
 
 
 

Legislation update    
Summary of selected documents published for the period  
from 1 January 2017 to 31 March 2017 

Tax 

Issue 1(6), 2017 
 

A Bibliography of New Legislation, Instructions and Documents, with Commentary 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  GENERAL LEGISLATION 

1. Անվանումը «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

  1. Title On making supplements and amendment to 
the RA Law on Foundations  

Փաստաթուղթ ՀՀ օրենք 

  Document 

Document: RA law 

Ամսաթիվը. 16 հունվարի 2017թ. 
 

Date: 16 January 2017 

Համարը. ՀՕ-23-Ն 
 

Number: HO-23-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 5, 25 հունվարի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 5, 25 January 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

Օրենքի այս փոփոխությամբ սահմանվել է անձեռնմխելի 

կապիտալով հիմնադրամը որպես հիմնադրամների առանձ-

նահատուկ տարատեսակ և սահմանվել են դրա մասով 

առանձնահատկությունները:  

 

Միաժամանակ, սահմանվել է, որ հիմնադրամների կողմից 

օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկո-

ղությունն իրականացնում է ՀՀ  պետական եկամուտների 

կոմիտեն (ՀՀ ՊԵԿ), և հիմնադրամներն իրենց գոր-

ծունեության մասին հաշվետվությունը հրապարակելուց 

հետո, այդ մասին գրավոր ծանուցում են ՀՀ ՊԵԿ:  

 

Հիշեցնենք, որ նախկինում վերոնշյալ գործառույթները իրա-
կանացվում էին ՀՀ արդարադատության նախարարության 
կողմից։ 
 

 Abstract: 
 
This amendment to the law has defined a foundation with   
non-expendable capital as a separate type of foundations and has 
outlined its peculiarities. 
 
 
 
At the same time, it has been established that supervision over the 
fulfillment of requirements of the law by the foundations is carried 
out by the RA State Revenue Committee (RA SRC) and foundations 
notify about it in writing the RA SRC after publication of the report 
on their activity. 
 
 
 
It should be reminded that previously the above stated functions 
were exercised by the RA Ministry of Justice. 
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2. Անվանումը Վարչական իրավախախտումների վե-

րաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխու-

թյուն և լրացում կատարելու մասին 

  2. Title On making amendment and supplement to 
the RA Code on Administrative Offences 

Փաստաթուղթ ՀՀ օրենք 

  Document 

Document: RA law 

Ամսաթիվը. 16 հունվարի 2017թ. 
 

Date: 16 January 2017 

Համարը. ՀՕ-35-Ն 
 

Number: HO-35-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 5, 25 հունվարի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 5, 25 January 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

Օրենսգրքում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ: 

Մասնավրոապես. 
 

 հիմնադրամների կողմից հաշվետվությունը չհրապարա-

կելու կամ դրանք չներկայացնելու դեպքում վարչական 

պատասխանատվություն կիրառող մարմին է սահմանվել 

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն՝ նախկին ՀՀ արդա-

րադատության նախարարության փոխարեն։ 
 

 Օրենսգիրքը լրացվել է նոր 169.26 և 169.27 հոդվածներով, 

որոնցով վարչական պատասխանատվություն է սահ-

մանվել հասարակական կազմակերպությունների կողմից 

օրենքով սահմանված պարտադիր հրապարակման 

ենթակա հաշվետվությունը թերի հրապարակելու կամ 

սահմանված ժամկետում չհրապարակելու, ինչպես նաև 

հասարակական կազմակերպության կողմից 

կանոնադրության նպատակներին անհամապատասխան 

գործունեություն իրականացնելու դեպքերում: 

 

 Abstract: 
 
A number of amendments has been made to the Code. Particularly: 
 
 

 In case of failure to publish or submit the report by foundations, 
administrative responsibility is enforced by the RA State 
Revenue Committee instead of the RA Ministry of Justice as in 
times past. 
 
 

 The Code has been supplemented with new articles 169.26 and 
169.27, which define administrative responsibility for incomplete 
publication or non-publication within the established timeframe 
of the report to be mandatorily published by public organizations 
according to the law, as well as for implementing business 
activities not complying with charter purposes of public 
organization. 
 

 

 

3. Անվանումը ՀՀ կառավարության 2003թ. հոկտեմբերի 

8-ի N 1408-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություն կատարելու մասին 

  3. Title On making supplements and amendment to 
the RA government decree No: 1408-N, dated 
8 October 2003 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 26 հունվարի 2017թ. 
 

