնդերի և երաշխիքային ֆոնդերի), ինչպես նաև 

մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում 

գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները 

Օրենսգրքի 130-րդ հոդվածի համապատասխանաբար 1-3-րդ մասերով 

սահմանված կարգով հաշվարկված՝ պետական բյուջե վճարման 

ենթակա շահութահարկի գումարները պետական բյուջե են 

վճարում մինչև հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա 

ապրիլի 20-ը ներառյալ: 

Շահութահարկի գումարի վճարումը  /Հոդված 136/ 


