
 

Համարը Համարը N 1261-Ն Տ եսակը Տ եսակը Հիմնական
Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2017.10.25/63(1338)
Հոդ.1008

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 ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ՀԱՄԱԽԱՌՆՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ՀԱՄԱԽԱՌՆ
ԵԿԱՄՏ ԻՑ ՆՎ ԱԶԵՑՎ ՈՂ ԳՈՒ ՅՔԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ,  ՊԱՏ ԱՀԱԿԱՆ,  Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ  ԱՅԼԵԿԱՄՏ ԻՑ ՆՎ ԱԶԵՑՎ ՈՂ ԳՈՒ ՅՔԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ,  ՊԱՏ ԱՀԱԿԱՆ,  Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ  ԱՅԼ

ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ Փ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԱՎ ՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ Փ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԱՎ ՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԵԿԱՄՏ ԻՑ ՆՎ ԱԶԵՑՎ ՈՂ ԳՈՒ ՅՔԻՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԵԿԱՄՏ ԻՑ ՆՎ ԱԶԵՑՎ ՈՂ ԳՈՒ ՅՔԻ
ՈՐԱԿԱԿԱՆ,  ՊԱՏ ԱՀԱԿԱՆ,  Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ  ԱՅԼ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ Փ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԱՎ ՈՐՄԱՆՈՐԱԿԱԿԱՆ,  ՊԱՏ ԱՀԱԿԱՆ,  Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ  ԱՅԼ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ Փ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԱՎ ՈՐՄԱՆ

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 122-րդ հոդվածի 8-րդ մասը` Հայաստանի

Հանրապետության կառավարությունը որոշ ում է .որոշ ում է .
1. Սահմանել հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի որակական,

պատահական, տեխնոլոգիական և այլ կորուստների փաստաթղթավորման 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 162017 թ.  հոկտեմբերի 16
ԵրևանԵրևան   
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ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԵԿԱՄՏ ԻՑ ՆՎ ԱԶԵՑՎ ՈՂ ԳՈՒ ՅՔԻՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԵԿԱՄՏ ԻՑ ՆՎ ԱԶԵՑՎ ՈՂ ԳՈՒ ՅՔԻ
ՈՐԱԿԱԿԱՆ,  ՊԱՏ ԱՀԱԿԱՆ,  Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ  ԱՅԼ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ Փ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԱՎ ՈՐՄԱՆՈՐԱԿԱԿԱՆ,  ՊԱՏ ԱՀԱԿԱՆ,  Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ  ԱՅԼ ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ Փ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԱՎ ՈՐՄԱՆ

  
1.  Սույն կարգով կարգավորվում են հարկման բազայի որոշ ման նպատակով համախառն եկամտից1.  Սույն կարգով կարգավորվում են հարկման բազայի որոշ ման նպատակով համախառն եկամտից

նվազեցվող գույքի որակական,  պատահական,  տեխնոլոգիական և այ լ կորուստների փաստաթղթավորմաննվազեցվող գույքի որակական,  պատահական,  տեխնոլոգիական և այ լ կորուստների փաստաթղթավորման
հետ կապված հարաբերությունները:հետ կապված հարաբերությունները:

2.  Սույն կարգի կիրառության իմաստով`2.  Սույն կարգի կիրառության իմաստով`
1)  գույքի որակական կորուստ է  համարվում`1)  գույքի որակական կորուստ է  համարվում`
ա.  պիտանիության (պահպանման)  ժամկետ ունեցող ապրանքի պիտանիության (պահպանման)ա.  պիտանիության (պահպանման)  ժամկետ ունեցող ապրանքի պիտանիության (պահպանման)

ժամկետի սպառման կամ ժամանակի ընթացքում մաշ վածության և (կամ)  քայքայման արդյունքում գույքիժամկետի սպառման կամ ժամանակի ընթացքում մաշ վածության և (կամ)  քայքայման արդյունքում գույքի
սպառողական հատկանիշ ների անկման պատճառով շ րջանառությունից հանվող գույքը կամ ապրանքը,սպառողական հատկանիշ ների անկման պատճառով շ րջանառությունից հանվող գույքը կամ ապրանքը,

