ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՐԿ

Փաստաթղթի համարը

(«Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և
վճարման կարգի մասին» հրահանգի հավելված)

_________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի
կողմից)

1. Հարկ վճարողի անվանումը

2. Հարկ վճարողի հասցեն

3. ՀՎՀՀ

4. Հեռախոսի համարը

5. Հաշվետու տարի

6. Ներկայացման ամսաթիվը

Ցուցանիշները
1. Հաշվետու տարվա համախառն եկամուտը
ա) ապրանքների (արտադրանքի) իրացումից և այլ ակտիվների
օտարումից, ծառայությունների մատուցումից հասույթը, տոկոսները և
վարձավճարները
բ) հաշվետու տարում հայտնաբերված (նաև` ստուգմամբ)՝ դրան
նախորդող 3 տարիներում պակաս (ավելի) ցույց տրված եկամուտները
(նվազեցումները)
գ) այլ եկամուտները

Տողը

Ընդամենը համախառն եկամուտը՝ եկամուտների հանրագումարը
(տող0101+տող0102+տող0103)
- այդ թվում՝
հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության մասով
-արտոնագրային վճարով հարկվող գործունեության մասով

0100

2. Համախառն եկամտից նվազեցումները
2.1. Համախառն եկամտից նվազեցվող ուղղակի ծախսերը
2.2. Համախառն եկամտից նվազեցվող ժամանակաշրջանի ծախսերը
2.3. Համախառն եկամտից նվազեցվող կորուստները
2.4. Համախառն եկամտից նվազեցվող այլ նվազեցումները,

այդ թվում`
ա) հաշվետու տարում հայտնաբերված (նաև` ստուգմամբ)՝ դրան
նախորդող 3 տարիներում ավելի (պակաս) ցույց տրված եկամուտը
(նվազեցումը)
բ) նախորդ տարվանից փոխանցվող հարկային վնասը
գ) վարձու աշխատող յուրաքանչյուր հաշմանդամի համար հաշվարկված
աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների 150%-ը
2. Ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցումները
(տող0201+տող0202+տող0203+տող0204)
- այդ թվում`
հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության մասով
-արտոնագրային վճարով հարկվող գործունեության մասով
3. Հարկվող շահույթը (հարկային վնասը)` հաշվի առած ստուգման
արդյունքները ((տող0100-տող0100Ա-տող0100Բ) +(տող0200-տող0200Ատող0200Բ) կամ զուտ ակտիվները
4. Հարկվող շահույթի (կամ զուտ ակտիվների) նվազեցման
արտոնությունները
5. Հարկվող շահույթը (կամ զուտ ակտիվները)` հաշվի առած հարկվող
շահույթի (կամ զուտ ակտիվների) նվազեցման արտոնությունները
(տող0300+տող0400)

Գումարը
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6. Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը
- այդ թվում`
ստուգմամբ հայտնաբերված լրացուցիչ շահութահարկի գումարը
7. Շահութահարկի վճարման ժամկետի հետաձգման արտոնությունները
Նախորդ տարիներից հետաձգված շահութահարկի գումարը
Հաշվետու տարվան վերաբերող` հաջորդ տարիներ հետաձգված
շահութահարկի գումարը
Հաշվետու տարում ստացված` նախորդ տարիներից հետաձգված
շահութահարկի գումարները

Շահութահարկի գումարը` հաշվի առած շահութահարկի վճարման
ժամկետի հետաձգման արտոնությունը
(տող0600+տող0702+տող0703)
Հաջորդ տարիներ հետաձգված շահութահարկի գումարը
(տող0701+տող0702+տող0703)
8. Օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի գումարը
Նախորդ տարիների շահութահարկի գումարից օտարերկրյա
պետություններում վճարված հարկի չնվազեցված գումարը
Հաշվետու տարում օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի
գումարի նվազեցվող մասը

Օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի հաշվետու տարվա
շահութահարկից նվազեցվող գումարը
Օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի հաջորդ տարիներ
փոխանցվող գումարը (տող0801+տող0802-տող0800)
9. Զեղչ սակագնով (անվճար) ծառայություններից չստացված եկամուտը
Նախորդ տարիների շահութահարկի գումարից մատուցված
ծառայությունների դիմաց չստացված եկամուտների չնվազեցված
գումարը
Հաշվետու տարում մատուցված ծառայությունների դիմաց չստացված
եկամուտները

Մատուցված ծառայությունների դիմաց չստացված եկամուտների
հաշվետու տարվա շահութահարկից նվազեցվող գումարը
Մատուցված ծառայությունների դիմաց չստացված եկամուտների հաջորդ
տարիներ փոխանցվող գումարը (տող0901+տող0902-տող0900)
10. Շահութահարկի գումարը` հարկից նվազեցումները կատարելուց
հետո (տող0700+տող0800+տող0900)
11. Շահութահարկի գումարի նվազեցման արտոնությունները
12. Շահութահարկի գումարը` հարկից նվազեցումները կատարելուց և
արտոնությունները կիրառելուց հետո (տող1000+տող1100)
13. ՀՀ պետական բյուջե վճարման ենթակա շահութահարկի գումարը
Շահութահարկի գումարը` արտոնությունները կիրառելուց
հետո (տող0700+տող1100, եթե ռեզիդենտը չի օգտվում 100%
արտոնությունից, կամ 0)
Հաշվետու տարում հաշվարկված նվազագույն շահութահարկի տարեկան
գումարը
Շահութահարկի տարեկան գումարը գերազանցող նվազագույն
շահութահարկի գումարը (տող1302-տող1301), եթե (տող1302տող1301)>0, կամ 0)

Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը (տող1200+տող1303)
14. Նվազագույն շահութահարկի վճարումները
Նախորդ տարիներում վճարված և շահութահարկի գումարից
չհաշվանցված նվազագույն շահութահարկի գումարը
Հաշվետու տարում վճարված և շահութահարկի գումարից չհաշվանցված
նվազագույն շահութահարկի գումարները

Հաջորդ տարիներ փոխանցվող` չհաշվանցված նվազագույն
շահութահարկի գումարը (տող1401+տող1402)
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ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՎԱ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ` ԸՍՏ ԵՌԱՄՍՅԱԿՆԵՐԻ

Աղյուսակ 1
Եռամսյակ
Գումար

I

II

III

IV

Ընդամենը
0

ՀՀ կառավարության 19.12.2002թ.
բանկերի)
դեբիտորական
պարտքերի
(պահուստաֆոնդի) ձևավորման, դեբիտորական
ճանաչման և դուրսգրման» կարգը հաստատելու
կարգին համապատասխան.

«Կազմակերպությունների (բացառությամբ՝
հնարավոր
կորուստների
պահուստի
ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի
մասին» N 2052-Ն որոշմամբ հաստատված

Աղյուսակ 2
N

Դեբիտորական (կրեդիտորական) պարտքեր

1

2

Նախորդ տարի Հաշվետու տարի

3

4

1 Պահուստի (պահուստաֆոնդի) ստեղծումը («Այո»/«Ոչ»)
2 Պահուստի (պահուստաֆոնդի) մեծությունը
3 Դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի
գումարը
4 Դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի
գումարը

ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻՈՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

Աղյուսակ 3
N

Հիմնական միջոցի և ոչ նյութական ակտիվի
անվանումը (խումբը)

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ամորտիզացիոն ժամկետ
(ամիս)
Նախորդ
Հաշվետու
տարի
տարի

3

4

Աղյուսակ 4. Եկամուտները` ըստ գործունեության տեսակների
բաժին

Գործունեության տեսակը (կոդը)
հատված
խումբ

Տնօրեն (ազգանուն, անուն և
ստորագրություն)

դաս

Հարկ վճարողի
կնիքը`

Տեսակարար կշիռը
(%)

Հաշվապահ (ազգանուն, անուն և
ստորագրություն)

