
 

Համարը Համարը N 1373-Ն Տ եսակը Տ եսակը Պաշտոնական
Ինկորպորացիա

Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է
Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2017.11.15/67(1342)

Հոդ.1113
Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 05.10.2017
Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 03.11.2017

Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 01.01.2018 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 ԾանուցումԾանուցում
03.12.20 N 1952-Ն որոշումն ունի սույն որոշմանը վերաբերող անցումային դրույթ:

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներՓ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒ Թ ՅԱՄԲ ԲԱՆԿԵՐԻ,ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒ Թ ՅԱՄԲ ԲԱՆԿԵՐԻ,
Վ ԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ,  ԱՊԱՀՈՎ ԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԵՎՎ ԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ,  ԱՊԱՀՈՎ ԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԵՎ

ԱՐԺԵԹ ՂԹ ԵՐԻ ՇՈՒ ԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱՑՎ ԱԾ ԱՆՁԱՆՑ)  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎ ՈՐԱՐԺԵԹ ՂԹ ԵՐԻ ՇՈՒ ԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱՑՎ ԱԾ ԱՆՁԱՆՑ)  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎ ՈՐ
ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)  ՁԵՎ ԱՎ ՈՐՄԱՆ,  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՈՒԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)  ՁԵՎ ԱՎ ՈՐՄԱՆ,  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՈՒ

ԿՐԵԴԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՄԱՆ ԵՎ  ԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒԿՐԵԴԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՄԱՆ ԵՎ  ԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ
ԵՎ  ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2002 Թ Վ ԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏ ԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N  2052-Ն ՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸԵՎ  ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2002 Թ Վ ԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏ ԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N  2052-Ն ՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸ

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
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ՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒ Թ ՅԱՄԲ ԲԱՆԿԵՐԻ,  Վ ԱՐԿԱՅԻՆՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒ Թ ՅԱՄԲ ԲԱՆԿԵՐԻ,  Վ ԱՐԿԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ,  ԱՊԱՀՈՎ ԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԵՎ  ԱՐԺԵԹ ՂԹ ԵՐԻԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ,  ԱՊԱՀՈՎ ԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԵՎ  ԱՐԺԵԹ ՂԹ ԵՐԻ

ՇՈՒ ԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱՑՎ ԱԾ ԱՆՁԱՆՑ)  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎ ՈՐ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻՇՈՒ ԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱՑՎ ԱԾ ԱՆՁԱՆՑ)  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎ ՈՐ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ
ՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)  ՁԵՎ ԱՎ ՈՐՄԱՆ,  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՈՒ  ԿՐԵԴԻՏ ՈՐԱԿԱՆՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)  ՁԵՎ ԱՎ ՈՐՄԱՆ,  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՈՒ  ԿՐԵԴԻՏ ՈՐԱԿԱՆ

ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՄԱՆ ԵՎ  ԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՄԱՆ ԵՎ  ԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2002 Թ Վ ԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏ ԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N  2052-ՆՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2002 Թ Վ ԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏ ԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N  2052-Ն

ՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 
«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժե» և «ժզ»

ենթակետերին ու 18-րդ հոդվածին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի
4-րդ մասի 11-րդ կետին և 123-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը որոշ ում է .որոշ ում է .

1. Հաստատել`
1) շահութահարկ վճարողների դեբիտորական պարտքերի (բացառությամբ բանկերի, վարկային

կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց,
ջրօգտագործող հարկ վճարողների կողմից ոռոգման ջրի մատակարարման դիմաց ֆիզիկական անձանց մասով
առաջացած դեբիտորական պարտքերի, խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող
հարկ վճարողների կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների դիմաց ֆիզիկական
անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի, էլեկտրական էներգիայի առուվաճառք իրականացնող`
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էլեկտրական էներգիա բաշխող լիցենզավորված հարկ վճարողների կողմից էլեկտրաէներգիայի մատակարարման դիմաց
ֆիզիկական անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի, բնական գազի առուվաճառք իրականացնող`
բնական գազ բաշխող լիցենզավորված հարկ վճարողների կողմից բնական գազի մատակարարման դիմաց ֆիզիկական
անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի, բնակչությանը մատուցվող ներտնային գազասպառման
համակարգերի տեխնիկական սպասարկման դիմաց ֆիզիկական անձանց մասով առաջացած դեբիտորական
պարտքերի) հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական
պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) ջրօգտագործող հարկ վճարողների կողմից ոռոգման ջրի մատակարարման դիմաց ֆիզիկական անձանց մասով
առաջացած դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող հարկ վճարողների կողմից խմելու
ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների դիմաց ֆիզիկական անձանց մասով առաջացած
դեբիտորական պարտքերի, էլեկտրական էներգիայի առուվաճառք իրականացնող` էլեկտրական էներգիա բաշխող
լիցենզավորված հարկ վճարողների կողմից էլեկտրաէներգիայի մատակարարման դիմաց ֆիզիկական անձանց մասով
առաջացած դեբիտորական պարտքերի, բնական գազի առուվաճառք իրականացնող` բնական գազ բաշխող
լիցենզավորված հարկ վճարողների կողմից բնական գազի մատակարարման դիմաց ֆիզիկական անձանց մասով
առաջացած դեբիտորական պարտքերի, բնակչությանը մատուցվող ներտնային գազասպառման համակարգերի
տեխնիկական սպասարկման դիմաց ֆիզիկական անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի հնարավոր
կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման, անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգը` համաձայն N 3
հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի
«Կազմակերպությունների (բացառությամբ բանկերի և ապահովագրական ընկերությունների) դեբիտորական պարտքերի
հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի
անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգը հաստատելու մասին» N 2052-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից և տարածվում է նաև՝
1) 2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժե» և «ժզ» ենթակետերով ու 18-րդ հոդվածով նախատեսված
հարաբերությունների վրա այն մասով, որ մասով այդ հարաբերությունները կարգավորված չեն Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Կազմակերպությունների (բացառությամբ
բանկերի և ապահովագրական ընկերությունների) դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի
(պահուստաֆոնդի) ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման
կարգը հաստատելու մասին» N 2052-Ն որոշմամբ.