Date: 26 January 2017 

Համարը. 40-Ն 
 

Number: 40-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 7, 1 փետրվարի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 7, 1 February 2017 

Ուժի մեջ է. 2017թ. հունիսի 1-ից 
 

Effective: From 1 June 2017 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ  փոփոխություն է 

կատարվել ՀՀ  կառավարության 2003թ. հոկտեմբերի 8-ի 

«Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման 

կարգը հաստատելու մասին» N 1408-Ն որոշման մեջ: 

Մասնավորապես, սահմանվել է, որ՝ 

 

 2017թ. հունիսի 1-ից դրամարկղային գիրքը կարող է 

վարվել նաև էլեկտրոնային եղանակով, 

 

 2018թ. հունվարի 1-ից դրամարկղային մուտքի և ելքի 

օրդերները կարող են ստորագրվել էլեկտրոնային 

եղանակով: 

 

 Abstract: 
 
According to this RA government decree an amendment has been 
made to the RA government decree No: 1408-N "On approval of 
procedure for implementation of cash operations", dated 8 October 
2003. Particularly, it has been established that: 
 
 

 
 From 1 June 2017 cash register can be maintained also 

electronically; 
 

 From 1 January 2018 cash receipt and payment orders can be 
signed electronically. 
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4. Անվանումը ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 

3-ի N 123-Ն որոշման մեջ լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

  4. Title On making supplement and amendments to 
the RA government decree No: 123-N, dated   
3 February 2005 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 9 մարտի 2017թ. 
 

Date: 9 March 2017 

Համարը. 227-Ն 
 

Number: 227-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 16, 15 մարտի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 16, 15 March 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ փոփոխություն է 

կատարվել ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի 

«Աուդիտորների որակավորման հետ կապված հարցերը 

կանոնակարգելու մասին» N 123-Ն որոշման մեջ, որի արդ-

յունքում սահմանվել է, որ աուդիտորի որակավորում 

ստանալու նպատակով օտարերկրյա պետություններից 

ստացված փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել առանց 

հյուպատոսական վավերացման կամ ապոստիլի: 

 

 Abstract: 
 
 
According to this RA government decree an amendment has been 
made to the RA government decree No: 123-N of 3 February 2003 
“On regulation of issues related to auditors’ qualification”, as a result 
of which it has been established that documents received from 
foreign countries for being awarded auditor’s qualification can be 
submitted without consular ratification or apostille.    

ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ  TAXES AND OTHER MANDATORY PAYMENTS 

1. Անվանումը «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ոլորտի պետական աջակցության 

մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

  1. Title On making supplements and amendments to 
the RA Law on State Support for Information 
Technologies  

Փաստաթուղթ ՀՀ օրենք 

  Document 

Document: RA law 

Ամսաթիվը. 20 մարտի 2017թ. 
 

Date: 20 March 2017 

Համարը. ՀՕ-47-Ն 
 

Number: HO-47-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 19, 29 մարտի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 19, 29 March 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

Օրենքի այս փոփոխությամբ սահմանվել է հարկային 

արտոնություններից օգտվելու հավաստագրման համար 

դիմելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը և սահմանվել 

է, որ հավաստագրման համար կարող են դիմել. 

 

 ՀՀ‐ում  պետական  գրանցում  ստացած  առեւտրային 

կազմակերպությունները,  բացառությամբ  տնտեսական 

ընկերակցությունների,  դուստր  ընկերությունների, 

օտարերկրյա իրավաբանական անձանց մասնաճյուղերի 

եւ ներկայացուցչությունների. 

 ՀՀ‐ում հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերը: 

 

Միաժամանակ, սահմանվել է, որ օրենքով տրամադրվող 

հարկային արտոնությունները գործում են 5 տարի ժամկե-

տով, իսկ օրենքով սահմանված կարգով արդեն տրամա-

դրված հավաստագրերը գործում են ստացման պահից 5 

տարի ժամկետով: 

 

Հիշեցնենք, որ օրենքի նախկին խմբագրությամբ 
տրամադրվող հարկային արտոնությունների գործողության 
վերջնաժամկետ էր սահմանվել 2020թ. հունվարի 1-ը: 
 

 

Abstract: 
 
This amendment to the law has set the list of entities/persons 
eligible to apply for certification to enjoy tax privileges and has 
established that the following entities/persons can apply for 
certification: 
 
 

 Commercial organizations state registered in the Republic of 
Armenia, with the exception of branches and representative 
offices of economic partnerships, subsidiaries and foreign legal 
entities; 
 
 

 Private entrepreneurs registered in the Republic of Armenia. 

