
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՀ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՀԱՇՎԱՊԱՀ ՄՐՑՈՒՅԹԻ 9-ՐԴ ՄՐՑԱՇԱՐԻ  

II ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ  

ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ 

1. Ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար 2018թ.-ին ո՞րն է համարվում ԱԱՀ-ով հարկման շեմ՝ 

ա) 115 մլն. 

բ) 58.35 մլն. 

գ) Ոչ առևտրային կազմակերպություններն ազատված են ԱԱՀ-ից: 

 

2.  Հարկային գործակալի կողմից վճարվող` հարկման ենթակա եկամուտների մասով ո՞ր օրվա փոխարժեքով է 

հաշվարկվում հարկման բազան՝  

ա) հաշվարկային փաստաթղթի դուրսգրման օրվա փոխարժեքով. 

բ) եկամուտների վճարման օրվա փոխարժեքով. 

գ) հայտարարագրի ներկայացման օրվա փոխարժեքով: 

 

3. 31.12.2013թ.-ին ձեռքբերված տրանսպորտային միջոցը, որի սկզբնական արժեքը եղել է 1000 հազ.դրամ, 2018թ.-

ին որքա՞ն կկազմի մաշվածության գումարը՝ 

ա) 200 հազ. 

բ) 0. 

գ) 66.67 հազ: 

 

4. ՀՀՄՍ 16  Հիմնական միջոցներ ստանդարտի համաձայն, երբ հիմնական միջոցների համար կիրառվող 

մաշվածության հաշվարկման մեթոդը վերանայվում է, ապա՝ 

ա) պետք է ճշգրտվեն նախորդ ժամանակաշրջաններում հաշվարկված մաշվածության, ինչպես նաև ընթացիկ 

և հետագա ժամանակաշրջաններում հաշվե•րվելիք մաշվածության գումարները  

բ) պետք է ճշգրտվեն միայն նախորդ ժամանակաշրջաններում հաշվարկված մաշվածության գումարները.  

գ) պետք է ճշգրտվեն միայն ընթացիկ և հետագա ժամանակաշրջաններում հաշվեգրվելիք մաշվածության 

գումարները . 

  դ) չպետք է ճշգրտվեն ոչ նախորդ ժամանակաշրջաններում հաշվարկված մաշվածության, ոչ էլ ընթացիկ և 

հետագա ժամանակաշրջաններում հաշվեգրվելիք մաշվածության գումարները: 

 

5. ՀՀՄՍ 17 Վարձակալություն ստանդարտի համաձայն՝ ո՞ր վարձակալությունն է համարվում ֆինանսական՝  

ա)  այն վարձակալությունը, որի ժամկետը մեծ է 1 տարուց.  



բ) այն վարձակալությունը, որի դեպքում վարձակալին են փոխանցվում ակտիվի սեփականության հետ կապված 

ըստ էության բոլոր ռիսկերն ու օգուտները.  

գ) այն վարձակալությունը, որի սկզբի դրությամբ նվազագույն վարձավճարների ներկա արժեքը էապես ավելի 

փոքր է վարձակալված ակտիվի իրական արժեքից.  

 դ) այն վարձակալությունը, որի առարկա հանդիսացող ակտիվի օգտակար ծառայությունը էապես ավելի փոքր 

է վարձակալության ժամկետից: 

 

6. ՀՀՄՍ 18  Հասույթ ստանդարտի համաձայն, երբ վաճառված ապրանքները փոխանակվում են ոչ նույնատիպ 

ապրանքների հետ՝ 

ա) հասույթը չափվում է ստացված ապրանքների իրական արժեքով.  

բ) հասույթը չափվում է տրված ապրանքների՝ նախքան տրամադրումը հաշվեկշռային արժեքով. 

գ) հասույթը չափվում է տրված ապրանքների ինքնարժեքով.  

դ) հասույթը չափվում է ստացված ապրանքների ինքնարժեքով: 

 

7. ՀՀՄՍ 21 Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները ստանդարտի 

համաձայն՝ նշվածներից ո՞րը կհանգեցնի նրան, որ արտերկրյա ստորաբաժանումը ավելի շուտ կդասակարգվի 

որպես արտերկրյա գործակալ, քան արտերկրյա միավոր՝ 

ա) թեև հաշվետու կազմակերպությունը կարող է վերահսկել արտերկրյա ստորաբաժանմանը, 

այնուամենայնիվ վերջինիս •ործունեությունը զ•ալի չափով ինքնուրույն է իրականացվում.   

բ) արտերկրյա ստորաբաժանման գործարքների մեծ մասը իրականացվում է հաշվետու կազմակերպության հետ. 

գ) հաշվետու կազմակերպության դրամական միջոցների հոսքերն հիմնականում առանձնացված են 

արտերկրյա ստորաբաժանման ամենօրյա գործունեությունից` անմիջականորեն չենթարկվելով վերջինիս 

գործունեության ազդեցությանը.  