բ.  Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով կամ Հայաստանի Հանրապետությանբ.  Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով կամ Հայաստանի Հանրապետության
օրենքներով սահմանված դեպքերում` ապրանքի մատակարարման արգելքների կամօրենքներով սահմանված դեպքերում` ապրանքի մատակարարման արգելքների կամ
սահմանափակումների առաջացման արդյունքում շ րջանառությունից հանվող գույքը կամ ապրանքը.սահմանափակումների առաջացման արդյունքում շ րջանառությունից հանվող գույքը կամ ապրանքը.

2)  գույքի պատահական կորուստ է  համարվում գույքի կորուստը,  ոչնչացումը կամ վնասումը,  որը2)  գույքի պատահական կորուստ է  համարվում գույքի կորուստը,  ոչնչացումը կամ վնասումը,  որը
տեղի է  ունեցել հրդեհի,  ջրհեղեղի,  երկրաշ արժի կամ այլ տարերային աղետի,  նավաբեկության,տեղի է  ունեցել հրդեհի,  ջրհեղեղի,  երկրաշ արժի կամ այլ տարերային աղետի,  նավաբեկության,
պատերազմի,  մարտական գործողությունների,  զինված հարձակման,  զանգվածային անկարգությունների,պատերազմի,  մարտական գործողությունների,  զինված հարձակման,  զանգվածային անկարգությունների,
ապստամբության կամ նման այլ արտակարգ իրադարձությունների (ներառյալ՝  օրենքով սահմանվածապստամբության կամ նման այլ արտակարգ իրադարձությունների (ներառյալ՝  օրենքով սահմանված
ապահովագրական պատահարները)  հետևանքով.ապահովագրական պատահարները)  հետևանքով.

3)  գույքի տեխնոլոգիական կորուստ են համարվում՝3)  գույքի տեխնոլոգիական կորուստ են համարվում՝
ա.  շ ահութահարկ վճարողի կողմից միավոր արտադրանքի արտադրության (հավաքման,ա.  շ ահութահարկ վճարողի կողմից միավոր արտադրանքի արտադրության (հավաքման,

պատրաստման)  համար սահմանված՝ հումքի,  նյութերի,  դետալների և (կամ)  հանգույցների ծախսիպատրաստման)  համար սահմանված՝ հումքի,  նյութերի,  դետալների և (կամ)  հանգույցների ծախսի
նորմայի այն մասը,  որն արտադրության (հավաքման,  պատրաստման)  գործընթացում օգտագործվողնորմայի այն մասը,  որն արտադրության (հավաքման,  պատրաստման)  գործընթացում օգտագործվող
տեխնոլոգիայի հետևանքով կորցրել է  իր որակական հատկանիշ ները,տեխնոլոգիայի հետևանքով կորցրել է  իր որակական հատկանիշ ները,

բ.  խոտան արտադրանքը՝ շ ահութահարկ վճարողի սահմանած նորմայի չափով,բ.  խոտան արտադրանքը՝ շ ահութահարկ վճարողի սահմանած նորմայի չափով,
գ.  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետությանգ.  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության լիազոր մարմնի սահմանած տեխնոլոգիական կորուստները.կառավարության լիազոր մարմնի սահմանած տեխնոլոգիական կորուստները.
4)  գույքի այ լ կորուստ է  համարվում,  Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի4)  գույքի այ լ կորուստ է  համարվում,  Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի

համաձայն,  բնական,  որակական,  պատահական և տեխնոլոգիական կորուստ չհամարվող գույքիհամաձայն,  բնական,  որակական,  պատահական և տեխնոլոգիական կորուստ չհամարվող գույքի
փաստացի այլ կորուստը:  Գույքի այ լ կորուստ չի համարվում շ ահութահարկով հարկման բազայի որոշ մանփաստացի այլ կորուստը:  Գույքի այ լ կորուստ չի համարվում շ ահութահարկով հարկման բազայի որոշ ման
կամ շ ահութահարկի հաշ վարկման նպատակով ակտիվների վերագնահատումը:կամ շ ահութահարկի հաշ վարկման նպատակով ակտիվների վերագնահատումը:

3.  Սույն կարգի 2-րդ կետի`3.  Սույն կարգի 2-րդ կետի`
1)  1-ին ենթակետով սահմանված որակական կորուստները հարկման բազայի որոշ ման նպատակով1)  1-ին ենթակետով սահմանված որակական կորուստները հարկման բազայի որոշ ման նպատակով

համախառն եկամտից նվազեցվում են,  եթե գույքը հանվել է  շ րջանառությունից (դուրս է  գրվել) ,  ևհամախառն եկամտից նվազեցվում են,  եթե գույքը հանվել է  շ րջանառությունից (դուրս է  գրվել) ,  և
պահպանվել են սույն կարգի 4-6-րդ և 10-12-րդ կետերով սահմանված պահանջները.պահպանվել են սույն կարգի 4-6-րդ և 10-12-րդ կետերով սահմանված պահանջները.

2)  2-րդ և 4-րդ ենթակետերով սահմանված պատահական և այ լ կորուստները հարկման բազայի2)  2-րդ և 4-րդ ենթակետերով սահմանված պատահական և այ լ կորուստները հարկման բազայի
որոշ ման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվում են,  եթե սկզբնական հաշ վառմանորոշ ման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվում են,  եթե սկզբնական հաշ վառման
փաստաթղթերով և (կամ)  սահմանված կարգով իրականացված գույքագրման արդյունքներովփաստաթղթերով և (կամ)  սահմանված կարգով իրականացված գույքագրման արդյունքներով
հիմնավորվում է ,  որ գույքի փաստաթղթերով հաշ վառված մնացորդները գերազանցում են գույքիհիմնավորվում է ,  որ գույքի փաստաթղթերով հաշ վառված մնացորդները գերազանցում են գույքի
փաստացի մնացորդները,  և պահպանվել են սույն կարգի 4-րդ,  5-րդ,  7-րդ,  8-րդ և 10-12-րդ կետերովփաստացի մնացորդները,  և պահպանվել են սույն կարգի 4-րդ,  5-րդ,  7-րդ,  8-րդ և 10-12-րդ կետերով
սահմանված պահանջները.սահմանված պահանջները.

3)  3-րդ ենթակետով սահմանված տեխնոլոգիական կորուստները հարկման բազայի որոշ ման3)  3-րդ ենթակետով սահմանված տեխնոլոգիական կորուստները հարկման բազայի որոշ ման
նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվում են,  եթե պահպանվել են սույն կարգի 4-րդ,  5-րդ և 9-12-րդնպատակով համախառն եկամտից նվազեցվում են,  եթե պահպանվել են սույն կարգի 4-րդ,  5-րդ և 9-12-րդ
կետերով սահմանված պահանջները,  ինչպես նաև,  եթե`կետերով սահմանված պահանջները,  ինչպես նաև,  եթե`

