
 

Համարը Համարը N 1269-Ն Տ եսակը Տ եսակը Հիմնական
Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2017.10.25/63(1338)
Հոդ.1016

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 16.10.2017

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 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՀԱՄԱՐՎ ՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՀԱՄԱՐՎ ՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ՊԱՐՏ ԱՎ ՈՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ ՀԱՇՎ ԱՌԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒՊԱՐՏ ԱՎ ՈՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ ՀԱՇՎ ԱՌԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ

ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ
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ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՀԱՄԱՐՎ ՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏ ԱՎ ՈՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ ՀԱՇՎ ԱՌԵԼՈՒ  ԵՎԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՀԱՄԱՐՎ ՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏ ԱՎ ՈՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ ՀԱՇՎ ԱՌԵԼՈՒ  ԵՎ
ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Հայաստանի

Հանրապետության կառավարությունը որոշ ում է .որոշ ում է .
1. Սահմանել անհուսալի համարվող հարկային պարտավորությունները հաշվառելու և հաշվառումից հանելու

կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից։
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վավարչապետրչապետ

Կ.  ԿարապետյանԿ.  Կարապետյան
 

2017 թ. հոկտեմբերի 16
Երևան  

 

Հա վել վա ծՀա վել վա ծ

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

հոկտ եմբ երի 5-ի N  1269-Ն որոշմա նհոկտ եմբ երի 5-ի N  1269-Ն որոշմա ն
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ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ
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I .  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐI.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ

 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են հարկային մարմնի կողմից անհուսալի համարվող հարկային

պարտավորությունները հաշվառելու և հաշվառումից հանելու հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով

սահմանված իմաստն ու նշանակությունը:
3. Չկատարված հարկային պարտավորությունները հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանով համարվում են

անհուսալի, և հարկ վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմնում վարվող անձնական հաշվի քարտում կատարվում
է գրառում անհուսալի համարվող հարկային պարտավորությունների հաշվառման վերաբերյալ՝

1) անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձի հարկային պարտավորությունների
բռնագանձման կատարողական վարույթները պարտապանի կամ նրա գույքի գտնվելու վայրը պարզելու
անհնարինության, պարտապանի՝ գույք կամ եկամուտներ չունենալու, կամ պահանջատիրոջ պահանջները բավարարելու
համար բավարար գույք չունենալու հիմքով ավարտվելու դեպքում` դատական ակտերի հարկադիր կատարման
ծառայության կողմից կատարողական վարույթն ավարտելու մասին ընդունված որոշումն ստացվելուց հետո.

2) կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի` մեկ միլիոն դրամը չգերազանցող հարկային
պարտավորությունների բռնագանձման կատարողական վարույթները պարտապանի կամ նրա գույքի գտնվելու վայրը
պարզելու անհնարինության, պարտապանի՝ գույք կամ եկամուտներ չունենալու, կամ պահանջատիրոջ պահանջները
բավարարելու համար բավարար գույք չունենալու հիմքով ավարտվելու դեպքում, եթե բացակայում են
կազմակերպությանը, անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նոտարին սնանկ ճանաչելու հիմքերը` դատական ակտերի
հարկադիր կատարման ծառայության կողմից կատարողական վարույթն ավարտելու մասին ընդունված որոշումն
ստացվելուց հետո.

3) մահացած կամ դատարանի վճռով մահացած ճանաչված ֆիզիկական անձի որևէ ժառանգ չունենալու կամ
ժառանգի (ժառանգների) ժառանգությունից հրաժարվելու, նոտարից ժառանգի վերաբերյալ օրենքով սահմանված
ժամկետում տեղեկատվություն չստացվելու կամ ժառանգությունից ժառանգի հրաժարվելու դեպքերում հարկային
մարմնի սահմանած կարգով տեղեկատվությունն ստացվելուց հետո.

4) անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի սնանկության վերաբերյալ գործն ավարտելու մասին դատարանի վճռի
հիման վրա անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարեցումը պետական գրանցում ստանալու կամ անհատ
ձեռնարկատիրոջը պետական հաշվառումից հանելու կամ նոտարին պաշտոնից ազատելու դեպքերում` անհատ
ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարեցման պետական գրանցման կամ պետական հաշվառումից հանման մասին
տեղեկությունները կամ նոտարի պաշտոնից ազատման մասին հրամանը հարկային մարմնում ստացվելուց հետո:

4. Չկատարված հարկային պարտավորություններն անհուսալի համարվելու ժամկետի սկիզբ է համարվում սույն
կարգի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված դեպքերում՝ կատարողական վարույթներն ավարտելու մասին
որոշումների ընդունման օրը, 3-րդ ենթակետում նշված դեպքում՝ նոտարից ժառանգի վերաբերյալ օրենքով սահմանված
ժամկետում տեղեկատվություն չստացվելու դեպքում՝ օրենքով սահմանված ժամկետին հաջորդող օրը կամ
ժառանգությունից ժառանգի հրաժարվելու վերաբերյալ հարկային մարմնի սահմանած կարգով տեղեկատվություն
ստացվելու օրը, իսկ 4-րդ ենթակետում նշված դեպքում՝ անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարեցման
պետական գրանցման կամ պետական հաշվառումից հանման պետական միասնական գրանցամատյանում գրառում
կատարելու օրը, նոտարին պաշտոնից ազատելու մասին հրամանի օրը:

 
II .  ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՀԱՄԱՐՎ ՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏ ԱՎ ՈՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԸII.  ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՀԱՄԱՐՎ ՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏ ԱՎ ՈՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԸ

 
5. Անհուսալի համարվող հարկային պարտավորությունը հաշվառելիս՝ քարտում արտացոլվում է անհուսալի

համարվող հարկային պարտավորության չափը՝ ըստ հարկատեսակների, առաջացման ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը,
Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵՏՄ) անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետության
տարածք ներմուծվող ապրանքների գծով՝ ԵՏՄ-ի գործարքի համարը: Քարտին կցվում է նաև հարկային մարմնի
ղեկավարի հրամանը՝ համապատասխան տեղեկատվությամբ:

6. Հարկային մարմնի կողմից իր լիազորությունների սահմաններում եռամսյակային պարբերականությամբ
իրականացվում են միջոցառումներ՝ հարկ վճարողի և նրա գույքի գտնվելու վայրի, գույք կամ այլ ակտիվներ ունենալու
մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով:

7. Սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված դեպքերում հարկային մարմնի կողմից իրականացված
միջոցառումների արդյունքում հարկ վճարողի և նրա գույքի գտնվելու վայրի, գույք կամ այլ ակտիվներ ունենալու մասին
նոր տեղեկություններ ստացվելու դեպքում հարկային մարմինը չկատարված հարկային պարտավորությունների
գանձման համար իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված միջոցառումներ:

 
III.  ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՀԱՄԱՐՎ ՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏ ԱՎ ՈՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԻՑIII.  ԱՆՀՈՒ ՍԱԼԻ ՀԱՄԱՐՎ ՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏ ԱՎ ՈՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԻՑ

ՀԱՆՈՒ ՄԸՀԱՆՈՒ ՄԸ
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8. Անհուսալի համարվող հարկային պարտավորությունները գանձելու համար հարկային մարմնի կողմից
իրականացված միջոցառումների արդյունքում նոր կատարողական կամ դատական վարույթներ հարուցվելու դեպքում
չգանձված պարտավորությունների դադարեցման համար սահմանված հինգ տարի ժամկետի հաշվարկը շարունակվում է
հարուցված կատարողական վարույթն ավարտելու մասին դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության
կողմից որոշման կամ դատարանի կողմից վճռի ընդունման օրվանից: Հարուցված կատարողական կամ դատական
վարույթի ժամանակաշրջանը չգանձված պարտավորությունների դադարեցման համար սահմանված հինգ տարի
ժամկետի մեջ չի հաշվարկվում:

9. Հարուցված կատարողական վարույթի ընթացքում անհուսալի համարվող հարկային պարտավորությունն
ամբողջությամբ բռնագանձելու դեպքում կատարողական վարույթը կարճելու վերաբերյալ դատական ակտերի
հարկադիր կատարման ծառայության կողմից ընդունված որոշումն ստանալուց հետո հարկային մարմնի ղեկավարի
հրամանով քարտում կատարվում է համապատասխան գրառում:

10. Անհուսալի համարվող հարկային պարտավորության մասնակի վճարման դեպքում հարկային մարմնի ղեկավարի
հրամանով քարտում կատարվում է անհուսալի համարվող հարկային պարտավորության չափի փոփոխություն:

11. Հարուցված կատարողական վարույթի ընթացքում անհուսալի համարվող հարկային պարտավորության գումար
չվճարվելու դեպքում հինգ տարին լրանալուց հետո հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանով հարկ վճարողի անհուսալի
համարվող չվճարված հարկային պարտավորությունների հաշվառումը դադարեցվում է, և պարտավորությունը հանվում
է քարտից:

 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի

ղեկավարղեկավար
Վ .  ՍտեփանյանՎ .  Ստեփանյան
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