դ) նշված բոլոր պատասխաններն էլ սխալ են: 

  

8.  Չբաշխված շահույթի հաշվին շահաբաժինների հայտարարում՝  

ա)   Դեբետ 529  

       Կրեդիտ 251 . 

բ) Դեբետ 344  

     Կրեդիտ 529 . 

գ) Դեբետ 342  

   Կրեդիտ 529:  



 

9. Արտարժույթով արտահայտված երկարաժամկետ բանկային վարկերի գծով  

փոխարժեքային տարբերության արտացոլում (արտարժույթի փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է). 

ա)  Դեբետ 411  

      Կրեդիտ 625 . 

բ)   Դեբետ 725  

      Կրեդիտ 411.  

  գ) Դեբետ 411  

    Կրեդիտ 253:  

 

10. Հարկային օրենսդրության խախտման համար շահութահարկի գծով տույժերի արտացոլում՝ 

ա) Դեբետ 342  

      Կրեդիտ 524.  

բ) Դեբետ 751 

      Կրեդիտ 524.  

գ) Դեբետ 714  

     Կրեդիտ 524 : 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՀ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՀԱՇՎԱՊԱՀ ՄՐՑՈՒՅԹԻ 9-ՐԴ ՄՐՑԱՇԱՐԻ  

II ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ  

ԽՆԴՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ 

 

      Կազմակերպությունը 2018թ. հունվար ամսին ներմուծված 520 հազ. դրամի (ներառյալ` ԱԱՀ) ապրանքներն իրացրել 

է 2018թ. փետրվար ամսին` 25 տո¬կոս հավելա·նով: Նշված ապ¬րանք¬նե¬րի մասով ԱԱՀ-ն վճարվել է փետրվարի 25-

ին: Նույն հաշվետու ժամանակաշրջանում ՀՀ տարածքում ձեռք է բերել 1250 հազ. դրամ արժողությամբ ապրանքներ և 

ծառայություններ:  

     Նույն հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարել է ԱԱՀ-ով ձեռքբերված ապրանքնե¬րի հետ վերադարձ, 600 հազ. 

դրամ արժողությամբ ապրանքներ, ճշ·րտող հաշիվապրանքա·իր ·րելու միջոցով, որը ձեռք բերելուց մեկ ամիս անց 

պարզվել էր, որ չի համապատասխանում պահանçված ապրանքների կոմպլեկտավորմանը: 

      Նույն հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել է ապրանքների իրացումª 568 հազ. դրամի մանրածախ վաճառքի 

եղանակով: Կատարվել է ապրանքնե¬րի իրացումª 256 հազ. դրամի չափով, որը  համարվում է ԱԱՀ-ից ա¬զատված 

·ործարք:  

       Նախկինում իրացված ապրանքների մասով եղել է վաճառված ապրանքների ճշ·րտումª 150 հազ. դրամի /առանցª 

ԱԱՀ/: 

      Հաշվետու ժամանակաշրջան համարել փետրվար ամիսը: 

     Որոշել փետրվար ամսվա վճարման /հաշվանցման/ ենթակա ԱԱՀ-ն և լրացնել ԱԱՀ-ի հաշվետվությունը: 

 

Հավելված  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի նախագահի  
2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի  

N 298-Ն հրամանի 
 

 
Ձև 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿ  

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ԵՎ 

ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ 

1. Փաստաթղթի 

հերթական համարը 
   __________________ 

(լրացվում է հարկային մարմնի 

կողմից) 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը 3. ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համարը  

0 2 5 0 7 4 7 2           

4. Հարկ վճարողը  

5. Հարկ վճարողի գտնվելու վայրը 

(բնակության վայրը) 

 

6. Հաշվետու ժամանակաշրջանը Տարի 2 0 1 8 Ամիս  0 2 

 
 
 



 (դրամ) 

ԲԱԺԻՆ 1. ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ 

 

ԱԱՀ-ի կրեդիտ [Ա].  
Հարկման բազա 

[Բ].  
ԱԱՀ կրեդիտ 

7. ԱԱՀ-ի 20% դրույքաչափով հարկվող գործարքների 541.6 108.3 
8. Ճշգրտող հարկային հաշիվներով գործարքների X X 

1) նվազեցում 150 30 
2) ավելացում 0.0 0.0 

9. ԱԱՀ-ի 16.67% հաշվարկային դրույքաչափով 
հաշվարկվող 

568 94.6 

10. ԱԱՀ-ի գծով այլ հարկային պարտավորություն X  

11. Մատակարարի անունից դուրս գրված ճշգրտող 
հարկային հաշիվներով գործարքների 

X X 

1) նվազեցում X 0.0 

2) ավելացում X 0.0 
12. ԱԱՀ-ի 0-ական դրույքաչափով հարկվող 
գործարքների, այդ թվում` 