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր
ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
Շահութահարկի հաշվարկում (այսուհետ` Հաշվարկ) լրացվում են. «Փաստաթղթի
համարը» մասում` հարկային մարմնում հարկ վճարողի (ռեզիդենտի) առկա
անձնական գործում տվյալ փաստաթղթի հերթական համարը, «Հարկ վճարողի
անվանումը» մասում` ռեզիդենտի ֆիրմային անվանումը և կազմակերպական
իրավական ձևը, «Հարկ վճարողի հասցեն» մասում` ռեզիդենտի իրավաբանական
հասցեն, «ՀՎՀՀ» մասում` ռեզիդենտի հարկ վճարողի հաշվառման համարը,
«Հեռախոսի համարը» մասում` ռեզիդենտի տնօրենի (ղեկավարի) և (կամ)
հաշվապահի հեռախոսի համարը, «Հաշվետու տարի» մասում` այն տարին, որի
համար լրացվում է Հաշվարկը, «Ներկայացման ամսաթիվը» մասում` ռեզիդենտի
կողմից հարկային մարմին Հաշվարկը ներկայացնելու ամսաթիվը:
Հաշվարկում թվային տվյալները լրացվում են դրամներով` առանց լումաների,
իսկ շահութահարկի հաշվարկին մասնակցող հանվող գումարները (բացասական
մեծությունները) ցույց են տրվում փակագծերի մեջ:
1. Հաշվարկի 1-ին՝ բաժնում («Հաշվետու տարվա համախառն եկամուտը») ցույց
է տրվում հաշվետու ժամանակաշրջանում ռեզիդենտի գործունեության արդյունքում
ստացված համախառն եկամուտը՝ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝
Օրենք) 7-րդ, 24-րդ, 42-րդ և 43-րդ հոդվածներին համապատասխան: Այս բաժնում
չեն ներառվում Օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն եկամուտ չհամարվող տարրերը:
Համապատասխան տողերում լրացվում են հաշվետու տարում.
0101 տող` ապրանքների (այդ թվում` ֆինանսական վարձակալության դեպքում),
սեփական արտադրանքի իրացումից ստացվող եկամուտները (իրացումից
հասույթը), ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտները (իրացումից
հասույթը),
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
իրականացված
հանձնարարության,
կոմիսիայի
և
գործակալության
գործարքներից
միջնորդավճարների ձևով (գանձույթ, պարգևավճար և հատուցման համանման այլ
ձևերով) ստացվող եկամուտները (իրացումից հասույթը), հիմնական միջոցների, ոչ
նյութական ակտիվների, արագամաշ առարկաների, հումքի (նյութի) և այլ
ակտիվների իրացումից ստացվող եկամուտները (իրացումից հասույթը), վարկի,
փոխառության, ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվող տոկոսները և այլ
հատուցումը, գործառնական վարձակալության դիմաց ստացվող վճարները և այլ
հատուցումը (վարձավճարները): 0102 տող` հաշվետու տարում հայտնաբերված
(նաև` ստուգմամբ)` նախորդ 3 տարիներում պակաս ցույց տրված եկամուտները
կամ ավել ցույց տրված նվազեցումները: 0103 տող` ստացվող այլ եկամուտները:
0100 տող` ստացվող բոլոր եկամուտները (համախառն եկամուտը)` որպես 0101-ից
0103 տողերի հանրագումար (այդ տողում ներառվում են «Հաստատագրված
վճարների մասին» օրենքով սահմանված` հաստատագրված վճարներով հարկվող
գործունեության տեսակների մասով հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացվող
եկամուտները): 0100Ա տող` «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքով
սահմանված` հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեության տեսակների
մասով ստացվող եկամուտները (բացառությամբ` «Հաստատագրված վճարների
մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում հաստատագրված
վճարներով հարկվող գործունեության առանձին տեսակների համար օրենքով
նախատեսված սահմանային չափերը գերազանցման եռամսյակների (կամ
ամիսների) համար հաշվեգրման եղանակով հաշվարկված եկամուտների):
2. Հաշվարկի 2-րդ բաժնում («Համախառն եկամտից նվազեցումները») ցույց են
տրվում հաշվետու տարում ռեզիդենտի համախառն եկամտից կատարված` Օրենքի
9-րդ հոդվածով դասակարգված նվազեցումները` ծախսերը (Օրենքի 10-րդ, 12-17րդ, 19-րդ, 32-րդ, 42-րդ և 43-րդ հոդվածներին համապատասխան), փաստաթղթերով
հիմնավորված փաստացի կորուստները (Օրենքի 21-րդ և 22-րդ հոդվածներին