ա.  սկզբնական հաշ վառման փաստաթղթերով հիմնավորվում է  հումքի,  նյութերի,  դետալների և (կամ)ա.  սկզբնական հաշ վառման փաստաթղթերով հիմնավորվում է  հումքի,  նյութերի,  դետալների և (կամ)
հանգույցների ծախսը,  և (կամ)  սահմանված կարգով իրականացված գույքագրման արդյունքներովհանգույցների ծախսը,  և (կամ)  սահմանված կարգով իրականացված գույքագրման արդյունքներով
հիմնավորվում է ,  որ գույքի փաստաթղթերով հաշ վառված մնացորդները գերազանցում են գույքիհիմնավորվում է ,  որ գույքի փաստաթղթերով հաշ վառված մնացորդները գերազանցում են գույքի
փաստացի մնացորդները,  և այդ տեխնոլոգիական կորուստները պայմանավորված են տեխնոլոգիականփաստացի մնացորդները,  և այդ տեխնոլոգիական կորուստները պայմանավորված են տեխնոլոգիական
գործընթացներով:  Տ եխնոլոգիական կորուստները գույքի յուրաքանչյուր տեսակի (մասնավորապես,գործընթացներով:  Տ եխնոլոգիական կորուստները գույքի յուրաքանչյուր տեսակի (մասնավորապես,
հումքի,  նյութերի,  կիսապատրաստուկների,  պատրաստի արտադրանքի,  ապրանքների)  համար որոշ վումհումքի,  նյութերի,  կիսապատրաստուկների,  պատրաստի արտադրանքի,  ապրանքների)  համար որոշ վում
են առանձին-առանձին և հիմնավորվում հարկ վճարողի կողմից կազմված տեխնոլոգիական գործընթացըեն առանձին-առանձին և հիմնավորվում հարկ վճարողի կողմից կազմված տեխնոլոգիական գործընթացը
բնութագրող փաստաթղթերով ու փաստացի կորստի չափն արձանագրող ակտով կամ արձանագրությամբ:բնութագրող փաստաթղթերով ու փաստացի կորստի չափն արձանագրող ակտով կամ արձանագրությամբ:
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանՀայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
լիազոր մարմնի սահմանած տեխնոլոգիական կորուստները հիմնավորվում են հարկ վճարողի կողմիցլիազոր մարմնի սահմանած տեխնոլոգիական կորուստները հիմնավորվում են հարկ վճարողի կողմից
կազմված փաստացի կորստի չափն արձանագրող ակտով կամ արձանագրությամբ,կազմված փաստացի կորստի չափն արձանագրող ակտով կամ արձանագրությամբ,

բ.  խոտանի առաջացումը պայմանավորված է  տեխնոլոգիական գործընթացներով և հիմնավորվում էբ.  խոտանի առաջացումը պայմանավորված է  տեխնոլոգիական գործընթացներով և հիմնավորվում է
հարկ վճարողի կողմից կազմված գույքի թերությունները բնութագրող ակտով կամ արձանագրությամբ:հարկ վճարողի կողմից կազմված գույքի թերությունները բնութագրող ակտով կամ արձանագրությամբ:

4.  Սույն կարգի 2-րդ կետի`4.  Սույն կարգի 2-րդ կետի`
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1)  1-ին ենթակետով սահմանված որակական կորուստները փաստաթղթավորվում են հարկ վճարողի1)  1-ին ենթակետով սահմանված որակական կորուստները փաստաթղթավորվում են հարկ վճարողի
կողմից կազմված գույքի թերությունները բնութագրող ակտով կամ արձանագրությամբ կամ ապրանքիկողմից կազմված գույքի թերությունները բնութագրող ակտով կամ արձանագրությամբ կամ ապրանքի
մատակարարման արգելքների կամ սահմանափակումների առաջացման արդյունքում՝  գույքի կամմատակարարման արգելքների կամ սահմանափակումների առաջացման արդյունքում՝  գույքի կամ
ապրանքի շ րջանառությունից հանման ակտով կամ արձանագրությամբ.ապրանքի շ րջանառությունից հանման ակտով կամ արձանագրությամբ.