0.0 X 

1) Հարկային օրենսգրքի հոդված 2) մաս 3) կետ X X 

      0.0 X 

      0.0 X 

   0.0 X 
   0.0 X 

13. ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների, այդ թվում` 256 X 
1) Հարկային օրենսգրքի հոդված 2) մաս 3) կետ X X 

      0.0 X 

      0.0 X 

   0.0 X 

   0.0 X 
14. Արտոնագրային հարկով հարկվող 
գործունեությունից, այդ թվում` 

0.0 X 

   X 

   X 

15. Հաշվարկված ԱԱՀ-ի հարկային 
պարտավորությունների (ԱԱՀ-ի կրեդիտի) ճշգրտում 

[Ա]. Ավելացում [Բ]. 
Պակասեցում 

0.0 0.0 

16. Ընդամենը ԱԱՀ-ի կրեդիտ 

[Ա]=([7.Ա]-[8.1Ա]+[8.2Ա]+([9.Ա]-
[9.Բ])+[12.Ա]+[13.Ա]+[14.Ա] 
[Բ]=([7.Բ]-[8.1Բ]+[8.2Բ]+[9.Բ]+[10.Բ]-
[11.1Բ]+[11.2Բ]+[15.Ա]-[15.Բ] 

[Ա]. Հարկման 
բազա 

[Բ]. ԱԱՀ կրեդիտ 

1121 172.9 

ԱԱՀ-ի դեբետ [Ա]. Արժեք [Բ].ԱԱՀ դեբետ 

17. ՀՀ տարածք ներմուծված ապրանքների 0.0 0.0 

18. ՀՀ տարածքում ձեռք բերված ապրանքների և 
ծառայությունների 

1041.6 208.3 

19. Ձեռքբերումներին վերաբերող ճշգրտող` հարկային 
հաշիվներով գործարքների 

X X 

1) նվազեցում 500 100 
2) ավելացում 0.0 0.0 

20. Հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի 
գումարի ճշգրտման ընդհանուր գումարը, այդ թվում` 
ըստ ճշգրտման հիմքերի. 

[Ա]. Ավելացում [Բ]. 
Պակասեցում 

0.0 0.0 

1) Հարկային օրենսգրքի հոդված 2) մաս 3) կետ X X 

 Օրենսգրքի 71-րդ հոդված 1-ին   1  2 86.7  



      0.0 0.0 

   0.0 0.0 
   0.0 0.0 
   0.0 0.0 

21. Ընդամենը ԱԱՀ-ի դեբետ ([17.Բ]+[18.Բ]-
[19.1Բ]+[19.2Բ]+[20.Ա]-[20.Բ]) 

Եթե գործողության արդյունքը` 
- հավասար է 0-ի` [Ա] և [Բ] վանդակներում 

լրացվում է «0» 
- դրական է` լրացվում է [Ա] վանդակը, 
- բացասական է` լրացվում է [Բ] վանդակը 

[Ա]. դրական [Բ]. 
բացասական 

195 0.0 

22. Ներմուծված այն ապրանքների, որոնց մասով 
հարկային օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի համաձայն 
առաջանում է պետական բյուջե վճարման ենթակա 
ԱԱՀ-ի գումար 

[Ա]. Հարկման 
բազա 

[Բ]. 
Հաշվարկված 
ԱԱՀ գումար 

0.0 0.0 
23. Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 
հաշվարկված ԱԱՀ 

- եթե լրացված է [21.Ա] վանդակը` ապա ([16.Բ] - 
[21.Ա]), 

- եթե լրացված է [21.Բ] վանդակը` ապա ([16. Բ] + 
[21.Բ ]): 
Եթե նշված գործողության արդյունքը դրական է` 
լրացվում է [Ա] վանդակը, եթե բացասական` լրացվում 
է [Բ] վանդակը, եթե հավասար է 0-ի` [Ա] և [Բ] 
վանդակներում լրացվում է «0»: 

[Ա]. Պետական 
բյուջե վճարման 
ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումար 

[Բ]. Պետական 
բյուջեից 

փոխհատուցման 
ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումար 

0.0 22.1 

 

 

 

 

 

ԲԱԺԻՆ 2. ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ 

24. Հաշվետու ժամանակաշրջանում ակցիզային հարկի հարկման բազան և հաշվարկված ակցիզային հարկի 
գումարը 

Ծածկագիր
ը ըստ ԱՏԳ 

ԱԱ 

Ակցիզային 
հարկով 

հարկման 
ենթակա 

ապրանքի 
անվանումը 

Հարկմա
ն 

բազայի 
միավոր

ը 

Օտարված 
ապրանքներ
ի քանակը 
(ծավալը) 