համապատասխան) և այլ նվազեցումները (Օրենքի 18-րդ, 20-րդ, 23-րդ, 25-29-րդ և
32-րդ հոդվածներին համապատասխան): Այս բաժնում չեն ներառվում Օրենքի 11-րդ
հոդվածի համաձայն ծախս չհամարվող տարրերը և 16-րդ հոդվածի համաձայն
համախառն եկամտից չնվազեցվող ծախսերը: Համապատասխան տողերում
լրացվում են հաշվետու տարում.
0201 տող` իրացված ապրանքների, սեփական արտադրանքի և այլ
ակտիվների, մատուցված ծառայությունների, հանձնարարության, կոմիսիայի և
գործակալության գործարքների հետ անմիջականորեն կապված ծախսերը (ուղղակի
ծախսեր): 0202 տող` ռեզիդենտի կողմից կատարված վարչական, իրացման և ոչ
արտադրական այլ ծախսերը, ինչպես նաև ֆինանսական գործունեության հետ
կապված ծախսերը (ժամանակաշրջանի ծախսեր): 0203 տող` գույքի պատահական
և բնական կորուստները, ինչպես նաև բնական կամ փաստացի այլ կորուստների
չափերը գերազանցող (այդ թվում` այդպիսի չափեր սահմանված չլինելու դեպքում)
կորուստները (Օրենքով սահմանված դեպքերում): 0204 տող` ռեզիդենտի այլ
նվազեցումները (այդ թվում` հաշվետու տարում հայտնաբերված (նաև` ստուգմամբ)`
դրան նախորդող 3 տարիներում ավել (պակաս) ցույց տրված եկամուտը
(նվազեցումը), նախորդ տարվանից փոխանցված հարկային վնասը, ռեզիդենտի
մոտ վարձու աշխատող յուրաքանչյուր հաշմանդամի համար հաշվարկված
աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների 150%-ը` Օրենքի 38-րղ
հոդվածի համաձայն): 0204Ա տող` հաշվետու տարում հայտնաբերված (նաև`
ստուգմամբ)` նախորդ 3 տարիներում ավել ցույց տրված եկամուտները կամ պակաս
ցույց տրված նվազեցումները: 0204Բ տող` համախառն եկամտից նվազեցվող`
նախորդ տարվանից փոխանցվող հարկային վնասը (Օրենքի 25-րդ հոդվածին
համապատասխան), որի գծով համախառն եկամտից նվազեցումը կատարվում է
միայն հարկային մարմին ներկայացված` նախորդ տարվա շահութահարկի
հաշվարկում նշված հարկային վնասի գումարը ցույց տալու դեպքում: 0204 տող`
ռեզիդենտի մոտ վարձու աշխատող յուրաքանչյուր հաշմանդամի համար
հաշվարկված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների 150%-ը`
Օրենքի 38-րղ հոդվածի համաձայն: 0200 տող` համախառն եկամտից կատարված
բոլոր նվազեցումները` որպես 0201, 0202, 0203 և 0204 տողերի հանրագումար (այդ
տողում ներառվում են «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքով
սահմանված` հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեության տեսակների
մասով հաշվետու տարում կատարված նվազեցումները): 0200Ա տող`
«Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքով սահմանված` հաստատագրված
վճարներով
հարկվող
գործունեության
տեսակների
մասով
կատարված
նվազեցումները (բացառությամբ` «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի
16-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում հաստատագրված վճարներով հարկվող
գործունեության առանձին տեսակների համար օրենքով նախատեսված
սահմանային չափերը գերազանցման եռամսյակների (կամ ամիսների) համար
հաշվեգրման եղանակով հաշվարկված նվազեցումները):
3. Հաշվարկի 3-րդ բաժնում («Հարկվող շահույթը (հարկային վնասը)») և 0300
տողում ցույց են տրվում հաշվետու տարում շահութահարկով հարկվող
գործունեությունից ռեզիդենտի ստացված հարկվող շահույթը (համախառն եկամտի
և նվազեցումների դրական տարբերությունը) կամ հարկային վնասը (համախառն
եկամտի և նվազեցումների բացասական տարբերությունը)` որպես 0100 և 0100Ա
տողերի տարբերության ու 0200 և 0200Ա տողերի տարբերության հանրագումար,
իսկ ներդրումային ֆոնդերի համար` զուտ ակտիվները:
4. Հաշվարկի 4-րդ բաժնում («Հարկվող շահույթի (կամ զուտ ակտիվների)
նվազեցման արտոնությունները») և 0400 տողում ցույց են տրվում «Հարկերի մասին»
ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան հարկվող օբյեկտի (հարկվող
շահույթի, իսկ ներդրումային ֆոնդերի համար` զուտ ակտիվների) նվազեցման
արտոնության (այդ թվում` Օրենքի 36.3-րդ և 36.4-րդ հոդվածներով սահմանված
արտոնությունների) գումարները: Այս բաժինը լրացվում է նաև օրենքով սահմանված
շահութահարկի ազատման արտոնությունների դեպքում:

5. Հաշվարկի 5-րդ բաժնում («Հարկվող շահույթը (կամ զուտ ակտիվները)`
հաշվի առած հարկվող շահույթի (կամ զուտ ակտիվների) նվազեցման
արտոնությունները») և 0500 տողում ցույց են տրվում հաշվետու տարվա հարկվող
շահույթը, իսկ ներդրումային ֆոնդերի համար` զուտ ակտիվները (հաշվի առած
օրենքով սահմանված հարկվող օբյեկտի (հարկվող շահույթի, իսկ ներդրումային
ֆոնդերի համար` զուտ ակտիվների) նվազեցման արտոնությունները)` որպես 0300
և 0400 տողերի հանրագումար, կամ հարկային վնասը` 0300 տողում նշված գումարի
չափով:
6. Հաշվարկի 6-րդ բաժնում («Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը»)
ցույց են տրվում հաշվետու տարվա հաշվարկված շահութահարկի գումարը (տող
0600)` ներառելով նաև հաշվետու տարում ստուգմամբ հայտնաբերված լրացուցիչ
շահութահարկի գումարները (տող 0600Ա).
7. Հաշվարկի 7-րդ բաժնում («Շահութահարկի վճարման հետաձգման
արտոնությունները») ցույց են տրվում շահութահարկի վճարման ժամկետի
հետաձգման արտոնությունների (այդ թվում՝ Օրենքի 40-րդ և 401-րդ հոդվածներով
սահմանված) գումարները: Համապատասխան տողերում լրացվում են.
0701 տող` նախորդ տարիներում հետաձգված շահութահարկի գումարները,
որոնց մասով համապատասխան գումարներ հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի
դրությամբ չեն ստացվել: 0702 տող` հաշվետու տարում շահութահարկի վճարման
ժամկետի հետաձգման արտոնությունից օգտվելու դեպքում` հետաձգված
շահութահարկի գումարները, որոնց մասով համապատասխան գումարներ
հաշվետու տարվա ավարտին դեռևս չեն ստացվել: 0703 տող` հաշվետու տարում
ստացված գումարներին համապատասխան շահութահարկի գումարները, որոնք
վերաբերվում են նախորդ տարիններից հետաձգված շահութահարկի գումարներին:
0700 տող` հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը (հաշվի առած
շահութահարկի վճարման ժամկետի հետաձգման արտոնությունը)` որպես 0600,
0702 և 0703 տողերի հանրագումար: 0700Ա տող` հաջորդ տարիներ հետաձգված
շահութահարկի գումարը, որոնց մասով համապատասխան գումարներ հաշվետու
տարվա ավարտին դեռևս չեն ստացվել` որպես 0701, 0702 և 0703 տողերի
հանրագումար:
8. Հաշվարկի 8-րդ բաժնում («Օտարերկրյա պետություններում վճարված
շահութահարկի գումարը») ցույց են տրվում օտարերկրյա պետություններում
ստացված եկամտից վճարված (գանձված) հարկի գումարների նվազեցվող մասը՝
Օրենքի 52-րդ հոդվածին համապատասխան, որոնք նվազեցվում են մինչև
շահութահարկի նվազեցման արտոնությունների կիրառումը և Օրենքի 521-րդ
հոդվածով նախատեսված նվազեցումները կազմող շահութահարկի գումարից
(այսինքն` 0700 տողի գումարից): Համապատասխան տողերում լրացվում են.
0801 տող` նախորդ հաշվետու տարիներում օտարերկրյա պետություններում
վճարված (գանձված) շահութահարկի գումարների հաշվանցվող մասը, որը չի
նվազեցվել նախորդ տարիների շահութահարկի գումարներից և ենթակա է
նվազեցման հաշվետու կամ հաջորդ տարիների շահութահարկի գումարներից: 0802
տող` հաշվետու տարում օտարերկրյա պետություններում վճարված (գանձված)
շահութահարկի գումարների հաշվանցվող մասը, որը ենթակա է հաշվանցման
հաշվետու կամ հետագա տարիների շահութահարկի գումարներից: 0800 տող՝
օտարերկրյա պետություններում հաշվետու և նախորդ տարիներում վճարված
(գանձված) շահութահարկի գումարների հաշվանցվող մասը, որը ենթակա է
հաշվանցման հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարից: 0800Ա տող`
օտարերկրյա պետություններում հաշվետու և նախորդ տարիներում վճարված
(գանձված) շահութահարկի գումարների այն մասը, որը ենթակա է հաշվանցման
հաջորդ տարիների շահութահարկի գումարներից` որպես 0801 և 0802 տողերի
հանրագումարի ու 0800 տողի գումարի տարբերություն:
9. Հաշվարկի 9-րդ բաժնում («Զեղչ սակագնով (անվճար) ծառայություններից
չստացված եկամուտը») ցույց են տրվում առանձին խմբերի քաղաքացիներին
օրենքով կամ օրենքով սահմանված դեպքերում՝ ՀՀ կառավարության սահմանած
զեղչ սակագներով կամ անվճար մատուցված ծառայությունների հետևանքով