2) 2016 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա՝ էլեկտրական էներգիայի առուվաճառք
իրականացնող` էլեկտրական էներգիա բաշխող լիցենզավորված անձանց մասով:

 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վավարչապետրչապետ

Կ.  ԿարապետյանԿ.  Կարապետյան
  

2017 թ.  նոյեմբերի 32017 թ.  նոյեմբերի 3
ԵրևանԵրևան   

  
Հա վել վա ծ N  1 Հա վել վա ծ N  1 

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նի

հոկտ եմբ երի 5-ի Nհոկտ եմբ երի 5-ի N  1373-Ն որոշմա ն 1373-Ն որոշմա ն

 
Կ Ա Ր ԳԿ Ա Ր Գ

 
ՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒ Թ ՅԱՄԲ ԲԱՆԿԵՐԻ,ՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒ Թ ՅԱՄԲ ԲԱՆԿԵՐԻ,
Վ ԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ,  ԱՊԱՀՈՎ ԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԵՎՎ ԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ,  ԱՊԱՀՈՎ ԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԵՎ

ԱՐԺԵԹ ՂԹ ԵՐԻ ՇՈՒ ԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱՑՎ ԱԾ ԱՆՁԱՆՑ,  ՋՐՕ ԳՏ ԱԳՈՐԾՈՂ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻԱՐԺԵԹ ՂԹ ԵՐԻ ՇՈՒ ԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱՑՎ ԱԾ ԱՆՁԱՆՑ,  ՋՐՕ ԳՏ ԱԳՈՐԾՈՂ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾԿՈՂՄԻՑ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ

ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  ԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  ԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ ՄԱՏ ՈՒ ՑՈՂ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ ՄԱՏ ՈՒ ՑՈՂ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻ

ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ
ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔ
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ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ` Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱ ԲԱՇԽՈՂ ԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ` Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱ ԲԱՇԽՈՂ ԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ Է ԼԵԿՏ ՐԱԷ ՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎԿՈՂՄԻՑ Է ԼԵԿՏ ՐԱԷ ՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ

ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ`ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ`
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶ ԲԱՇԽՈՂ ԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶ ԲԱՇԽՈՂ ԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ

ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ
ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  ԲՆԱԿՉ ՈՒ Թ ՅԱՆԸ ՄԱՏ ՈՒ ՑՎ ՈՂ ՆԵՐՏ ՆԱՅԻՆ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  ԲՆԱԿՉ ՈՒ Թ ՅԱՆԸ ՄԱՏ ՈՒ ՑՎ ՈՂ ՆԵՐՏ ՆԱՅԻՆ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ

Տ ԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾՏ ԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ
ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ)  ՀՆԱՐԱՎ ՈՐ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ)  ՀՆԱՐԱՎ ՈՐ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)

ՁԵՎ ԱՎ ՈՐՄԱՆ,  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ԵՎ  ԿՐԵԴԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՄԱՆ ԵՎՁԵՎ ԱՎ ՈՐՄԱՆ,  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ԵՎ  ԿՐԵԴԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՄԱՆ ԵՎ
ԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆ

 
I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐI.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ

 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են հարկվող շահույթը (հարկման բազան) որոշելիս դեբիտորական պարտքերի

հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի
անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգը տարածվում է շահութահարկ վճարողների նկատմամբ (բացառությամբ բանկերի, վարկային
կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց,
ջրօգտագործող հարկ վճարողների կողմից ոռոգման ջրի մատակարարման դիմաց ֆիզիկական անձանց մասով
առաջացած դեբիտորական պարտքերի, խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող
հարկ վճարողների կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների դիմաց ֆիզիկական
անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի, էլեկտրական էներգիայի առուվաճառք իրականացնող`
էլեկտրական էներգիա բաշխող լիցենզավորված հարկ վճարողների կողմից էլեկտրաէներգիայի մատակարարման դիմաց
ֆիզիկական անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի, բնական գազի առուվաճառք իրականացնող`
բնական գազ բաշխող լիցենզավորված հարկ վճարողների կողմից բնական գազի մատակարարման դիմաց ֆիզիկական
անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի, բնակչությանը մատուցվող ներտնային գազասպառման
համակարգերի տեխնիկական սպասարկման դիմաց ֆիզիկական անձանց մասով առաջացած դեբիտորական
պարտքերի) այլ անձանց հետ պայմանագրերից, աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությունից,
վնաս պատճառելու հետևանքով կամ օրենքով նախատեսված այլ հիմքերով առաջացած պարտավորությունների
(այսուհետ` դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքեր) վրա:

3. Սույն կարգի կիրառման առումով`
1) դեբիտորական պարտքը հարկ վճարողին այլ անձանց (դեբիտորների) կողմից վճարման (այլ ձևով հատուցման)

ենթակա պարտքի գումարն է.
2) կրեդիտորական պարտքը (այդ թվում` աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների,

շահաբաժինների գծով) հարկ վճարողի կողմից այլ անձանց (կրեդիտորներին) վճարման (այլ ձևով հատուցման) ենթակա
պարտքի գումարն է:

(3-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հետ համակարգային առումով(3-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հետ համակարգային առումով
փոխկապակցված 1-ին ենթակետըփոխկապակցված 1-ին ենթակետը ճանաչվել են Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 3-րդ և 8-րդ մասերինճանաչվել են Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 3-րդ և 8-րդ մասերին
հակասող 27.11.18 հակասող 27.11.18 ՍԴՈ-1436ՍԴՈ-1436  որոշ մամբ: որոշ մամբ:   Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված դրույթների ուժըՍահմանադրությանը հակասող ճանաչված դրույթների ուժը
կորցնելու վերջնաժամկետ է  սահմանվել 2019 թվականի մայիսի 1-ըկորցնելու վերջնաժամկետ է  սահմանվել 2019 թվականի մայիսի 1-ը:: ))

4. Դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքը համարվում է կետանցված, եթե այն սույն կարգի 2-րդ կետում
նշված հիմքերով սահմանված ժամկետում չի մարվել: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝

1) այն դեպքում, երբ սահմանված չէ դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մարման ժամկետ,
դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մարման ժամկետ է համարվում այդ պարտքն առաջացնող գործարքի
(գործառնության, փաստի) կատարման օրվան հաջորդող 60-րդ օրը.

2) ցպահանջ դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հայցային վաղեմության ժամկետի ընթացքն սկսվում է
պահանջ ներկայացնելու օրվանից, բայց գործարքի կատարմանը հաջորդող 61-րդ օրվանից ոչ ուշ.