2)  2-րդ ենթակետով սահմանված պատահական կորուստները փաստաթղթավորվում են հարկ վճարողի2)  2-րդ ենթակետով սահմանված պատահական կորուստները փաստաթղթավորվում են հարկ վճարողի
կողմից գույքագրման արդյունքներով գույքի փաստացի մնացորդների մասին տվյալների հիման վրակողմից գույքագրման արդյունքներով գույքի փաստացի մնացորդների մասին տվյալների հիման վրա
կազմված գույքագրման ցուցակներով կամ գույքագրման ակտերով և գույքագրման արդյունքներիկազմված գույքագրման ցուցակներով կամ գույքագրման ակտերով և գույքագրման արդյունքների
համեմատական տեղեկագրերով,  որոնց հիման վրա որոշ վում է  սույն կարգի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետովհամեմատական տեղեկագրերով,  որոնց հիման վրա որոշ վում է  սույն կարգի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով
սահմանված դեպքերի հետևանքով կորած,  ոչնչացված կամ վնասված գույքի քանակը:սահմանված դեպքերի հետևանքով կորած,  ոչնչացված կամ վնասված գույքի քանակը:

Պատահական կորուստները պետք է  հիմնավորված լինեն նաև այդ կորուստներն առաջացնող` սույնՊատահական կորուստները պետք է  հիմնավորված լինեն նաև այդ կորուստներն առաջացնող` սույն
կարգի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված դեպքերը (արտակարգ իրադարձությունները)  տեղիկարգի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված դեպքերը (արտակարգ իրադարձությունները)  տեղի
ունեցած լինելու փաստն արձանագրող` համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրամադրվածունեցած լինելու փաստն արձանագրող` համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված
տեղեկանքով կամ այլ փաստաթղթով:  Սույն պարբերության իմաստով՝ լիազոր մարմիններ են հրդեհի,տեղեկանքով կամ այլ փաստաթղթով:  Սույն պարբերության իմաստով՝ լիազոր մարմիններ են հրդեհի,
ջրհեղեղի,  երկրաշ արժի կամ այլ տարերային աղետի դեպքերում Հայաստանի Հանրապետությանջրհեղեղի,  երկրաշ արժի կամ այլ տարերային աղետի դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության
արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը,  նավաբեկության դեպքերում` Հայաստանիարտակարգ իրավիճակների նախարարությունը,  նավաբեկության դեպքերում` Հայաստանի
Հանրապետության տրանսպորտի,  կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը,Հանրապետության տրանսպորտի,  կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը,
պատերազմի,  մարտական գործողությունների դեպքերում՝  Հայաստանի Հանրապետությանպատերազմի,  մարտական գործողությունների դեպքերում՝  Հայաստանի Հանրապետության
պաշ տպանության նախարարությունը,  զինված հարձակման,  զանգվածային անկարգությունների,պաշ տպանության նախարարությունը,  զինված հարձակման,  զանգվածային անկարգությունների,
ապստամբության կամ նման այլ արտակարգ իրադարձությունների դեպքերում՝  Հայաստանիապստամբության կամ նման այլ արտակարգ իրադարձությունների դեպքերում՝  Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը.Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը.

3)  3-րդ ենթակետով սահմանված տեխնոլոգիական կորուստները փաստաթղթավորվում են հարկ3)  3-րդ ենթակետով սահմանված տեխնոլոգիական կորուստները փաստաթղթավորվում են հարկ
վճարողի կողմից կազմված տեխնոլոգիական գործընթացը բնութագրող փաստաթղթով,  նյութածախսիվճարողի կողմից կազմված տեխնոլոգիական գործընթացը բնութագրող փաստաթղթով,  նյութածախսի
հաշ վետվությամբ կամ փաստացի կորստի չափն արձանագրող ակտով կամ արձանագրությամբ.հաշ վետվությամբ կամ փաստացի կորստի չափն արձանագրող ակտով կամ արձանագրությամբ.