Սպիրտայնությ
ան աստիճանը, 

% 

Մեկ 
բնաիրայի

ն 
միավորի 
արժեքը 

Ակցիզային 
հարկի 

դրույքաչափ
ը 

Ակցիզային 
հարկի 

գումարը, դրամ 

[24.1] [24.2] [24.3] [24.4] [24.5] [24.6] [24.7] [24.8] 

                

                

                

                
Ընդամենը   

25. Ճշգրտող հարկային հաշիվներում արտացոլված ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների 
ակցիզային հարկի հարկման բազան և ակցիզային հարկի գումարը (նվազեցում) 

Ծածկագիր
ը ըստ ԱՏԳ 

ԱԱ 

Ակցիզայի
ն հարկով 
հարկման 
ենթակա 

Հարկմա
ն 

բազայի 
միավոր

Օտարված 
ապրանքներ
ի քանակը 
(ծավալը) 

Սպիրտայնությ
ան աստիճանը, 

% 

Մեկ 
բնաիրայի

ն 
միավորի 

Ակցիզային 
հարկի 

դրույքաչափ
ը 

Ակցիզային 
հարկի 

գումարը, դրամ 



ապրանքի 
անվանում

ը 

ը արժեքը 

[25.1] [25.2] [25.3] [25.4] [25.5] [25.6] [25.7] [25.8] 

                

                

                

                
Ընդամենը   
26. Ճշգրտող հարկային հաշիվներում արտացոլված ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների 

ակցիզային հարկի հարկման բազան և ակցիզային հարկի գումարը (ավելացում) 

Ծածկագիր
ը ըստ ԱՏԳ 

ԱԱ 

Ակցիզայի
ն հարկով 
հարկման 
ենթակա 

ապրանքի 
անվանում

ը 

Հարկմա
ն 

բազայի 
միավոր

ը 

Օտարված 
ապրանքներ
ի քանակը 
(ծավալը) 

Սպիրտայնությ
ան աստիճանը, 

% 

Մեկ 
բնաիրայի

ն 
միավորի 
արժեքը 

Ակցիզային 
հարկի 

դրույքաչափ
ը 

Ակցիզային 
հարկի 

գումարը, դրամ 

[26.1] [26.2] [26.3] [26.4] [26.5] [26.6] [26.7] [26.8] 

                

                

                

                
Ընդամենը   

դրամ 

27. Հաշվարկված ակցիզային հարկի գումար (ակցիզային հարկի կրեդիտ)   

28. Ճշգրտող հարկային հաշիվներով գործարքների մասով ակցիզային հարկի գումար   
1) նվազեցում   
2) ավելացում   

29. Ակցիզային հարկից ազատված` օտարված ապրանքների հարկման բազա   

30. Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված հումքի մասով հայտարարագրում 
առանձնացված ակցիզային հարկի գումար 

  

31. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձեռք բերված հումքի մասով հարկային 
հաշիվներում առանձնացված ակցիզային հարկի գումար 

  

32. Հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ակցիզային հարկի ճշգրտման 
ընդհանուր գումար, այդ թվում` ըստ ճշգրտման հիմքերի 

[Ա].  
Ավելացում 

[Բ]. 
Պակասեցում 

    
1) 

Հարկային 
օրենսգրքի 

հոդված 

2) մաս 3) կետ 4) ենթակետ X X 

            

            

33. Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանում ակցիզային հարկի դեբետ 
([30] + [31] + [32.Ա] - [32.Բ]) 
Եթե գործողության արդյունքը` 
- հավասար է 0-ի` [Ա] և [Բ] վանդակներում լրացվում է «0», 
- դրական է` լրացվում է [Ա] վանդակը, 
- բացասական է` լրացվում է [Բ] վանդակը 

Ա. դրական Բ. 
բացասական 

    

34. Հաշվետու ժամանակաշրջանի արդյունքով 
- եթե լրացված է [33.Ա] վանդակը, ապա` ([27] - [28.1] + [28.2] - [33.Ա]), 
- եթե լրացված է [33.Բ] վանդակը, ապա` ([27] - [28.1] + [28.2] +[33.Բ]): 

Եթե գործողության արդյունքը դրական է` լրացվում է «Ա» վանդակը, եթե 
բացասական է` լրացվում է «Բ» վանդակը, եթե հավասար է 0-ի` «Ա» և «Բ» 

Ա. 
Պետական 

բյուջե 
վճարման 
ենթակա 

Բ. Պետական 
բյուջեից 

փոխհատուցմ
ան ենթակա 
ակցիզային 



վանդակներում լրացնել «0»: ակցիզային 
հարկի 

գումարը 

հարկի 
գումարը 

    

 

 

Պաշտոնատար անձ 
 

ստորագրությունը,  անունը,  ազգանունը 

 

 