3) այն դեպքում, երբ դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մարման ժամկետը մինչև դրանց անհուսալի
դառնալը փոխադարձ համաձայնությամբ երկարաձգվում է, դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքը համարվում է
կետանցված նոր ժամկետում չմարվելու դեպքում.

4) դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մասնակի մարումը չի համարվում պարտքի (չմարված գումարի
մասով) մարման ժամկետի հետաձգում:

5. Նույն հարկ վճարողների միջև տարբեր գործարքներից (գործառնություններից, փաստերից) միմյանց նկատմամբ
հանդիպակաց դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի հաշվանցումը կատարվում է միայն գրավոր
համաձայնությամբ:

6. Մարվող (մասնակի մարվող) դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի վերաբերյալ տեղեկության
բացակայության դեպքում մարված (մասնակի մարված) է ընդունվում ավելի վաղ ժամկետում առաջացած
դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքը:
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7. Սույն կարգի նպատակներով դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի անհուսալի ճանաչումը և դուրսգրումը
չի վերաբերում հաշվապահական հաշվեկշռում ճանաչման նպատակով դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի
չափմանը, հաշվապահական հաշվեկշռից դուրսգրմանը (ապաճանաչմանը) և ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվություններում համապատասխան եկամուտ կամ ծախս ներառելուն (ճանաչելուն):

8. Անհուսալի ճանաչված դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի դուրսգրումը չի համարվում դեբիտորական
կամ կրեդիտորական պարտքի ներում: Դուրսգրման պահից սկսած՝ դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքը
հաշվառվում է հարկ վճարողի մոտ մինչև դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքի մարումը կամ դեբիտորական
կամ կրեդիտորական պարտքը կետանցված դառնալու օրվան հաջորդող 3 տարին լրանալը, եթե մինչև այդ
դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքը չի մարվել կամ դադարել այլ հիմքով: Կետանցված դառնալու օրվանից 3
տարի հետո չդադարած դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքը հանվում է հաշվառումից:

9. Սույն կարգի դրույթները չեն տարածվում՝
1) պետական կամ համայնքների բյուջեների նկատմամբ հարկային պարտավորությունների, տուրքերի և պարտադիր

այլ վճարների գծով առաջացած դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի վրա.
2) առհաշիվ անձանց հետ փոխհաշվարկների գծով առաջացած դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի

վրա՝ բացառությամբ դատական կարգով նրանց պարտատեր կամ պարտապան ճանաչելու դեպքերի։
10. Այն դեպքում, երբ սույն կարգի 2-րդ կետում նշված հիմքերով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի գծով

հաշվարկվել են տույժեր, տուգանքներ կամ տոկոսներ, ապա այդ դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերն
անհուսալի ճանաչելու և դուրս գրելու ժամանակ դրանց հետ մեկտեղ անհուսալի են ճանաչվում և դուրս են գրվում դրանց
գծով դուրսգրման պահին հաշվարկված տույժերը, տուգանքները կամ տոկոսները: Անհուսալի ճանաչված և դուրս գրված
դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի գծով դուրսգրումից հետո հաշվարկված տույժերը, տուգանքները կամ
տոկոսներն անհուսալի են ճանաչվում և դուրս են գրվում դրանց առաջացման հաշվետու (հարկային) տարում։

 
II .  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎ ՈՐ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)II.  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎ ՈՐ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)

ՁԵՎ ԱՎ ՈՐՈՒ Մ,  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՈՒ ՄՁԵՎ ԱՎ ՈՐՈՒ Մ,  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՈՒ Մ
 
11. Հարկ վճարողի կողմից դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ (պահուստաֆոնդ)

ձևավորվելու դեպքում, պահուստին (պահուստաֆոնդին) մասհանումներ կարող են կատարվել միայն կետանցված
դեբիտորական այն պարտքերի համար, որոնք առաջացել են այլ անձանց առաքված արտադրանքի (ապրանքների)
կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների դիմաց:

12. Պահուստին (պահուստաֆոնդին) մասհանումները (դեբիտորական պարտքերի մասնակի դուրսգրումները)
կատարվում են դեբիտորի կողմից չմարված դեբիտորական պարտքի գումարի նկատմամբ` հետևյալ տոկոսադրույքով.

 

Դեբիտորական պարտքի կետանցված
դառնալուց հետո անցած օրերի թիվը

Պահուստին (պահուստաֆոնդին) 
մասհանման տոկոսադրույքը՝ դեբիտորական պարտքի

չմարված գումարի նկատմամբ (աճողական)

Կետանցված դառնալու օրվանից մինչև
90-րդ օրը ներառյալ

-

Կետանցված դառնալու 91-րդ օրվանից
մինչև 180-րդ օրը ներառյալ

25 տոկոս

Կետանցված դառնալու 181-րդ օրվանից
մինչև 270-րդ օրը ներառյալ

50 տոկոս

Կետանցված դառնալու 271-րդ օրվանից
մինչև 365-րդ օրը ներառյալ

75 տոկոս

13. Սույն կարգի 12-րդ կետին համապատասխան՝ պահուստին (պահուստաֆոնդին) կատարված մասհանումները
հարկ վճարողի կողմից հաշվետու տարվա հարկվող շահույթը (հարկման բազան) կամ հարկային վնասը որոշելիս հաշվի
են առնվում որպես այլ նվազեցում` սույն կարգի 14-րդ կետին համապատասխան:

14. Եթե սույն կարգի 12-րդ կետով սահմանված կետանցված դեբիտորական պարտքի համապատասխան
տոկոսադրույքներով հաշվարկված՝ տվյալ տարվա վերջում ձևավորված պահուստի (պահուստաֆոնդի) մեծությունը
փոքր է տվյալ տարվա սկզբում ձևավորված պահուստի (պահուստաֆոնդի) մեծությունից, ապա տարբերության գումարը

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147852 4/10



ճանաչվում է որպես համախառն եկամտի ավելացում, իսկ հակառակ դեպքում (եթե պահուստի (պահուստաֆոնդի)
գումարը ավելացել է) տարբերության գումարը դիտվում է որպես այլ նվազեցում:

15. Սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված դեբիտորական պարտքը ճանաչվում է անհուսալի`
1) կետանցված դառնալու 366-րդ օրվանից, եթե դեբիտորի պարտքի ընդհանուր գումարը չի գերազանցում 100 հազ.