 
 
At the same time, it has been established that tax privileges granted 
by law are valid for 5 years, and the certificates already issued in 
accordance with the procedure stipulated by the law are valid for a 
period of 5 years from the date of their receipt. 
 
 
It should be reminded that by previous edition of the law the 
deadline for exemption of the tax privileges granted was set   
1 January 2020. 
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2. Անվանումը Նոր աշխատողի համար գրանցման 

հայտում և (կամ) եկամտային հարկի և 

սոցիալական վճարի ամսական հաշվար-

կում ներառվելիք՝ անձին վերաբերող 

տեղեկատվությունը ՀՀ օրենսդրությամբ 

որպես սահմանափակ օգտագործման 

ենթակա տեղեկատվություն սահման-

ված լինելու դեպքում անձի համար 

գրանցման հայտը և (կամ) եկամտային 

հարկի և սոցիալական վճարի ամսական 

հաշվարկը հարկային մարմին 

ներկայացնելու կարգը սահմանելու 

մասին 

  2. Title On establishing the procedure for submission 
to the tax authorities of registration 
application and (or) monthly report of income 
tax and social payment of a person in case 
information about the person to be included in 
the registration application and (or) monthly 
report of income tax and social payment of a 
new employee is defined as subject to 
restricted use according to the RA legislation   

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 9 մարտի 2017թ. 
 

Date: 9 March 2017 

Համարը. 223-Ն 
 

Number: 223-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 16, 15 մարտի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 16, 15 March 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 

 

 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

 
ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է ՀՀ հարկային 
օրենսգրքի 156 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, ըստ որի եթե 

նոր աշխատողի համար գրանցման հայտում և (կամ) 

եկամտային հարկի հաշվարկում ներառվելիք` անձին 

վերաբերող տեղեկատվությունը օրենսդրությամբ 

սահմանված է որպես սահմանափակ օգտագործման 

ենթակա տեղեկատվություն, ապա տվյալ անձի համար 

գրանցման հայտը և (կամ) եկամտային հարկի 

հաշվարկը հարկային մարմին է ներկայացվում ՀՀ 

կառավարության սահմանած կարգով: 

 

Նշված կարգն էլ հենց սահմանվել է այս որոշմամբ, 

համաձայն որի հարկային գործակալները. 

 

1. գրանցման հայտ չեն ներկայացնում այն անձանց 

համար, որոնց վերաբերող՝ գրանցման հայտում 

ներառվելիք տեղեկատվությունը ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանվել է որպես սահմանափակ օգտագործման 

ենթակա տեղեկատվություն: 

 

2. եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական 

հաշվարկում այն անձանց, որոնց վերաբերող 

տեղեկատվությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանվել է 

որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա 

տեղեկատվություն, եկամուտների և դրանցից պահված 

եկամտային հարկի գումարներն արտացոլում են 

հաշվարկի համապատասխան տողում՝ 

հանրագումարային տեսքով: 

 

 

Abstract: 
 
This RA government decree has been adopted pursuant to part 
3 of article 156 of the RA Tax Code, according to which if the 
information about the person to be included in the registration 
application and (or) monthly report of income tax and social 
payment of a new employee is defined as subject to restricted use 
according to the RA legislation, registration application and (or) 
monthly report of income tax and social payment of this person is 
submitted to the tax authorities according to the procedure 
stipulated by the RA government.   
 
 
 
 
The specified procedure has been established by this decree, 
according to which tax agents: 
 
1.  do not submit registration application for those persons the 

information about whom to be included in the registration 
application has been defined as subject to restricted use 
according to the RA legislation. 

 
 

 
2.  in monthly income tax and social payment report of persons, the 

information about whom to be included in the registration 
application has been defined as subject to restricted use 
according to the RA legislation, the amounts of income and 
income tax levied on it are reflected in the appropriate line of the 
report in the aggregated form. 
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3. Անվանումը Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով 

արտահայտված գործարքների ու 

գործառնությունների շրջանակներում 

ձևավորվող հարկման բազաների ու 

ակտիվների սկզբնական արժեքների 

որոշման կարգը սահմանելու մասին 

  3. Title On establishing the procedure for determining 
the cost of assets and taxation bases formed 
within the scope of transactions and 
operations denominated in in-kind (non-
monetary) form 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 9 մարտի 2017թ. 
 