4)  4-րդ ենթակետով սահմանված այլ կորուստները փաստաթղթավորվում են հարկ վճարողի կողմից4)  4-րդ ենթակետով սահմանված այլ կորուստները փաստաթղթավորվում են հարկ վճարողի կողմից
գույքագրման արդյունքներով գույքի փաստացի մնացորդների մասին տվյալների հիման վրա կազմվածգույքագրման արդյունքներով գույքի փաստացի մնացորդների մասին տվյալների հիման վրա կազմված
գույքագրման ցուցակներով կամ գույքագրման ակտերով և գույքագրման արդյունքների համեմատականգույքագրման ցուցակներով կամ գույքագրման ակտերով և գույքագրման արդյունքների համեմատական
տեղեկագրերով,  որոնց հիման վրա որոշ վում է  սույն կարգի 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն՝տեղեկագրերով,  որոնց հիման վրա որոշ վում է  սույն կարգի 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն՝
կորած,  ոչնչացված կամ վնասված գույքի չափը:կորած,  ոչնչացված կամ վնասված գույքի չափը:

Հարկման բազայի որոշ ման նպատակով համախառն եկամտից փաստաթղթերով հիմնավորվածՀարկման բազայի որոշ ման նպատակով համախառն եկամտից փաստաթղթերով հիմնավորված
կորուստները նվազեցվում են,  եթե դուրս գրված գույքը փաստացի ոչնչացվել կամ հանձնվել է  այ լկորուստները նվազեցվում են,  եթե դուրս գրված գույքը փաստացի ոչնչացվել կամ հանձնվել է  այ լ
կազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը)  կամ պետական մարմնին,  իսկ նշ վածկազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը)  կամ պետական մարմնին,  իսկ նշ ված
գործողությունները կատարված չլինելու դեպքում գույքը փաստացի առկա է  հարկ վճարողի մոտ՝գործողությունները կատարված չլինելու դեպքում գույքը փաստացի առկա է  հարկ վճարողի մոտ՝
բացառությամբ այն դեպքերի,  երբ գույքը կորել կամ ոչնչացել է :բացառությամբ այն դեպքերի,  երբ գույքը կորել կամ ոչնչացել է :

5.  Սույն կարգի 2-րդ կետի 1-4-րդ ենթակետերով սահմանված կորուստների արդյունքում ոչնչացման5.  Սույն կարգի 2-րդ կետի 1-4-րդ ենթակետերով սահմանված կորուստների արդյունքում ոչնչացման
կամ այլ կազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը)  կամ պետական մարմնին հանձնման ենթակակամ այլ կազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը)  կամ պետական մարմնին հանձնման ենթակա
գույքը փաստաթղթավորվում է`գույքը փաստաթղթավորվում է`

1)  հարկ վճարողի կողմից գույքի ոչնչացման դեպքում` ոչնչացման մասին հարկ վճարողի կողմից1)  հարկ վճարողի կողմից գույքի ոչնչացման դեպքում` ոչնչացման մասին հարկ վճարողի կողմից
կազմված ակտով կամ արձանագրությամբ.կազմված ակտով կամ արձանագրությամբ.

2)  հարկ վճարողի կողմից և այ լ կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ)  կամ պետական2)  հարկ վճարողի կողմից և այ լ կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ)  կամ պետական
մարմնի մասնակցությամբ գույքի ոչնչացման դեպքում` ոչնչացման մասին հարկ վճարողի և այ լմարմնի մասնակցությամբ գույքի ոչնչացման դեպքում` ոչնչացման մասին հարկ վճարողի և այ լ
կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ)  կամ պետական մարմնի կողմից կազմված ակտով կամկազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ)  կամ պետական մարմնի կողմից կազմված ակտով կամ
արձանագրությամբ.արձանագրությամբ.