չստացված
եկամուտների
գումարները՝
Օրենքի
521-րդ
հոդվածին
համապատասխան, որոնք նվազեցվում են մինչև շահութահարկի նվազեցման
արտոնությունների կիրառումը կազմող շահութահարկի գումարից (այսինքն` 0700 և
0800 տողերի հանրագումարից): Համապատասխան տողերում լրացվում են.
0901 տող` նախորդ տարիներում այդ ծառայությունների մատուցման
հետևանքով չստացված եկամուտների նվազեցվող մասը, որը չի նվազեցվել
նախորդ տարիների շահութահարկի գումարներից և ենթակա է հաշվանցման
հաշվետու կամ հաջորդ տարիների շահութահարկի գումարներից: 0902 տող`
հաշվետու տարում այդ ծառայությունների մատուցման հետևանքով չստացված
եկամուտների նվազեցվող մասը, որը ենթակա է նվազեցման հաշվետու կամ հաջորդ
տարիների շահութահարկի գումարներից: 0900 տող` հաշվետու և նախորդ
տարիներում այդ ծառայությունների մատուցման հետևանքով չստացված
եկամուտների նվազեցվող մասը, որը ենթակա է նվազեցման հաշվետու տարվա
շահութահարկի գումարից: 0900Ա տող` հաշվետու և նախորդ տարիներում այդ
ծառայությունների մատուցման հետևանքով չստացված եկամուտների նվազեցվող
մասը, որը ենթակա է նվազեցման հաջորդ տարիների շահութահարկի գումարներից`
որպես 0901 և 0902 տողերի հանրագումարի ու 0900 տողի գումարի տարբերություն:
10. Հաշվարկի 10-րդ բաժնում («Շահութահարկի գումարը` հարկից
նվազեցումները կատարելուց հետո») և 1000 տողում ցույց է տրվում շահութահարկի
գումարը` հարկվող շահույթի նվազեցման և շահութահարկի վճարման ժամկետի
արտոնությունները կիրառելուց, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում
վճարված հարկի և զեղչ սակագներով (անվճար) մատուցված ծառայությունների
հետևանքով չստացված եկամուտների գումարների նվազեցումները կատարելուց
հետո` որպես 0700, 0800 և 0900 տողերի հանրագումար:
11. Հաշվարկի 11-րդ բաժնում («Շահութահարկի գումարի նվազեցման
արտոնությունները») և 1100 տողում ցույց են տրվում շահութահարկի նվազեցման
արտոնությունների (այդ թվում` Օրենքի 36-րդ, 361-րդ, 36.2-րդ, 39-րդ, 391-րդ և 39.2րդ հոդվածներով սահմանված արտոնությունների) գումարները, որոնք նվազեցվում