Date: 9 March 2017 

Համարը. 241-Ն 
 

Number: 241-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 17, 22 մարտի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 17, 22 March 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 

 

 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է ՀՀ հարկային 

օրենսգրքի 17-րդ հոդվածին համապատասխան և դրանով 

սահմանվել է բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով 

արտահայտված գործարքների ու գործառնությունների 

շրջանակներում ձևավորվող հարկման բազաների ու 

ակտիվների սկզբնական արժեքների որոշման կարգը: 

Մասնավորապես. 

 Սահմանվել են (ոչ դրամական) ձևով արտահայտված 

գործարքները, 

 Սահմանվել է, որ (ոչ դրամական) ձևով արտահայտված 

գործարքների հնարավոր գին է համարվում այն գինը, որը 

համեմատելի հանգամանքներում սովորաբար գանձվում 

է նույն կամ համանման ապրանքների, աշխատանքների 

կամ ծառայությունների համար, կամ այն գինը, որով 

գույքի մասին բոլոր անհրաժեշտ տեղեկություններ 

ունեցող և այն վաճառելու պարտավորություն չունեցող 

վաճառողը համաձայն է վաճառել այդ գույքը, իսկ գույքի 

արժեքի մասին բոլոր անհրաժեշտ տեղեկություններն 

ունեցող և այն ձեռք բերելու պարտավորություն չունեցող 

գնորդը համաձայն է այդ գույքը ձեռք բերել: 

 

 

Abstract: 
 
This RA government decree has been adopted pursuant to 
article 17 of the RA Tax Code, according to which procedure for 
determining the cost of assets and taxation bases formed within the 
scope of transactions and operations denominated in in-kind (non-
monetary) form has been established. Particularly:  
 
 
 

 Transactions in in-kind (non-cash) form have been defined; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 It has been established that possible price of a transaction in 
non-monetary form is the price that is usually charged for the 
same or similar goods, works or services in  comparable 
circumstances, charged for the same or similar goods, works 
or services, or the price by which the seller, who has all the 
necessary information about the property and has no obligation 
to sell it, agrees to sell that property, and by which the buyer 
who has all the necessary information about the value of the 
property and who has no obligation to acquire it, agrees to 
acquire that property. 

4. Անվանումը Ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի 

հարկային հաշվում պարտադիր 

ներառվող տվյալների շրջանակը 

սահմանելու մասին 

  4. Title On establishing the scope of the data to be 
mandatorily included in the tax invoice for 
VAT refund   

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 16 մարտի 2017թ. 
 

Date: 16 March 2017 

Համարը. 254-Ն 
 

Number: 254-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 17, 22 մարտի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 17, 22 March 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 

 

 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

 
ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է ՀՀ հարկային 
օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան  և 

դրանով սահմանվել են ԱԱՀ վերադարձի հարկային հաշվում 

պարտադիր ներառվող տվյալները: Դրանք են՝ 

 

 հաշվարկային փաստաթղթի սերիան ու համարը, 

 հաշվարկային փաստաթղթի դուրսգրման ամսաթիվը, 

 ապրանքի մատակարարման ամսաթիվը, 

 ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափն ու գումարը, 

 

Abstract: 
 
This RA government decree has been adopted pursuant to 
clause 6 of article 55 of the RA Tax Code, according to which 
scope of the data to be mandatorily included in the tax invoice for 
VAT refund has been established. This data shall include: 
 

 serial number and regular number of the settlement document; 

 date of issuing the settlement document; 

 date of delivery of goods; 

 rate and amount of VAT; 

 list, classifier and quantity of goods being subject of the 
transaction;  
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 գործարքի առարկա հանդիսացող ապրանքի 

անվանացանկը, ապրանքի դասակարգիչն ու ապրանքի 

քանակը, 

 գործարքի առարկա հանդիսացող ապրանքի միավորի 

գինը, առևտրային զեղչը՝ առկայության դեպքում (այդ 

թվում՝ հրապարակային առևտրային զեղչը), ընդհանուր 

արժեքը, 

 ապրանք մատակարարողի վերաբերյալ տվյալներ, 

 ապրանք ձեռք բերող օտարերկրյա քաղաքացու կամ 

քաղաքացիություն չունեցող անձի վերաբերյալ տվյալներ: 

 
Հիշեցնենք, որ ԱԱՀ վերադարձի հարկային հաշիվը 
հաշվարկային փաստաթուղթ է, որը կիրառվելու է 
օտարեկրյա ֆիզիկական անձանց կողմից ԱԱՀ գումարը հետ 
ստանալու իրավունքի ձեռքբերումը փաստաթղթավորելու 
համար (Հարկային օրենսգրքի 55 հոդվածի 3-րդ կետ): 

 

 unit price of goods being subject of the transaction, trade 
discounts, if any (including public sales discounts), total cost; 

 data on supplier of the goods; 

 data on a foreign citizen or person without citizenship who 
purchases goods. 

