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Հարկային նորություններ
Ապրիլ 2018 թ.
Եղի’ր տեղեկացված
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Be in the know

«Համայնքին
նվիրատվության
ձևով
ապրանքների
մատակարարման
գործարքների՝ ավելացված արժեքի հարկի հարկով հարկման բազայի մասին»
ՀՀ ԿՈ
N-402-Ն
Ընդունվել է 12.04.2018թ.
Ուժի մեջ է 23.04.2018թ․
Սահմանվել է, որ համայնքին նվիրատվության ձևով ապրանքների մատակարարման
գործարքները ՀՀ հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրառման
նպատակով համարվում են ապրանքների մատակարարման անհատույց գործարքներ,
այսինքն ԱԱՀ հարկման բազան համարվում է 0 դրամ։

RA Government Decree on “On the Value Added Tax Base of the Transactions on
Supply of Goods in the Form of Donations to the Community”
N-402-N
Adopted 12.04.2018
Enforced 23.04.2018
It was determined to consider the supply of goods in the form of donations to the community
as gratis transactions for the purpose of applying Article 62 part 7 of the RA Tax Code, that
is the VAT tax base is deemed 0 drams.
«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի ապրիլի
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ԿՈ
N 428-Ն
Ընդունվել է 12.04.2018թ.
Ուժի մեջ է 19.04.2018թ․

11-ի

N161-որոշման

մեջ

Փոփոխություններ են կատարվել հիմնական միջոցների (այդ թվում՝ վարձակալված)
վրա կատարված ծախսերն ըստ ընթացիկ և կապիտալ բնույթի տարբերակելու
հայտանիշերում։ Մասնավորապես, սահմանվել է, որ
հիմնական միջոցների վրա

կատարված ծախսերը համարվում են կապիտալ ծախսեր, եթե դրանց արդյունքում
վերակառուցման, վերազինման, արդիականացման, հիմնանորոգման կամ ընդլայնման միջոցով
վերափոխվում է հիմնական միջոցների վիճակը, և (կամ) տվյալ հիմնական միջոցի վրա
հաշվետու տարվա ընթացքում կատարված ծախսերի (բացառությամբ սպասարկման
ծախսերի) մեծությունը գերազանցում է այդ հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքի 10 տոկոսը`
այդ չափը գերազանցող մասով։ Նշված փոփոխությունները կիրառվում են նաև 2017 թվականի
հաշվետու ժամանակաշրջանի շահութահարկի հաշվարկման նպատակով:
RA Government Decree on “Introducing Changes to the RA Government Decision N
161 dated April 11, 2000”
N 428-N
Adopted 12.04.2018
Enforced 19.04.2018
Changes were made to the indicators designed for distinguishing expenditures of fixed assets
(including leased assets) based as current or capital. In particular, it was determined that
the expenditures of fixed assets are considered to be capital expenditure, if consequently the
revaluation, upgrading, upgrading, capital repairs or expansion, the condition of fixed assets
is transformed, and (or) the amount of expenses (except for service costs) made for the
given fixed asset during the reporting year exceeds 10 percent of the original cost of that
fixed asset in excess of that amount. The mentioned changes are also applied to the
calculation of the profit tax for the reporting period of 2017.

Տեղեկագրում ներկայացված ինֆորմացիայի վերաբերյալ հարցեր
ունենալու դեպքում խնդրում ենք կապվել մեր հայաստանյան Դելոյթ
ընկերության մասնագետների հետ.
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