3)  գույքն այ լ կազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը)  կամ պետական մարմնին հանձնելու3)  գույքն այ լ կազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը)  կամ պետական մարմնին հանձնելու
դեպքում` հանձնման-ընդունման ակտով կամ հաշ վարկային փաստաթղթով:դեպքում` հանձնման-ընդունման ակտով կամ հաշ վարկային փաստաթղթով:

6.  Սույն կարգի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշ ված փաստաթղթերում պարտադիր նշ վում են`6.  Սույն կարգի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշ ված փաստաթղթերում պարտադիր նշ վում են`
1)  փաստաթղթի կազմման օրը,  ամիսը և տարեթիվը.1)  փաստաթղթի կազմման օրը,  ամիսը և տարեթիվը.
2)  շ րջանառությունից հանվող գույքի անվանումը,  քանակը.2)  շ րջանառությունից հանվող գույքի անվանումը,  քանակը.
3)  փաստաթուղթն ստորագրող անձանց անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:3)  փաստաթուղթն ստորագրող անձանց անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:
7.  Սույն կարգի 4-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշ ված դեպքերում գույքագրման ցուցակներում7.  Սույն կարգի 4-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշ ված դեպքերում գույքագրման ցուցակներում

և գույքագրման ակտերում պարտադիր նշ վում են`և գույքագրման ակտերում պարտադիր նշ վում են`
1)  գույքագրումն սկսելու օրը,  ամիսը և տարեթիվը.1)  գույքագրումն սկսելու օրը,  ամիսը և տարեթիվը.
2)  գույքագրումն ավարտելու օրը,  ամիսը և տարեթիվը.2)  գույքագրումն ավարտելու օրը,  ամիսը և տարեթիվը.
3)  գույքագրմամբ հաշ վառված գույքի անվանումը և քանակը.3)  գույքագրմամբ հաշ վառված գույքի անվանումը և քանակը.
4)  գույքագրման հանձնաժողովի անդամների և (կամ)  նյութական պատասխանատու անձանց4)  գույքագրման հանձնաժողովի անդամների և (կամ)  նյութական պատասխանատու անձանց

անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:
8.  Սույն կարգի 4-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշ ված դեպքերում գույքագրման արդյունքների8.  Սույն կարգի 4-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշ ված դեպքերում գույքագրման արդյունքների

համեմատական տեղեկագրերում պարտադիր նշ վում են`համեմատական տեղեկագրերում պարտադիր նշ վում են`
1)  գույքագրումն սկսելու օրը,  ամիսը և տարեթիվը.1)  գույքագրումն սկսելու օրը,  ամիսը և տարեթիվը.
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2)  գույքագրումն ավարտելու օրը,  ամիսը և տարեթիվը.2)  գույքագրումն ավարտելու օրը,  ամիսը և տարեթիվը.
3)  սույն կարգի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված դեպքերի հետևանքով կորած,  ոչնչացված3)  սույն կարգի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված դեպքերի հետևանքով կորած,  ոչնչացված

կամ վնասված,  իսկ սույն կարգի 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն` այ լ կորուստ համարվող գույքիկամ վնասված,  իսկ սույն կարգի 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն` այ լ կորուստ համարվող գույքի
անվանումը,  քանակը.անվանումը,  քանակը.

4)  գույքագրման արդյունքների համեմատական տեղեկագիր կազմող անձի և (կամ)  նյութական4)  գույքագրման արդյունքների համեմատական տեղեկագիր կազմող անձի և (կամ)  նյութական
պատասխանատու անձանց անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:պատասխանատու անձանց անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:

9.  Սույն կարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշ ված՝ նյութածախսի հաշ վետվությունում կամ9.  Սույն կարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշ ված՝ նյութածախսի հաշ վետվությունում կամ
փաստացի կորստի չափն արձանագրող ակտում կամ արձանագրությունում պարտադիր նշ վում են`փաստացի կորստի չափն արձանագրող ակտում կամ արձանագրությունում պարտադիր նշ վում են`

1)  փաստաթղթի կազմման օրը,  ամիսը և տարեթիվը.1)  փաստաթղթի կազմման օրը,  ամիսը և տարեթիվը.
2)  տեխնոլոգիական կորուստ համարվող գույքի անվանումը,  քանակը.2)  տեխնոլոգիական կորուստ համարվող գույքի անվանումը,  քանակը.
3)  փաստաթուղթն ստորագրող անձանց անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:3)  փաստաթուղթն ստորագրող անձանց անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:
10.  Սույն կարգի 5-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշ ված դեպքերում գույքի ոչնչացման10.  Սույն կարգի 5-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշ ված դեպքերում գույքի ոչնչացման