 
 
 
 
 
 
 
It should be reminded that tax invoice for VAT refund is a settlement 
document that shall be used by foreign individuals for documenting 
the acquisition of the right to VAT refund (clause 3 of article 55 of 
the RA Tax Code). 

5. Անվանումը ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014թ. 

հուլիսի 7-ի N 417-Ն հրամանում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

  5. Title On making amendments to the order   
No: 417-N of the RA Minister of Finance, dated 
7 July 2014 

Փաստաթուղթ Հրաման  Document: Order 
Ամսաթիվը. 23 դեկտեմբերի 2016թ.  Date: 23 December 2016 
Համարը. 279-Ն  Number: 279-N 
Հրապարակում. ԳՏ No. 1, 9 հունվարի 2017թ.  Publication: DJ No. 1, 9 January 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի այս հրամանի ընդունումը նույնպես 
պայմանավորված է ՀՀ հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ, 

մասնավորապես ֆիզիկական անձանց ստացած 

շահաբաժինների հարկման մասով:  

 

Այս հրամանով լրացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014թ. 

հուլիսի 7-ի «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի 

ամսական ամփոփ (պարզեցված), տարեկան եկամուտների 

մասին (պարզեցված) հաշվարկների ձևերը և դրանց լրացման 

կարգերը հաստատելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի 2012թ. հունիսի 7-ի N 175-

Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 417-Ն 

հրամանը: Եւ դրա նպատակը ֆիզիկական անձանց 

շահաբաժինների մասով համապատասխան հաշվետվու-

թյան ձևերում փոփոխությունների կատարումն է:  

 

Հիշեցնենք, որ 2017թ. հունվարի 1-ից օտարերկրյա 
քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց 
ստացած շահաբաժինները ենթակա են հարկման 
եկամտային հարկով, իսկ ՀՀ քաղաքացիների ստացած 
շահաբաժինները հարկվում են 2018թ. հունվարի 1-ից: 

 

 

Abstract: 
 
The adoption of this order of the RA SRC Chairman is also 
conditioned by the adoption of the RA Tax Code, particularly, 
with respect to the taxation of dividends received by individuals. 
 
 
 
This order has supplemented the order No: 417-N of the RA Ministry 
of Finance of 7 July 2014 “On approval of forms of monthly summary 
(simplified) reports of income tax and social payments and 
(simplified) reports of annual income and procedures for their 
completion and on making amendment to the order No: 175-N of 
the RA State Revenue Committee, dated 7 June 2012”. Its purpose 
is to make changes in the forms of report related to dividends 
received by individuals.   
 
 
 
 
 
It should be reminded that from 1 January 2017 dividends received  
by foreign citizens and persons without citizenship are taxed by 
income tax, and dividends received by Armenian citizens are taxed 
starting from 1 January 2018. 

6. Անվանումը ՀՀ-ում արտադրվող և ՀՀ ներմուծվող 

ապրանքների ակցիզային դրոշմանի-

շերի ձեռքբերման հայտերի ձևերը 

հաստատելու մասին 

  6. Title On approval of forms of applications for 
acquisition of excise stamps for goods 
produced in the RA and imported to the RA 

Փաստաթուղթ Հրաման  Document: Order 
Ամսաթիվը. 29 դեկտեմբերի 2016թ.  Date: 29 December 2016 
Համարը. 297-Ն  Number: 297-N 
Հրապարակում. ԳՏ No. 4, 8 փետրվարի 2017թ.  Publication: DJ No. 4, 8 February 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 
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Համառոտ նկարագիրը. 

 

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի այս հրամանով սահմանվել են՝ 

 

1. ՀՀ արտադրվող ապրանքների ակցիզային դրոշմանիշերի 

ձեռքբերման հայտի ձևը, 

2. ՀՀ ներմուծվող ապրանքների ակցիզային դրոշմանիշերի 

ձեռքբերման հայտի ձևը: 

 

 

Abstract: 
 
By this order of the RA SRC Chairman the following has been 
established:  
 
1. form of application for acquisition of excise stamps for goods 

produced in the RA; 
2. form of application for acquisition of excise stamps for goods 

imported to the RA. 

