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Հարկային նորություններ
Հունվար-մարտ 2018 թ.
Եղի’ր տեղեկացված
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Be in the know

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող`
ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը
հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի
հարկից» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք
ՀՕ-94-Ն
Ընդունվել է 16.01.2018թ.
Ուժի մեջ է 08.02.2018թ․

ԱԱՀ վճարող համարվողների կողմից օրենքով ԱՏԳԱԱ 2517102000, 2529100000
ծածկագրերին դասվող ապրանքների ներմուծումն, ի լրումն օրենքով սահմանված այլ
ապրանքների, ազատվում է ավելացված արժեքի հարկից:
RA Law “On Introducing Addenda to the RA Law “On Approval of the List of NonExcisable Goods Imported by Companies and Sole Entrepreneurs, which Import is
Exempt from the Value Added Tax"”
AL-94-N
Adopted16.01.2018
Enforced 08.02.2018
Importation of goods by VAT payers classified under the FEACN commodity codes
2517102000, 2529100000, in addition to other goods defined by the Law, shall be exempt
from the value added tax.
«Արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափերի կիրառման
սահմանամերձ գյուղերի ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ ԿՈ
N 111-Ն
Ընդունվել է 08.02.2018թ.
Ուժի մեջ է 15.02.2018թ․

համար

Սահմանվել է արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափերի կիրառման համար
սահմանամերձ գյուղերի ցանկը։
RA Government Decree “On Determining the List of Borderland Villages for
Applying Monthly Patent Tax Rates”
N 111-N
Adopted 08.02.2018
Enforced 15.02.2018
The list of borderland villages for applying monthly patent tax rates was established.
Պայմանագիր Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի
մասին
Ընդունվել է 11.04.2017թ.
Ուժի մեջ է 01.01.2018թ․
Պայմանագրի հավելված 1-ով սահմանվել է Եվրասիական տնտեսական միության
մաքսային օրենսգիրքը։
Agreement on the Customs Code of the Eurasian Economic Union
Adopted 11.04.2017
Enforced 01.01.2018
Appendix 1 to the Agreement stipulates the Customs Code of the Eurasian Economic Union.
«ՀՀ Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ
մասին» ՀՀ օրենք
ՀՕ-124-Ն
Ընդունվել է 08.02.2018թ.
Ուժի մեջ է 17.03.2018թ․

լրացումներ կատարելու

Փոփոխություն է կատարվել ԱԱՀ ազատված գործարքներում։ Պետական կառավարման
մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ծառայությունների
մատուցումը ազատվում է ԱԱՀ-ից, որոնց համար օրենքով սահմանված է պետական
տուրքի (կամ) տեղական տուրքի վճարում, ինչպես նաև պետական կառավարչական
և
(կամ)
համայնքային
կառավարչական
հիմնարկների
կողմից
ապրանքի
մատակարարումը, աշխատանքի կատարումը և (կամ) ծառայության մատուցումն այն
մասով, որից հասույթը հաշվեգրվել է պետական կամ համայնքների բյուջեների օգտին:
Փոփոխություններ են կատարվել նաև արտոնագրային հարկին վերաբերող
դրույթներում։
Մասնավորապես,
ավտոբուսներով
և
միկրոավտոբուսներով
ուղևորափոխադրումներ իրականացնող հարկ վճարողները կարող են համարվել ԱԱՀ
վճարող, եթե ներկայացրել են հայտարարություն՝ ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես
ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու մասին: Փոփոխվել է ավտոբուսներով միկրոավտոբուսներով
ուղևորափոխադրման արտոնագրային հարկի դրույքաչափերը։
RA Law “On Introducing Amendments to the RA Tax Code”
AL-124-N
Adopted 08.02.2018
Enforced 17.03.2018
Amendments were introduced in the VAT-exempt transactions. The provision of services by
public administration bodies and local self-government bodies is exempt from VAT, for which
the law provides for the payment of state duty and/or local duties, as well as supply of goods,
performance of work and/or service provision by the public administration and/or municipal
administrative institutions, to the extent that the proceeds have been credited to the state
or community budgets.
Changes have also been made to provisions on patent tax. In particular, taxpayers engaged
in passenger transportation by buses and minibuses may be considered as VAT payers, if
they have submitted a declaration on being considered and registered as VAT payer. The
rates of patent tax on passenger transportation by buses and minibuses were changed.

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1260-Ն որոշման մեջ
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ ԿՈ
N 202-Ն
Ընդունվել է 01.03.2018թ.
Ուժի մեջ է 15.03.2018թ․
Կանխիկ դրամի մուտքագրման և ելքագրման դրամարկղի մուտքի և ելքի օրդերները
էլեկտրոնային եղանակով կարող են ստորագրվել 2019 թվականի հունվարի 1-ից։
RA Government Decree on “Introducing Addenda to the RA Government Decision
N1260-N, dated October 5, 2017”
N 202-N
Adopted 01.03.2018
Enforced 15.03.2018
The cash-in and cash-out orders for cash money can be signed electronically from January
1, 2019.

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1271-Ն որոշման մեջ
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ ԿՈ
N242-Ն
Ընդունվել է 01.03.2018թ.
Ուժի մեջ է 15.03.2018թ․

Փոփոխություններ են կատարվել մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը հաշվետու
ժամանակաշրջաններին վերաբերող հաշվարկներով (այդ թվում` ճշտված) առաջացող
պարտավորությունների
և
դեբետային
գումարների
հաշվառման
կարգում։
Մասնավորապես․սահմանվել է, որ գերավճարի կամ գերավճարից տարբերվող
գումարները 2018 թվականի հունվարի 1-ից հարկ վճարողին վերադարձվում են հարկ
վճարողի դիմումի հիման վրա այդ գումարները միասնական հաշվին փոխանցելու
միջոցով։ Գերավճարի կամ գերավճարից տարբերվող գումարների հաշվին հարկ
վճարողի հարկային պարտավորությունները (բացառությամբ սոցիալական վճարի)
սահմանված կարգով հաշվանցվում են գանձապետարանի կողմից վարվող՝ ՀՀ
պետական բյուջեի միջոցների առանձին ենթահաշվից՝ առանց այդ գումարները
միասնական հաշվին փոխանցելու։

թվականի հունվարի 1-ից հետո հարկ վճարողի սոցիալական վճարի
պարտավորությունները մարվում են միայն միասնական հաշվում առկա գումարների
հաշվին: 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ առկա գերավճարի կամ գերավճարից
տարբերվող
գումարների
հաշվին
հարկ
վճարողի
սոցիալական
վճարի
պարտավորություններ չեն մարվում։
2018

2017 թվականի ընթացքում հաշվարկված շահութահարկի, ռոյալթիի կանխավճարների
նկատմամբ տույժերի հաշվարկը շարունակվում է մինչև տույժերի հաշվարկման 730 օր
լրանալը, եթե այդ պարտավորությունները չեն մարվել:
Մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը վերջին հաշվետու ժամանակաշրջաններից (2017
թվականի, 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի կամ 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա)
տարբերվող` ավելի վաղ այլ հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերագրվող հաշվարկը,
հաշվետվությունը
հարկային
օրենսդրությամբ
սահմանված
ժամկետից
ուշ
ներկայացվելու կամ չներկայացվելու դեպքում 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո
առաջացող տուգանքի գումարները հաշվառվում են մինչև 2018 թվականի հունվարի 1ը գործող կարգով:
RA Government Decree on “Introducing Amendments and Addenda to the RA
Government Decision N1271-N, dated October 5, 2017”
N242-N
Adopted 01.03.2018
Enforced 15.03.2018
Amendments were introduced to the accounting of liabilities and debit amounts arising from
tax returns (including adjusted) related to the reporting periods before January 1, 2018.
Particularly, it was established that the amounts of overpayment or those other than
overpayments will be returned to the taxpayer starting from January 1, 2018, on the basis
of the taxpayer's application, by transferring such amounts to the single account. The
taxpayer's tax liabilities (except for social contribution) are offset using the amounts of
overpayment or amounts other than overpayments from the separate sub-account of the RA
State Budget, which is managed by the Treasury, without transferring these amounts to the
single account.
The taxpayer's liabilities in respect of social contibutions shall not be repaid from the amount
of overpayment or amounts other than overpayment, available as of January 1, 2018.
Calculation of penalties for profit tax, royalty advance payments calculated during 2017 will

continue until 730 days before the calculation of penalties if these liabilities have not been
settled.
In case tax returns and reports to be submitted for reporting periods other than those before
January 1, 2018 – earlier reporting periods (for 2017, 4th quarter of 2017, December 2017),
are submitted later than the date defined by the tax legislation, or are not submitted, then
the penalties accrued after January 1, 2018 shall be accounted according to the procedure
enforced before January 1, 2018.

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