փաստաթղթերում պարտադիր նշ վում են`փաստաթղթերում պարտադիր նշ վում են`
1)  գույքի ոչնչացման օրը,  ամիսը և տարեթիվը.1)  գույքի ոչնչացման օրը,  ամիսը և տարեթիվը.
2)  գույքի ոչնչացման վայրը.2)  գույքի ոչնչացման վայրը.
3)  գույքի ոչնչացման ձևը.3)  գույքի ոչնչացման ձևը.
4)  ոչնչացված գույքի անվանումը,  քանակը.4)  ոչնչացված գույքի անվանումը,  քանակը.
5)  գույքի ոչնչացմանը մասնակցող անձանց անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:5)  գույքի ոչնչացմանը մասնակցող անձանց անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:
11.  Սույն կարգի 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշ ված դեպքերում այլ կազմակերպությանը (անհատ11.  Սույն կարգի 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշ ված դեպքերում այլ կազմակերպությանը (անհատ

ձեռնարկատիրոջը)  կամ պետական մարմնին գույքի հանձնման փաստաթղթերում պարտադիր նշ վում են`ձեռնարկատիրոջը)  կամ պետական մարմնին գույքի հանձնման փաստաթղթերում պարտադիր նշ վում են`
1)  գույքի հանձնման օրը,  ամիսը և տարեթիվը.1)  գույքի հանձնման օրը,  ամիսը և տարեթիվը.
2)  գույքի հանձնման վայրը.2)  գույքի հանձնման վայրը.
3)  հանձնված գույքի անվանումը,  քանակը.3)  հանձնված գույքի անվանումը,  քանակը.
4)  գույքը հանձնող և ընդունող անձանց անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:4)  գույքը հանձնող և ընդունող անձանց անունները,  ազգանունները և ստորագրությունները:
12.  Սույն կարգի 4-րդ և 5-րդ կետերում նշ ված դեպքերում փաստաթղթերը (հաշ վետվություն կամ12.  Սույն կարգի 4-րդ և 5-րդ կետերում նշ ված դեպքերում փաստաթղթերը (հաշ վետվություն կամ

ակտ,  կամ արձանագրություն,  գույքագրման ցուցակ կամ գույքագրման ակտ,  գույքագրման արդյունքներիակտ,  կամ արձանագրություն,  գույքագրման ցուցակ կամ գույքագրման ակտ,  գույքագրման արդյունքների
համեմատական տեղեկագիր,  հանձնման-ընդունման ակտ կամ հաշ վարկային փաստաթուղթ)համեմատական տեղեկագիր,  հանձնման-ընդունման ակտ կամ հաշ վարկային փաստաթուղթ)
ստորագրվում են հարկ վճարողի,  այ լ կազմակերպությունների (անհատ ձեռնարկատերերի)  կամստորագրվում են հարկ վճարողի,  այ լ կազմակերպությունների (անհատ ձեռնարկատերերի)  կամ
պետական մարմինների ղեկավարի կամ նրան փոխարինող պաշ տոնատար անձի (իսկ անհատպետական մարմինների ղեկավարի կամ նրան փոխարինող պաշ տոնատար անձի (իսկ անհատ
ձեռնարկատիրոջ դեպքում` այդ անհատ ձեռնարկատիրոջ)  և (կամ)  նրա կողմից լիազորված (գրավոր կամձեռնարկատիրոջ դեպքում` այդ անհատ ձեռնարկատիրոջ)  և (կամ)  նրա կողմից լիազորված (գրավոր կամ
ի պաշ տոնե)  անձի կողմից:ի պաշ տոնե)  անձի կողմից:

  

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի

ղեկավարղեկավար
Վ .  ՍտեփանյանՎ .  Ստեփանյան
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