7. Անվանումը Ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային 

հարկի միասնական հաշվարկի ձևը և 

դրա լրացման կարգը հաստատելու 

մասին 

  7. Title On approval of form of unified report of VAT 
and excise tax and procedure for its 
completion 

Փաստաթուղթ Հրաման  Document: Order 
Ամսաթիվը. 30 դեկտեմբերի 2016թ.  Date: 30 December 2016 
Համարը. 298-Ն  Number: 298-N 
Հրապարակում. ԳՏ No. 4, 1 փետրվարի 2017թ.  Publication: DJ No. 4, 1 February 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

 
ՀՀ կառավարության այս որոշումը ընդունվել է ՀՀ հարկային 
օրենսգրքին 52 հոդվածի 4-մասի, 75-րդ և 96-րդ հոդվածներին  
համապատասխան և դրանով  սահմանվել է ավելացված 

արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի 

ձևը և դրա լրացման կարգը: 

 

Միաժամանակ, սահմանվել է, որ հաստատված ձևով 

ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկի միասնական 

հաշվարկ ներկայացվում է 2018թ. հունվարի 1-ից հետո 

ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար: 

 

 

Abstract: 
 
This RA government decree has been adopted pursuant to part 
4 of article 52, articles 75 and 96 of the RA Tax Code, according 
to which the form of unified report of VAT and excise tax and 
procedure for its completion have been established. 
 
 
 
At the same time it has been specified that unified report of VAT and 
excise tax in the established form shall be submitted for the 
reporting periods beginning after 1 January 2018.  

8. Անվանումը Անուղղակի հարկերի վճարման 

(հարկազատման կամ հարկային 

պարտավորությունների կատարման այլ 

կարգի) փաստի հաստատման կամ 

հաստատումը մերժելու վերաբերյալ 

ծանուցման ձևերը սահմանելու մասին 

  8. Title On establishing the forms of notification of 
approval or rejection of approval of the fact of 
payment of indirect taxes (exemption or other 
procedure for fulfilment of tax liabilities)  

Փաստաթուղթ Հրաման  Document: Order 
Ամսաթիվը. 23 դեկտեմբերի 2016թ.  Date: 23 December 2016 
Համարը. 278-Ն  Number: 278-N 
Հրապարակում. ԳՏ No. 1, 9 հունվարի 2017թ.  Publication: DJ No. 1, 9 January 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի այս հրամանով սահմանվել է 

էլեկտրոնային (էլեկտրոնային-թվային) ստորագրությամբ 

էլեկտրոնային տեսքով Հայտարարության ներկայացման 

ժամանակ հարկային մարմնի կողմից հարկատուին 

էլեկտրոնային տեսքով ուղարկվող անուղղակի հարկերի 

վճարման (հարկազատման կամ հարկային 

պարտավորությունների կատարման այլ կարգի) փաստի` 
 

 հաստատման վերաբերյալ ծանուցման ձևը, 

 հաստատումը մերժելու վերաբերյալ ծանուցման ձևը: 
 

 

Abstract: 
 
 
This order of the RA SRC Chairman has established: 
 

 form of notification on approval; 

 form of notification on rejection of the approval 
 
of the fact of payment of indirect taxes (exemption or other 
procedure for fulfilment of tax liabilities) sent electronically by the 
tax authorities to the taxpayer when submitting the statement in 
electronic form with electronic (electronic-digital) signature. 
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9. Անվանումը Լիազորված տնտեսական օպերատորի 

կարգավիճակի տրամադրման համար 

անվտանգության առումով ռիսկային 

չհամարվող երկրների չափանիշները 

սահմանելու մասին 

  9. Title On establishing the criteria of the countries 
not considered as risky in terms of security for 
provision of the status of an authorized 
economic operator 

Փաստաթուղթ Հրաման  Document: Order 
Ամսաթիվը. 23 դեկտեմբերի 2016թ.  Date: 23 December 2016 
Համարը. 280-Ն  Number: 280-N 
Հրապարակում. ԳՏ No. 3, 20 հունվարի 2017թ.  Publication: DJ No. 3, 20 January 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի այս հրամանով սահմանվել 

է  լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակի 

տրամադրման համար անվտանգության առումով ռիսկային 

չհամարվող երկրների չափանիշները:  

 

Սահմանվել է նաև որ լիազորված տնտեսական օպերատորի 

կարգավիճակի տրամադրման համար դիմումի 

ներկայացման օրվան նախորդող վերջին երեք տարիների 

ընթացքում լիազորված տնտեսական օպերա-

տորը  արտաքին տնտեսական գործունեություն պետք է 

իրականացրած լինի այն երկրների անձանց հետ. 