դրամը.
2) դեբիտորական պարտքի գումարը բռնագանձելու պահանջը բավարարելու կամ մերժելու վերաբերյալ դատական

ակտի (վճռի, որոշման կամ կարգադրության, բացառությամբ դեբիտորական պարտքի գումարը ներելու կամ այն որևէ
հիմքով չպահանջելու վերաբերյալ կայացված վճռի, որոշման կամ կարգադրության) օրինական ուժի մեջ մտնելու
օրվանից, եթե տվյալ դեբիտորի պարտքի ընդհանուր գումարը գերազանցում է 100 հազ. դրամը.

3) պարտապանի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անվճարունակ (սնանկ)
ճանաչվելու կամ պարտապան կազմակերպության լուծարվելու, կամ պետական հաշվառումից հանված պարտապան
անհատ ձեռնարկատիրոջ, կամ գործունեությունը կասեցված պարտապան նոտարի, կամ պարտապան ֆիզիկական
անձի մահվան դեպքերում` անկախ պարտքի մարման ժամկետից:

(15-րդ կետի 2-րդ ենթակետը ճանաչվել է  Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 3-րդ և 8-րդ մասերին(15-րդ կետի 2-րդ ենթակետը ճանաչվել է  Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 3-րդ և 8-րդ մասերին
հակասող 27.11.18 հակասող 27.11.18 ՍԴՈ-1436ՍԴՈ-1436  որոշ մամբ:   որոշ մամբ:  Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված դրույթների ուժըՍահմանադրությանը հակասող ճանաչված դրույթների ուժը
կորցնելու վերջնաժամկետ է  սահմանվել 2019 թվականի մայիսի 1-ըկորցնելու վերջնաժամկետ է  սահմանվել 2019 թվականի մայիսի 1-ը:: ))

16. Կետանցված դառնալու 366-րդ օրը լրացած, սակայն անհուսալի չճանաչված դեբիտորական պարտքերի համար
յուրաքանչյուր հաշվետու (հարկային) տարում հարկ վճարողը պետք է ճշգրտի (պակասեցնի) նախորդ տարվա վերջում
ձևավորված պահուստի (պահուստաֆոնդի) մեծությունը` սույն կարգի 14-րդ կետին համապատասխան՝ պակասեցված
գումարի չափով՝ ավելացնելով այն հաշվետու (հարկային) տարվա համախառն եկամուտը, որում լրացել է պարտքի
կետանցված դառնալու 366-րդ օրը:

17. Անվճարունակ (սնանկ) ճանաչված բանկերում հարկ վճարողի բանկային հաշիվներում առկա սառեցված
միջոցների նկատմամբ կիրառվում են անհուսալի դեբիտորական պարտքերի համար սույն կարգով սահմանված
դրույթները:

18. Մինչև դեբիտորական պարտքի կետանցված դառնալու օրվանից 366-րդ օրը լրանալը սույն կարգի 15-րդ կետի
համաձայն անհուսալի ճանաչված դեբիտորական պարտքերը դուրս են գրվում անհուսալի դառնալու (պարտապանի՝
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու կամ
պարտապան կազմակերպության լուծարման, կամ պարտապան անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումից
հանվելու, կամ պարտապան նոտարի գործունեության կասեցման, կամ պարտապան ֆիզիկական անձի մահվան
դեպքերում) հաշվետու (հարկային) տարում և չպահուստավորված դեբիտորական պարտքը, որպես այլ նվազեցում,
հաշվի է առնվում հարկ վճարողի հաշվետու (հարկային) տարվա հարկվող շահույթը (հարկման բազան) կամ հարկային
վնասը որոշելիս:

19. Այն հարկ վճարողները, որոնք պահուստ (պահուստաֆոնդ) չեն ձևավորում, սույն կարգի 15-րդ կետի համաձայն
անհուսալի ճանաչված դեբիտորական պարտքերը դուրս են գրում անհուսալի դառնալու հաշվետու (հարկային) տարում
և դուրս գրված դեբիտորական պարտքը հաշվի է առնվում որպես այլ նվազեցում հարկ վճարողի հաշվետու (հարկային)
տարվա հարկվող շահույթը (հարկման բազան) կամ հարկային վնասը որոշելիս:

20. Դուրս գրված և (կամ) հաշվառումից հանված անհուսալի դեբիտորական պարտքը մարվելու դեպքում մարված
գումարի չափով ավելացվում է հարկ վճարողի հաշվետու (հարկային) տարվա համախառն եկամուտը:

21. Դեբիտորական պարտքի ներման (կամ այլ ձևով պարտքը չպահանջելու վերաբերյալ պարտատիրոջ որոշման և
(կամ) համաձայնության) կամ պահանջի իրավունքի զիջման (փոխանցման, այդ թվում` անհատույց) դեպքում հարկ
վճարողի համար դեբիտորական պարտքը համարվում է մարված և ներված (կամ անհատույց փոխանցված կամ
անհատույց զիջված), իսկ դրանց գծով դուրս գրված (մասնակի դուրս գրված) գումարների չափով ավելացվում է
հաշվետու (հարկային) տարվա համախառն եկամուտը (պահուստի ստեղծման դեպքում` սույն կարգի 14-րդ կետին
համապատասխան):

 
III.  ԿՐԵԴԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՈՒ ՄԸIII.  ԿՐԵԴԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՈՒ ՄԸ

 
22. Կրեդիտորական պարտքը կետանցված դառնալու 366-րդ օրվանից համարվում է անհուսալի` բացառությամբ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված դեպքերի:
23. Սույն կարգի 22-րդ կետի համաձայն անհուսալի ճանաչված կրեդիտորական պարտքերը ենթակա են

դուրսգրման՝ անհուսալի դառնալու հաշվետու (հարկային) տարում: Դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքի
գումարը հաշվի է առնվում կազմակերպության հաշվետու տարվա հարկվող շահույթը (հարկման բազան) կամ հարկային
վնասը որոշելիս՝ որպես եկամուտ:

24. Դուրս գրված և (կամ) հաշվառումից հանված անհուսալի կրեդիտորական պարտքը մարվելու դեպքում մարված
գումարը հաշվի է առնվում հարկ վճարողի հաշվետու տարվա հարկվող շահույթը (հարկման բազան) կամ հարկային
վնասը որոշելիս՝ որպես այլ նվազեցում:

25. Կրեդիտորական պարտքի ներման կամ այլ ձևով պարտքը չպահանջելու վերաբերյալ պարտատիրոջ որոշման և
(կամ) համաձայնության կամ երրորդ անձին պարտքի անհատույց փոխանցման դեպքում եկամուտ է համարվում
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ներված կամ չպահանջված կամ անհատույց փոխանցված կրեդիտորական պարտքի գումարը, եթե մինչ այդ այն չի
դիտվել որպես անհուսալի: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ համարվում է, որ առկա է այլ ձևով կրեդիտորական
պարտքը չպահանջելու վերաբերյալ պարտատիրոջ որոշում և (կամ) համաձայնություն, եթե կրեդիտորական պարտքի
առաջացմանը հաջորդող երեք հարկային տարիների ընթացքում պարտատերը պարտքի կատարումն ապահովելու
պահանջով չի դիմել դատարան:

26. Սույն կարգի համաձայն անհուսալի չճանաչված կրեդիտորական պարտքը երրորդ անձին հատուցմամբ
փոխանցման, իսկ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում կրեդիտորական պարտքը
նոտարի կամ դատարանի դեպոզիտ վճարելու դեպքում եկամուտ է համարվում կրեդիտորական պարտքի չհատուցված
(չվճարված) մասը:

 
IV.  ԵԶՐԱՓ ԱԿԻՉ  ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐIV.  ԵԶՐԱՓ ԱԿԻՉ  ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ

 
27. (կետն ուժը կորցրել է  15.02.19 N  95-Ն)(կետն ուժը կորցրել է  15.02.19 N  95-Ն)
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի

ղեկավարղեկավար
Վ .  ՍտեփանյանՎ .  Ստեփանյան

  
ՁևՁև

 
Տ  Ե  Ղ Ե  Կ Ա Ն ՔՏ  Ե  Ղ Ե  Կ Ա Ն Ք

 
ՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒ Թ ՅԱՄԲ ԲԱՆԿԵՐԻ,  Վ ԱՐԿԱՅԻՆՇԱՀՈՒ Թ ԱՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒ Թ ՅԱՄԲ ԲԱՆԿԵՐԻ,  Վ ԱՐԿԱՅԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ,  ԱՊԱՀՈՎ ԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԵՎ  ԱՐԺԵԹ ՂԹ ԵՐԻԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ,  ԱՊԱՀՈՎ ԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԵՎ  ԱՐԺԵԹ ՂԹ ԵՐԻ
ՇՈՒ ԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱՑՎ ԱԾ ԱՆՁԱՆՑ,  ՋՐՕ ԳՏ ԱԳՈՐԾՈՂ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ,  ԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻՇՈՒ ԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱՑՎ ԱԾ ԱՆՁԱՆՑ,  ՋՐՕ ԳՏ ԱԳՈՐԾՈՂ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ,  ԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻ

ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ ՄԱՏ ՈՒ ՑՈՂ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ,ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ ՄԱՏ ՈՒ ՑՈՂ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ,
Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ` Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱ ԲԱՇԽՈՂԷ ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ` Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱ ԲԱՇԽՈՂ

ԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ,  ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ`ԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ,  ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ`
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶ ԲԱՇԽՈՂ ԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ,  ԲՆԱԿՉ ՈՒ Թ ՅԱՆԸ ՆԵՐՏ ՆԱՅԻՆԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶ ԲԱՇԽՈՂ ԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ,  ԲՆԱԿՉ ՈՒ Թ ՅԱՆԸ ՆԵՐՏ ՆԱՅԻՆ

ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ Տ ԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒ Մ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՐԿԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ Տ ԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒ Մ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՐԿ
Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ)  ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՇՎ ԵՏ ՈՒ  (ՀԱՐԿԱՅԻՆ)  Տ ԱՐՎ Ա ԸՆԹ ԱՑՔՈՒ Մ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ Վ ԱԾՎ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ)  ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՇՎ ԵՏ ՈՒ  (ՀԱՐԿԱՅԻՆ)  Տ ԱՐՎ Ա ԸՆԹ ԱՑՔՈՒ Մ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ Վ ԱԾ

ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼՊԱՐՏ ՔԵՐԻ Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ձևն ուժը կորցրել է  15.02.19 N  95-Ն)(ձևն ուժը կորցրել է  15.02.19 N  95-Ն)

 
 

(հավելվածը փոփ.  15.02.19 N  95-Ն)(հավելվածը փոփ.  15.02.19 N  95-Ն)
 
 

Հա վել վա ծ N  2Հա վել վա ծ N  2

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նի

հոկտ եմբ երի 5-ի Nհոկտ եմբ երի 5-ի N  1373-Ն որոշմա ն 1373-Ն որոշմա ն

 
Կ Ա Ր ԳԿ Ա Ր Գ

 
ՋՐՕ ԳՏ ԱԳՈՐԾՈՂ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑՋՐՕ ԳՏ ԱԳՈՐԾՈՂ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ

Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻՖ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ
ՃԱՆԱՉ ՄԱՆ ԵՎ  ԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆՃԱՆԱՉ ՄԱՆ ԵՎ  ԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆ

 
I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐI.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ

 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են ջրօգտագործող հարկ վճարողների կողմից ոռոգման ջրի մատակարարման

դիմաց ֆիզիկական անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման հետ
կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է շահութահարկ վճարող ջրօգտագործողների նկատմամբ ոռոգման ջրի
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մատակարարման դիմաց ֆիզիկական անձանց հետ կնքված պայմանագրերից առաջացած պարտավորությունների վրա
(այսուհետ` դեբիտորական պարտքեր):

3. Սույն կարգի կիրառման առումով դեբիտորական պարտքը ոռոգման ջրի մատակարարման դիմաց ֆիզիկական
անձանց կողմից ջրօգտագործող շահութահարկ վճարողներին վճարման ենթակա պարտքի գումարն է:

4. Դեբիտորական պարտքը համարվում է կետանցված, եթե այն սույն կարգի 2-րդ կետում նշված պայմանագրերով
սահմանված վճարման (մարման) ժամկետում չի վճարվել (մարվել): Այն դեպքում, երբ այդ պայմանագրերով
սահմանված չէ դեբիտորական պարտքի վճարման (մարման) ժամկետ, դեբիտորական պարտքի վճարման (մարման)
ժամկետ է համարվում ոռոգման ջրի մատակարարման յուրաքանչյուր ամսվա համար՝ այդ ամսվան հաջորդող ամսվա
վերջին օրը:

5. Սույն կարգի նպատակներով դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչումը և դուրսգրումը չեն վերաբերում
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում (հաշվապահական հաշվեկշռում) ճանաչման նպատակով
դեբիտորական պարտքերի չափմանը, ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունից (հաշվապահական հաշվեկշռից)
դուրսգրմանը (ապաճանաչմանը) և համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում
(ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում) եկամուտ կամ ծախս ներառելուն (ճանաչելուն):

6. Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի դուրսգրումը չի համարվում դեբիտորական պարտքի ներում:
7. Այն դեպքում, երբ դեբիտորական պարտքերի գծով հաշվարկվել են տոկոսներ, տույժեր կամ տուգանքներ, ապա

այդ դեբիտորական պարտքերն անհուսալի ճանաչելու և դուրս գրելու ժամանակ դրանց հետ մեկտեղ անհուսալի են
ճանաչվում և դուրս են գրվում դրանց գծով դուրսգրման պահին հաշվարկված տոկոսները, տույժերն ու տուգանքները:
Անհուսալի ճանաչված և դուրս գրված դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի գծով դուրսգրումից հետո
հաշվարկված տույժերը, տուգանքները կամ տոկոսներն անհուսալի են ճանաչվում և դուրս են գրվում դրանց
առաջացման հաշվետու (հարկային) տարում։

 
II .  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՈՒ ՄԸ ԵՎ  ԴՈՒ ՐՍԳՐՈՒ ՄԸII.  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՈՒ ՄԸ ԵՎ  ԴՈՒ ՐՍԳՐՈՒ ՄԸ

 
8. Տվյալ հաշվետու (հարկային) տարվա ավարտին տվյալ հաշվետու (հարկային) տարում առաջացած և չմարված

(չվճարված)` սույն կարգի 4-րդ կետում նշված կետանցված դեբիտորական պարտքերը ճանաչվում են անհուսալի, եթե
ջրօգտագործող հարկ վճարողների կողմից մինչև հաշվետու (հարկային) տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 31-ը,
կետանցված դեբիտորական պարտքեր ունեցող ֆիզիկական անձանց ցուցակը հրապարակվում է Հայաստանի
Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական http://www.azdarar.am ինտերնետային կայքում, իր
ինտերնետային կայքում կամ իրենց գործունեությունը համակարգող պետական մարմնի պաշտոնական ինտերնետային
կայքում: Ընդ որում, եթե ջրօգտագործող հարկ վճարողը կետանցված դեբիտորական պարտքեր ունեցող ֆիզիկական
անձանց ցուցակը հրապարակել է իր ինտերնետային կայքում կամ իրենց գործունեությունը համակարգող պետական
մարմնի պաշտոնական ինտերնետային կայքում, ապա կետանցված դեբիտորական պարտքեր ունեցող ֆիզիկական
անձանց ցուցակի հրապարակման ինտերնետային կայքի հղումը (հասցեն) պարտավոր է հրապարակել նաև Հայաստանի
Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական http://www.azdarar.am ինտերնետային կայքում:

Շահութահարկ վճարող ջրօգտագործողների և ֆիզիկական անձանց միջև կնքված ոռոգման ջրի մատակարարման
պայմանագրերում ֆիզիկական անձի էլեկտրոնային փոստի հասցեն նշված լինելու դեպքում, մինչև հաշվետու
(հարկային) տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 31-ը, ջրօգտագործող հարկ վճարողը կետանցված դեբիտորական
պարտքերի մասին ֆիզիկական անձի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկում է դեբիտորական պարտքի մնացորդի
վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

(8-րդ կետը խմբ.  03.12.20 N  1952-Ն)(8-րդ կետը խմբ.  03.12.20 N  1952-Ն)
9. Սույն կարգի 8-րդ կետի համաձայն անհուսալի ճանաչված դեբիտորական պարտքերը դուրս են գրվում անհուսալի

դառնալու հաշվետու (հարկային) տարում և դուրս գրված դեբիտորական պարտքերը հաշվի են առնվում որպես այլ
նվազեցում` հաշվետու (հարկային) տարվա հարկվող շահույթը (հարկման բազան) կամ հարկային վնասը որոշելիս:

10. Դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերը մարվելու դեպքում մարված գումարների չափով ավելացվում
է պարտքի մարման հաշվետու (հարկային) տարվա համախառն եկամուտը:

11. Դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի ներման կամ պահանջի իրավունքի զիջման կամ պարտքը
չպահանջելու մասին ջրօգտագործող հարկ վճարողների գրավոր որոշման և (կամ) կողմերի միջև դրա մասին գրավոր
համաձայնության առկայության (փոխանցման, այդ թվում` անհատույց) դեպքում այդ դեբիտորական պարտքերը
համարվում են մարված, և դրանց գծով դուրս գրված գումարների չափով ավելացվում է հաշվետու (հարկային) տարվա
համախառն եկամուտը: Պարտքի ներում չեն համարվում պարտատիրոջ կողմից պարտքը պահանջելու համար
չձեռնարկված գործողությունները, մասնավորապես, դատարան չդիմելը, ծանուցագրեր չուղարկելը և պարտքի գանձման
ուղղությամբ այլ գործողություններ չիրականացնելը:

12. Միևնույն ֆիզիկական անձի նկատմամբ առաջացած դեբիտորական պարտքերի մարման (մասնակի մարման)
դեպքում մարվող (մասնակի մարվող) դեբիտորական պարտքի մասին տեղեկության բացակայության դեպքում մարված
(մասնակի մարված) է համարվում ավելի վաղ ժամկետում առաջացած դեբիտորական պարտքը:

(հավելվածը խմբ.  03.12.20 N  1952-Ն)(հավելվածը խմբ.  03.12.20 N  1952-Ն)
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Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի

ղեկավարղեկավար Վ .  ՍտեփանյանՎ .  Ստեփանյան

  
Հա վել վա ծ N  3Հա վել վա ծ N  3

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նի

հոկտ եմբ երի 5-ի Nհոկտ եմբ երի 5-ի N  1373-Ն որոշմա ն 1373-Ն որոշմա ն

 
Կ Ա Ր ԳԿ Ա Ր Գ

 
ԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ ՄԱՏ ՈՒ ՑՈՂ ՀԱՐԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ ՄԱՏ ՈՒ ՑՈՂ ՀԱՐ ԿԿ

Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆՎ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ

ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ` Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ` Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ
Է ՆԵՐԳԻԱ ԲԱՇԽՈՂ ԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ Է ԼԵԿՏ ՐԱԷ ՆԵՐԳԻԱՅԻԷ ՆԵՐԳԻԱ ԲԱՇԽՈՂ ԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ Է ԼԵԿՏ ՐԱԷ ՆԵՐԳԻԱՅԻ

ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ
ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ` ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶ ԲԱՇԽՈՂՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԱՌՈՒ Վ ԱՃԱՌՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ` ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶ ԲԱՇԽՈՂ

ԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑԼԻՑԵՆԶԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ
Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  ԲՆԱԿՉ ՈՒ Թ ՅԱՆԸՖ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ,  ԲՆԱԿՉ ՈՒ Թ ՅԱՆԸ

ՄԱՏ ՈՒ ՑՎ ՈՂ ՆԵՐՏ ՆԱՅԻՆ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ Տ ԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆՄԱՏ ՈՒ ՑՎ ՈՂ ՆԵՐՏ ՆԱՅԻՆ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ Տ ԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎ ՈՐԴԻՄԱՑ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ  ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎ ՈՐ

ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)  ՁԵՎ ԱՎ ՈՐՄԱՆ,  ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՄԱՆ ԵՎԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)  ՁԵՎ ԱՎ ՈՐՄԱՆ,  ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՄԱՆ ԵՎ
ԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆ

 
I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐI.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ

 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող

հարկ վճարողների կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների դիմաց ֆիզիկական
անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի, էլեկտրական էներգիայի առուվաճառք իրականացնող`
էլեկտրական էներգիա բաշխող լիցենզավորված հարկ վճարողների կողմից էլեկտրաէներգիայի մատակարարման դիմաց
ֆիզիկական անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի, բնական գազի առուվաճառք իրականացնող`
բնական գազ բաշխող լիցենզավորված հարկ վճարողների կողմից բնական գազի մատակարարման դիմաց ֆիզիկական
անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի, բնակչությանը մատուցվող ներտնային գազասպառման
համակարգերի տեխնիկական սպասարկման դիմաց (այսուհետ սույն կարգի իմաստով` հանրային ծառայություններ)
ֆիզիկական անձանց մասով առաջացած դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի
(պահուստաֆոնդի) ձևավորման, անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է հանրային ծառայություններ մատուցող շահութահարկ վճարողների
նկատմամբ հանրային ծառայությունների դիմաց ֆիզիկական անձանց հետ կնքված պայմանագրերից առաջացած
պարտավորությունների վրա (այսուհետ` դեբիտորական պարտքեր):

3. Սույն կարգի կիրառման առումով դեբիտորական պարտքը հանրային ծառայություններ մատուցող շահութահարկ
վճարողների հանրային ծառայությունների դիմաց ֆիզիկական անձանց կողմից վճարման ենթակա պարտքի գումարն է:

4. Դեբիտորական պարտքը համարվում է կետանցված, եթե այն սույն կարգի 2-րդ կետում նշված պայմանագրերով
սահմանված վճարման (մարման) ժամկետում չի վճարվել (մարվել): Այն դեպքում, երբ այդ պայմանագրերով
սահմանված չէ դեբիտորական պարտքի վճարման (մարման) ժամկետ, դեբիտորական պարտքի վճարման (մարման)
ժամկետ է համարվում հանրային ծառայությունների մատուցման յուրաքանչյուր ամսվա համար` այդ ամսվան
հաջորդող ամսվա վերջին օրը:

5. Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի դուրսգրումը չի համարվում դեբիտորական պարտքի ներում:
6. Այն դեպքում, երբ դեբիտորական պարտքերի գծով հաշվարկվել են տոկոսներ, տույժեր կամ տուգանքներ, ապա

այդ դեբիտորական պարտքերն անհուսալի ճանաչելու և դուրս գրելու ժամանակ դրանց հետ մեկտեղ անհուսալի են
ճանաչվում և դուրս են գրվում դրանց գծով դուրսգրման պահին հաշվարկված տոկոսները, տույժերն ու տուգանքները:
Անհուսալի ճանաչված և դուրս գրված դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի գծով դուրսգրումից հետո
հաշվարկված տույժերը, տուգանքները կամ տոկոսներն անհուսալի են ճանաչվում և դուրս են գրվում դրանց
առաջացման հաշվետու (հարկային) տարում։

 
II .  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎ ՈՐ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)II.  ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎ ՈՐ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի (ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԱՖ ՈՆԴԻ)
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ՁԵՎ ԱՎ ՈՐՈՒ ՄԸ,  ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՈՒ ՄԸ ԵՎ  ԴՈՒ ՐՍԳՐՈՒ ՄԸՁԵՎ ԱՎ ՈՐՈՒ ՄԸ,  ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՃԱՆԱՉ ՈՒ ՄԸ ԵՎ  ԴՈՒ ՐՍԳՐՈՒ ՄԸ
 
7. Հանրային ծառայություններ մատուցող շահութահարկ վճարողը դեբիտորական պարտքերի հնարավոր

կորուստների պահուստ (պահուստաֆոնդ) ձևավորելու դեպքում պահուստին (պահուստաֆոնդին) մասհանումներ կարող
է կատարել միայն կետանցված դեբիտորական այն պարտքերի համար, որոնք առաջացել են հանրային
ծառայությունների մատուցման դիմաց:

8. Պահուստին (պահուստաֆոնդին) մասհանումները կատարվում են դեբիտորի կողմից չմարված դեբիտորական
պարտքի գումարի նկատմամբ` հետևյալ տոկոսադրույքով.