են մինչև Օրենքի 521-րդ հոդվածով նախատեսված նվազեցումները կազմող
շահութահարկի գումարից (այսինքն` 0700 տողի գումարից):
12. Հաշվարկի 12-րդ բաժնում («Շահութահարկի գումարը` հարկից
նվազեցումները կատարելուց և արտոնությունները կիրառելուց հետո») և 1200
տողում ցույց է տրվում շահութահարկի գումարը` արտոնությունները (այդ թվում`
շահութահարկի գումարի նվազեցման արտոնությունները) կիրառելուց, ինչպես նաև
օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի և զեղչ սակագներով (անվճար)
մատուցված ծառայությունների հետևանքով չստացված եկամուտների գումարների
նվազեցումները կատարելուց հետո` որպես 1000 և 1100 տողերի հանրագումար
(եթե [տող1000]+տող[1100]<0, ապա [տող1200]=0):
13. Հաշվարկի 13-րդ բաժնում («Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը»)
ցույց է տրվում հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը` հաշվի առած Օրենքի
471-րդ հոդվածին համապատասխան հաշվարկված նվազագույն շահութահարկի
տարեկան գումարը (որպես նվազագույն շահութահարկի եռամսյակային գումարների
հանրագումար): Համապատասխան տողերում լրացվում են.
1301 տող` շահութահարկի գումարը` արտոնությունները (այդ թվում`
շահութահարկի գումարի նվազեցման արտոնությունները) կիրառելուց հետո
(այսինքն` 0700 և 1100 տողերի հանրագումար), որը համեմատվում է հաշվետու
տարվա հաշվարկված նվազագույն շահութահարկի տարեկան գումարի հետ
(հաշվետու տարում շահութահարկից ազատված կամ 100%-ով արտոնությունից
օգտվող ռեզիդենտները այս տողը չեն լրացնում): 1302 տող` հաշվետու տարում
հաշվարկված նվազագույն շահութահարկի գումարը` որպես նվազագույն
շահութահարկի եռամսյակային գումարների հանրագումար: 1303 տող` հաշվետու
համար լրացուցիչ վճարման ենթակա նվազագույն շահութահարկի գումարը
(լրացվում է, եթե 1302 և 1301 տողերի տարբերությունը դրական է): 1300 տող`
հաշվետու տարվա համար վճարման ենթակա շահութահարկի գումարը` որպես
1200 և 1303 տողերի հանրագումար (եթե 1302 և 1301 տողերի տարբերությունը