 

 որոնք  ՀՀ  հետ  ունեն  դիվանագիտական 

հարաբերություններ, 

 որոնք  չեն  հանդիսանում  կամ  հանդիսացել  օֆշորային 

գոտիների ցանկում ընդգրկված երկրների անձինք, 

 որոնք  ընդգրկված  չեն այն  պետությունների  ցանկում, 

որոնց  քաղաքացիները  ՀՀ  մուտքի  վիզա  կարող  են 

ստանալ  միայն  օտարերկրյա  պետություններում  ՀՀ 

դիվանագիտական  ներկայացուցչություններում  և 

հյուպատոսական հիմնարկներում,  

 որոնք  ՀՀ  հետ  ունեն  մաքսային  բնագավառում 

համագործակցության և փոխօգնության նպատակներով 

տեղեկատվության փոխանակման համաձայնագրեր: 
 

 

Abstract: 
 
This order of the RA SRC Chairman has established the criteria of 
the countries not considered as risky in terms of security for 
provision of the status of an authorized economic operator.  
 
 
 
It has been also specified that during last three years preceding the 
filing date of the application for provision of the status of an 
authorized economic operator, the authorized economic operator 
should carry out foreign economic activities with the entities of those 
countries:  
 
 
 

 which have diplomatic relations with the RA; 

 which are not and have not been the entities of the countries 
included in the list of offshore zones; 

 which are not included in the list of the countries whose citizens 
can receive the RA entry visa only in the RA diplomatic 
representations and consular offices in foreign countries; 

 which have information sharing agreements with the RA for 
cooperation and mutual assistance in the customs sphere.  

10. Անվանումը Շահութահարկի կանխավճարների կա-

տարման այլընտրանքային եղանակի 

ընտրության վերաբերյալ հայտարա-

րության ձևը հաստատելու մասին 

  10. Title On approval of the form of statement on 
selection of alternative method of payment of 
profit tax prepayments 

Փաստաթուղթ Հրաման  Document: Order 
Ամսաթիվը. 30 դեկտեմբերի 2016թ.  Date: 30 December 2016 
Համարը. 301-Ն  Number: 301-N 
Հրապարակում. ԳՏ No. 3, 20 հունվարի 2017թ.  Publication: DJ No. 3, 20 January 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 

Համառոտ նկարագիրը. 

 
ՀՀ ՊԵԿ նախագահի այս որոշումը ընդունվել է ՀՀ հարկային 
օրենսգրքին 135 հոդվածի 4-րդ մասին  համապատասխան և 
դրանով սահմանվել է շահութահարկի կանխավճարների 

կատարման այլընտրանքային եղանակի ընտրության 

վերաբերյալ հայտարարության ձևը: 

 

Հիշեցնենք, որ Հարկային օրենսգրքով նախատեսվել է 
շահութահարկի եռամսյակային կանխավճարների 

 

Abstract: 
 
This order of the RA SRC Chairman has been adopted pursuant 
to part 4 of article 135 of the RA Tax Code, according to which 
the form of statement on selection of alternative method of payment 
of profit tax prepayments has been established. 
 
 
It should be reminded the Tax Code has defined alternative method 
of payment of quarterly profit tax prepayments, which can be 
applied from 1 January 2017.  



Legislation Update | Օրենսդրության նորություններ #1(6), 2017      

 

9 © 2017 KPMG Armenia cjsc. All rights reserved. 

կատարման այլընտրանքային եղանակ, որը կարող է  
կիրառվել 2017թ. հունվարի 1-ից: 

 

11. Անվանումը Եկամտային հարկի և սոցիալական 

վճարի ամսական (պարզեցված), 

եկամտային հարկի և սոցիալական 

վճարի տարեկան հաշվարկների և 

տեղեկությունների ձևերը և դրանց 

լրացման կարգերը հաստատելու մասին 

  11. Title On approval of forms of monthly (simplified) 
reports of income tax and social payments 
and annual reports of income tax and social 
payments and their information and 
procedures for their completion 

Փաստաթուղթ Հրաման  Document: Order 
Ամսաթիվը. 30 դեկտեմբերի 2016թ.  Date: 30 December 2016 
Համարը. 300-Ն  Number: 300-N 
Հրապարակում. ԳՏ No. 6, 15 փետրվարի 2017թ.  Publication: DJ No. 6,15 February 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի այս որոշումը ընդունվել է ՀՀ հարկային 
օրենսգրքին 52 հոդվածի 4-րդ մասին և 156 հոդվածին  
համապատասխան և դրանով հաստատվել են հետևյալ 

հաշվետվությունների ձևերը, որոնք պետք է գործեն 2018թ. 

հունվարի 1-ից հետո ընկած հաշվետու ժամանա-

կաշրջանների համար. 

 

 եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական 

հաշվարկի ձևը և լրացման կարգը, 

 եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական 

պարզեցված հաշվարկի ձևը և լրացման կարգը 

(ներկայացվում են այն ֆիզիակական անձանց կողմից 
որոնք եկամուտներ են ստացել հարկային գործակալի 
պարտավորություններից ազատված եկամուտ 
վճարողներից), 

 եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի տարեկան 

հաշվարկի ձևը և լրացման կարգը, 

 ֆիզիկական անձանց եկամուտների և եկամտային հարկի 

տեղեկությունների ձևը և լրացման կարգը: (Հիշեցնենք, որ 
ՀՀ հարկային օրենսգրքի 156 հոդվածի 5-րդ կետի 
համաձայն Հարկային գործակալները մինչև յուրա-
քանչյուր հարկային տարվան հաջոր-
դող հարկային տարվա ապրիլի 20-ը ներառյալ 
սահմանված կարգով հարկային մարմին են 
ներկայացնում նախորդ հարկային տարվա ընթացքում 
միայն պասիվ եկամուտներ ստացած ֆիզիկական 
անձանց, նրանց եկամուտների, այդ եկամուտներից 
հաշվարկված և պահված եկամտային հարկի վերաբերյալ 
անհատական տեղեկություններ): 

 

 

Abstract: 
 
This order of the RA SRC Chairman has been adopted pursuant 
to part 4 of article 52 and article 156 of the RA Tax Code, 
according to which the forms of the below set reports have been 
established that shall be effective for the reporting periods 
beginning after 1 January 2018. 
 
 
 

 form and completion procedure of monthly report of 
income tax and social payment;  

 form and completion procedure of monthly simplified report 
of income tax and social payment (which is submitted by 
those individuals who have received income from income 
payers exempt from tax agent liabilities); 

 form and completion procedure of annual report of income 
tax and social payment; 

 form of information on income and income tax of 
individuals and procedure of its completion. (It should be 
reminded that according to clause 5 of article 156 of the 
RA Tax Code, by 20 April (inclusive) of the tax year 
following each tax year tax agents shall submit to the 
tax authorities according to the prescribed procedure 
individual information only about those individuals who 
received passive income during the previous tax year, 
about their income and income tax calculated and 
levied on it). 

   
 

12. Անվանումը Հիմնադրամների կողմից հրապա-

րակվող հաշվետվության ձևը, լրացման 

կարգը, հաշվետվության հրապարակ-

ման և ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտե 

ներկայացման կարգը հաստատելու 

մասին 

  12. Title On approval of the form of the report 
published by the foundations, procedure of its 
completion, procedure of publication of the 
report and its submission to the State 
Revenue Committee adjunct to the RA 
government 

Փաստաթուղթ Հրաման  Document: Order 
Ամսաթիվը. 24 փետրվարի 2017թ.  Date: 24 February 2017 
Համարը. 58-Ն  Number: 58-N 
Հրապարակում. ԳՏ No. 9, 9 մարտի 2017թ.  Publication: DJ No. 9, 9 March 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication 
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Համառոտ նկարագիրը. 

 

ՀՀ  ՊԵԿ նախագահի այս հրամանով սահմանվել է՝ 

 

 հիմնադրամների կողմից հրապարակվող հաշվետվու-

թյան ձևը, 

 հիմնադրամների կողմից հրապարակվող հաշվետվու-

թյան լրացման կարգը, 

 հիմնադրամների կողմից հրապարակվող հաշվետվու-

թյան հրապարակման և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ներկայացման 

կարգը: 

 

Abstract: 
 
By this order of the RA SRC Chairman the following has been 
established: 
 
 form of the report published by the foundations; 
 procedure of completion of the report published by the 

foundations; 
 procedure of publication of the report published by the 

foundations and its submission to the RA SRC. 
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