 

Դեբիտորական պարտքի կետանցված
դառնալուց հետո անցած օրերի թիվը

Պահուստին (պահուստաֆոնդին) մասհանման 
տոկոսադրույքը՝ դեբիտորական պարտքի չմարված

գումարի նկատմամբ (աճողական)

Կետանցված դառնալու օրվանից մինչև 90-րդ
օրը ներառյալ

-

Կետանցված դառնալու 91-րդ օրվանից մինչև
180-րդ օրը ներառյալ

25 տոկոս

Կետանցված դառնալու 181-րդ օրվանից մինչև
270-րդ օրը ներառյալ

50 տոկոս

Կետանցված դառնալու 271-րդ օրվանից մինչև
365-րդ օրը ներառյալ

75 տոկոս

9. Սույն կարգի 8-րդ կետին համապատասխան` պահուստին (պահուստաֆոնդին) կատարված մասհանումները
շահութահարկ վճարողի կողմից հաշվետու (հարկային) տարվա հարկվող շահույթը (հարկման բազան) կամ հարկային
վնասը որոշելիս հաշվի են առնվում որպես այլ նվազեցում` սույն կարգի 10-րդ կետին համապատասխան:

10. Եթե սույն կարգի 8-րդ կետով սահմանված կետանցված դեբիտորական պարտքի համապատասխան
տոկոսադրույքներով հաշվարկված` տվյալ տարվա վերջում ձևավորված պահուստի (պահուստաֆոնդի) մեծությունը
փոքր է տվյալ տարվա սկզբում ձևավորված պահուստի (պահուստաֆոնդի) մեծությունից, ապա տարբերության գումարը
ճանաչվում է որպես համախառն եկամտի ավելացում, իսկ հակառակ դեպքում (եթե պահուստի (պահուստաֆոնդի)
գումարը ավելացել է) տարբերության գումարը դիտվում է որպես այլ նվազեցում:

11. Տվյալ հաշվետու (հարկային) տարվա վերջում (հաշվետու (հարկային) տարվա ավարտին) չմարված (չվճարված)
սույն կարգի 3-րդ կետում նշված դեբիտորական պարտքերը ճանաչվում են անհուսալի`

1) եթե հաշվետու (հարկային) տարվա ավարտի ամսաթվից հետ հաշված վերջին 366 անընդմեջ օրերի ընթացքում
դեբիտորի կողմից չի կատարվել նախորդ տարվա ընթացքում կետանցված դեբիտորական պարտքի դիմաց որևէ
վճարում (մարում) և հանրային ծառայություն մատուցող շահութահարկ վճարողի կողմից դեբիտորին չի մատուցվել
հանրային ծառայություն.

2) եթե առկա է դատարանի կողմից օրինական ուժի մեջ մտած դեբիտորական պարտքի գումարը բռնագանձելու
պահանջը բավարարելու կամ մերժելու վերաբերյալ դատական ակտ (վճիռ, որոշում կամ կարգադրություն,
բացառությամբ դեբիտորական պարտքի գումարը ներելու կամ այն որևէ հիմքով չպահանջելու վերաբերյալ կայացված
վճռի, որոշման կամ կարգադրության).

3) պարտապանի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անվճարունակ (սնանկ)
ճանաչվելու կամ մահվան դեպքերում` անկախ պարտքի մարման ժամկետից:

12. Սույն կարգի 11-րդ կետի համաձայն անհուսալի ճանաչված դեբիտորական պարտքերը դուրս են գրվում
անհուսալի դառնալու հաշվետու (հարկային) տարում և դուրս գրված դեբիտորական պարտքերը հաշվի են առնվում
որպես այլ նվազեցում դուրսգրման տարվա հարկվող շահույթը (հարկման բազան) կամ հարկային վնասը որոշելիս:

13. Կետանցված դառնալու 366-րդ օրը լրացած, սակայն անհուսալի չճանաչված դեբիտորական պարտքերի համար
յուրաքանչյուր հաշվետու (հարկային) տարում հարկ վճարողը պետք է ճշգրտի (պակասեցնի) նախորդ տարվա վերջում
ձևավորված պահուստի (պահուստաֆոնդի) մեծությունը` սույն կարգի 10-րդ կետին համապատասխան` պակասեցված
գումարի չափով` ավելացնելով այն հաշվետու (հարկային) տարվա համախառն եկամուտը, որում լրացել է պարտքի
կետանցված դառնալու 366-րդ օրը:

14. Դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերը մարվելու դեպքում մարված գումարների չափով ավելացվում
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է պարտքի մարման հաշվետու (հարկային) տարվա համախառն եկամուտը:
15. Դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի ներման կամ պահանջի իրավունքի զիջման (այդ թվում`

անհատույց) կամ պարտքը չպահանջելու մասին հանրային ծառայություններ մատուցող հարկ վճարողների գրավոր
որոշման և (կամ) կողմերի միջև դրա մասին գրավոր համաձայնության առկայության դեպքում այդ դեբիտորական
պարտքերը համարվում են մարված, և դրանց գծով դուրս գրված գումարների չափով ավելացվում է հաշվետու
(հարկային) տարվա համախառն եկամուտը: Պարտքի ներում (վերացում) չեն համարվում պարտքը պահանջելու՝
օրենքով սահմանված հայցային վաղեմության ժամկետի լրանալը, շահութահարկ վճարողի լուծարման պահին հանրային
ծառայությունների մատուցումից առաջացած դեբիտորական պարտքերը չպահանջելու վերաբերյալ որոշման
ընդունումը, պարտատիրոջ կողմից պարտքը պահանջելու համար չձեռնարկված գործողությունները, մասնավորապես,
դատարան չդիմելը, ծանուցագրեր չուղարկելը և պարտքի գանձման ուղղությամբ այլ գործողություններ չիրականացնելը:

(15-րդ կետը լրաց.  23.11.17 N  1466-Ն)(15-րդ կետը լրաց.  23.11.17 N  1466-Ն)
16. Միևնույն ֆիզիկական անձի նկատմամբ առաջացած դեբիտորական պարտքերի մարման (մասնակի մարման)

դեպքում մարվող (մասնակի մարվող) դեբիտորական պարտքի մասին տեղեկության բացակայության դեպքում մարված
(մասնակի մարված) է համարվում ավելի վաղ ժամկետում առաջացած դեբիտորական պարտքը:

(հավելվածը լրաց.  23.11.17 N  1466-Ն)(հավելվածը լրաց.  23.11.17 N  1466-Ն)
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի

ղեկավարղեկավար
Վ .  ՍտեփանյանՎ .  Ստեփանյան
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