բացասական է, ապա այդ տարբերությունը առաջնահերթ հաշվանցվում է նախորդ
տարիներին վճարված և շահութահարկի գումարներից չհաշվանցված նվազագույն
շահութահարկի գումարներից):
14. Հաշվարկի 14-րդ բաժնում («Նվազագույն շահութահարկի վճարումները»)
ցույց են տրվում վճարված և շահութահարկի գումարներից չհաշվանցված
նվազագույն
շահութահարկի
գումարները`
Օրենքի
471-րդ
հոդվածին
համապատասխան: Համապատասխան տողերում լրացվում են.
1401 տող` նախորդ տարիներում վճարված և շահութահարկի գումարրից
չհաշվանցված նվազագույն շահութահարկի գումարները: 1402 տող` հաշվետու
տարում վճարված և շահութահարկի գումարից չհաշվանցված նվազագույն
շահութահարկի գումարները: 1400 տող` հաջորդ տարիներ փոխանցվող` վճարված
և չհաշվանցված նվազագույն շահութահարկի գումարները` որպես 1401 և 1402
տողերի հանրագումար:
15. Աղյուսակ 1-ում նշվում են հաշվետու տարում հաշվարկված նվազագույն
շահութահարկի եռամսյակային գումարները և դրանց հանրագումարը (նվազագույն
շահութահարկի տարեկան գումարը):
16. Աղյուսակ 2-ում նշվում են ըստ Օրենքի 3-րդ հոդվածի, 7-րդ հոդվածի 2-րդ
կետի «ժե» և «ժզ» ենթակետերի, 18-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության
19.12.2002թ.
«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 որոշման` շահութահարկի հաշվարկման
առանձնահատկություններով
պայմանավորված
հետևյալ
տեղեկությունները.
նախորդ և հաշվետու տարիներում դեբիտորական պարտքերի հնարավոր
կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ստեղծման մասին (1-ին տող 3-րդ և 4րդ սյունակներ), սահմանված կարգով ստեղծված դեբիտորական պարտքերի
հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի)` նախորդ և հաշվետու
տարիների դեկտեմբերի 31-ի ավարտին մեծության մասին (2-րդ տող 3-րդ և 4-րդ
սյունակներ), դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական այն պարտքերի գումարների
մասին, որոնք մինչև կետանցված դառնալու օրվան հաջորդող 3 տարի լրանալը
նախորդ և հաշվետու տարիների ավարտին չեն մարվել կամ դադարել այլ հիմքով
(3-րդ տող 3-րդ և 4-րդ սյունակներ), դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական այն
պարտքերի գումարների մասին, որոնք մինչև կետանցված դառնալու օրվան
հաջորդող 3 տարի լրանալը նախորդ և հաշվետու տարիների ավարտին չեն մարվել
կամ դադարել այլ հիմքով (4-րդ տող 3-րդ և 4-րդ սյունակներ):
17. Աղյուսակ 3-ում նշվում են Օրենքի 3-րդ և 12-րդ հոդվածներին
համապատասխան` շահութահարկի հաշվարկման առանձնահատկություններով
պայմանավորված` նախորդ և հաշվետու տարիներում հիմնական միջոցների և ոչ
նյութական ակտիվների համար, իրենց կողմից ընտրված ամորտիզացիոն
ժամկետները (ամիսների թվով արտահայտված)` ըստ հիմնական միջոցների կամ
դրանց խմբերի (3-րդ և 4-րդ սյունակներ): Տողերի քանակը չբավարարելու դեպքում
այն շարունակվում է հաշվարկին կից ներկայացված լրացուցիչ թերթերում՝
պահպանելով աղյուսակի կառուցվածքը:
18. Աղյուսակում նշվում են հաշվետու տարում ռեզիդենտի ըստ գործունեության
տեսակների ստացված եկամուտների տեսակարար կշիռները (տոկոսով)
համախառն եկամտի մեջ (ըստ տեսակարար կշիռների նվազման), ընդ որում`
«Գործունեության տեսակը (կոդը)» սյունակում գործունեության տեսակները
(կոդերը) նշվում են ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2009 թվականի հունիսի 3-ի
«Հայաստանի Հանրապետության դասակարգիչ հաստատելու մասին» N 372-Ն
հրամանով
հաստատված
Հայաստանի
Հանրապետության
տնտեսական
գործունեության տեսակների դասակարգչին համապատասխան (օրինակ` C2591
կոդը /բաժին C, հատված 25, խումբ 25.9, դաս 25.91/ համապատասխանում է
«Մետաղական տակառների և համանման այլ տարողությունների արտադրություն»
գործունեության տեսակին»), իսկ «Տեսակարար կշիռը (%)» սյունակում

համամասնությունները նշվում են տոկոսով համախառն եկամտի նկատմամբ:
Աղյուսակ 4-ում նշված տեղեկությունները օգտագործվում են վիճակագրության
նպատակով և չեն կարող հիմք հանդիսանալ շահութահարկի հաշվարկման
(վերահաշվարկման) համար:

