
Գրանցված է ԼՂՀ արդարադատության 
նախարարությունում «14» ապրիլի 2014թ. 
Պետական գրանցման համար  2051438 

ԼՂՀ արդարադատության նախարար 
Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 
 
 

«4» ապրիլի 2014թ.                                                       N 8-Ն 
ք. Ստեփանակերտ  

 
 
 
 
 
 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՔԱԳՐՎՈՂ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ 
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

  
Հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

15.1-րդ կետի և 2-րդ հավելվածի 3-րդ կետի դրույթները`  

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ  Ե Մ  
1. Հաստատել «Հարկային մարմնի կողմից հավաքագրվող հարկատեսակների և այլ 

պարտադիր վճարների հաշվետվությունների էլեկտրոնային ներկայացման համակարգի 

ներդրման ժամանակացույց»-ը` համաձայն հավելվածի: 

2. (ուժը կորցրած է ճանաչվել)*2) 

3. Սահմանել, որ բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային 

հաշվարկ-հաշվետվության էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման համակարգը ներդրվում է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մայիսի 

15-ի N 164-Ն հրամանով սահմանված ժամկետում:*6) 

 
 
Հ/Ծ 1-ԻՆ ԴԱՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ                                  Ա. ԲԱԼԱՅԱՆ



Հավելված*1),*2),4),*5), *6), *7), *8) 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Կառավարությանն առընթեր հարկային 
 պետական ծառայության պետի 

«04» ապրիլի 2014թ. 
N 8-Ն հրամանի 

 
Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՔԱԳՐՎՈՂ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 

 

 Հ/հ Գործող հաշվետվության անվանումը, 
պարբերականությունը և հաշվետու 

ժամանակաշրջանները 

Հաստատված է Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման համակարգի ներդրման ժամկետ  
 2014թ. 

հունվա-
րի 1-ից 

2015թ. 
հունվա-
րի 1-ից 

ա. 2016թ. հունվարի 1-ից սկսած`  
յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 

1-ից` նախորդ տարվա 
արդյունքներով 36 000 000 ՀՀ 
դրամը գերազանցող իրացման 
շրջանառություն (համախառն 

եկամուտ) ունեցող հարկ 
վճարողների համար. 

բ. 2016թ. հունվարի 1-ից սկսած` 
հաշվետվություններն 

էլեկտրոնային հանձնելու դիմում 
ներկայացրած հարկ 
վճարողների համար 

(բացառությամբ կիսամյակային 
հաշվարկ-հաշվետվություն 

ներկայացնող անհատ 
ձեռնարկատերերի)` դիմումում 

նշված հաշվետու 
ժամանակաշրջանից սկսած. 

գ. 2018թ. հունվարի 1-ից սկսած` 
կիսամյակային հաշվարկ-

հաշվետվություն ներկայացնող 
անհատ ձեռնարկատերերի 
համար` դիմումում նշված 

հաշվետու ժամանակաշրջանից 
սկսած 

2017թ. 
հունվարի 1-

ից` 6-րդ  
սյունակի «ա» 

և «բ» 
կետերում 

ընդգրկված  
հարկ 

վճարողների 
համար, իսկ 

2018 թ. 
հունվարի 1-

ից` 6-րդ  
սյունակի «գ» 

կետում 
ընդգրկված  

հարկ 
վճարողների 

համար 

2020 թ. հունվարի 1-ից 
սկսած`  

ա. յուրաքանչյուր տարվա 
հունվարի 1-ից` նախորդ 

տարվա արդյունքներով 24 
000 000 ՀՀ դրամից մինչև 

36 000 000 ՀՀ դրամը  
իրացման շրջանառություն 

(համախառն եկամուտ) 
ունեցող հարկ վճարողների 
(այդ թվում` կիսամյակային 
հաշվարկ-հաշվետվություն 

ներկայացնող անհատ 
ձեռնարկատերերի) համար. 
բ. 4-7-րդ սյունակներում     

չնշված 
հաշվետվությունների մասով 

 
 

2021թ. 
հունվարի 1-
ից` 6-րդ և 

8-րդ 
սյունակներ

ում 
չընդգրկ-

ված  հարկ 
վճարողնե-
րի համար 

չի 
ներդր-
վում 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



 Ռեզիդենտի շահութահարկ  
 1.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Ռեզիդենտների 

շահութահարկի (տարեկան) 
ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

22.01.2014թ. 
N 3-Ն հրաման 

  
 +  + +  

 

 2.  ՏԵՂԵԿԱՆՔ` 
Կազմակերպությունների 

(բացառությամբ բանկերի) կողմից 
հաշվետու տարվա ընթացքում 

անհուսալի ճանաչված պարտքերի 
վերաբերյալ (տարեկան) 

ԼՂՀ կառավարության 
08.07.2003թ. 
N 205 որոշում 

  

 +  + +  

 

 3.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ռեզիդենտի 
կողմից շահութահարկի 

կանխավճարի ամսական մեծությունը 
ինքնուրույն որոշելու մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
06.02.2012թ. N 1-Ն 

հրաման 

  

     + 

 

 Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ  
 4.  ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՐԿ` 

Կազմակերպության, անհատ 
ձեռնարկատիրոջ կողմից ոչ 

ռեզիդենտին վճարված 
եկամուտների, պահված 

շահութահարկի (եռամսյակային) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 
17.11.2014թ. 

N 12-Ն հրաման 

  

 +  + + 

   

 5.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Ոչ ռեզիդենտների 
տարեկան եկամուտների մասին 

(տարեկան) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 
17.11.2014թ. 

N 12-Ն հրաման 

  
    +  

   

 Եկամտային հարկ  
 6.  ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏ` Վարձու 

աշխատողի և պայմանագրային 
եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի 

անհատական տվյալների 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 
17.02.2014թ. N 5-Ն 

հրաման 
+      

   

 7.  ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՐԿ` Եկամտային 
հարկի և կուտակային վճարի  

(ամսական) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 
17.02.2014թ. N 5-Ն 

հրաման 
+      

   

 8.  ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՐԿ` 
Եկամտային հարկի և կուտակային 

վճարի (ամսական) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 
17.02.2014թ.    

 N 5-Ն հրաման 
+      

   

 9.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Տարեկան եկամուտների 
մասին (տարեկան), 01.01.2014 թ-ից 

հետո հաշվետու 
ժամանակաշրջանների համար 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 
17.02.2014թ.  

 N 5-Ն հրաման 

 

+     

   



 10.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Կազմակերպության կողմից որպես 
հարկային գործակալ եկամտային 

հարկի պահում (գանձում) և 
պետական բյուջե վճարում 

կատարելու պարտավորություն 
ստանձնելու մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 
17.02.2014թ. 

N 5-Ն հրաման 

  

+     

   

 11.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից 
եկամտային հարկի կանխավճարի 

եռամսյակային մեծությունը 
ինքնուրույն որոշելու մասին 

ԼՂՀ ՖՆ 
09.01.2017թ. N 2-Ն 

հրաման 

 

     + 

 

 Ակցիզային հարկ  
 12.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Ակցիզային հարկի 

(եռամսյակային) 
ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
06.02.2012թ. 

N 2-Ն հրաման 

  
 +  + + 

   

 Ավելացված արժեքի հարկ  

 13.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Ավելացված արժեքի 
հարկի (ամսական կամ 

եռամսյակային), մինչև 01.07.2019թ. 
հաշվետու ժամանակաշրջանների 

համար 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ  
26.03.2012թ.                                                   

N 4-Ն հրաման 
 

  

 +    

   
 

 14.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Ավելացված արժեքի 
հարկի (ամսական կամ 

եռամսյակային), 01.07.2019թ-ից 
հետո հաշվետու 

ժամանակաշրջանների համար 
(ապահովելով առաջին անգամ 
հաշվարկի ընդունումը 2019թ. 

օգոստոս ամսից կամ 2019թ. երրորդ 
եռամսյակից սկսած) 

ԱՀ ՖՆ 31.07.2019թ. 
N 200-Ն հրաման 

 

 +  + + 

  

 15.  ՀԱՇՎԱՐԿ`  Ավելացված արժեքի 
հարկի (կիսամյակային), մինչև 

01.07.2019թ. հաշվետու 
ժամանակաշրջանների համար 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
26.03.2012թ.                                                   

N 4-Ն հրաման 
 

  

 +    

   

 16.  ՀԱՇՎԱՐԿ`  Ավելացված արժեքի 
հարկի (կիսամյակային), 01.07.2019թ-

ից հետո հաշվետու 
ժամանակաշրջանների համար 
(ապահովելով առաջին անգամ 
հաշվարկի ընդունումը 2019թ. 
երկրորդ կիսամյակից սկսած) 

ԱՀ ՖՆ 31.07.2019թ. 
N 200-Ն հրաման 

 

 +  + + 

  



 17.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Ֆիզիկական անձի 
իրականացրած գործարքների մասով 

ավելացված արժեքի հարկի 
(եռամսյակային) 

ԼՂՀ կառավարության 
23.06.2009թ. 

N 403-Ն որոշում 

 

     + 

 

 18.  ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Դուրս գրված 
(գնորդներին տրված) և (կամ) 
մատակարարներից ստացված 

հարկային հաշիվների վերաբերյալ 
(ամսական, եռամսյակային կամ 

կիսամյակային), մինչև 01.07.2019թ. 
հաշվետու ժամանակաշրջանների 

համար 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
29.12.2009թ. 

N 36/Ն հրաման 

 

 +    

   

 Առևտրի հարկ  

 19.  Հայտարարագիր` Առևտրի հարկ 
վճարող համարվելու համար  

ԼՂՀ  ՀՊՎ  
15.07.2002թ. թիվ 

30/Ղ հրաման 

  
   +   

 

 20.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Առևտրի հարկի 
(ամսական) 

 

ԼՂՀ ՀՊՎ  
15.07.2002թ. թիվ 

30/Ղ հրաման 

  
 +  + + 

   

 21.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Առևտրի հարկի 
(կիսամյակային) 

ԼՂՀ  ՀՊՎ  
15.07.2002թ. թիվ 

30/Ղ հրաման 

  

 +  + + 

   

 Հաստատագրված վճարներ  

 22.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Խանութների, կրպակների 
(տաղավարների) միջոցով 

իրականացվող առևտրական 
գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 
հաշվարկման ելակետային 

տվյալների և ուղղիչ գործակիցների 
մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.        

N 3-Ն հրաման 

  

     
 + 

 

 23.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
«Հաստատագրված վճարների 
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի   25-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի  «ա» և «բ» 

կետերով սահմանված սահմանային 
չափերի համապատասխան 

ցուցանիշների մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

  

  + + + 

   



 24.  ՏԵՂԵԿԱՆՔ` «Հաստատագրված 
վճարների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 
օրենքի   22-րդ հոդվածի 4-րդ մասում 

նշված համամասնությունների  
մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.       

 N 3-Ն հրաման 

     

+ + + 

  

 25.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Առևտրի 
իրականացման վայրում 

առևտրական գործունեության համար 
հաստատագրված  վճարի 

հաշվարկման ելակետային տվյալի և 
ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

       

 +  

 26.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
«Հաստատագրված վճարների 
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 22-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասի  «ա» կետով և 

251-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» 
կետով սահմանված սահմանային 

չափերի համապատասխան 
ցուցանիշների մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.        

N 3-Ն հրաման 

     

+ + + 

  

 27.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Հանրային 
սննդի ոլորտում իրականացվող 

գործունեության համար 
հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային տվյալի և 
ուղղիչ գործակիցների մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

  N 3-Ն հրաման 

      

 + 

 

 28.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Հանրային սննդի ոլորտում 

իրականացվող գործունեության 
սահմանային չափի ցուցանիշների 

մասին  

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

   

+ + +  

 

 29.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բաղնիքների 
և ցնցուղարանների կազմակերպման 

ոլորտում իրականացվող 
գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 
հաշվարկման ելակետային տվյալի և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

       

 + 

 

  



 30.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Ավտոտրանսպորտային 

գործունեություն իրականացնելու 
համար հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային 
տվյալների և ուղղիչ գործակիցների 

մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.        

N 3-Ն հրաման 

       

 
 + 

 

 31.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Վարսավիրական ծառայությունների 
մատուցման գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 
հաշվարկման ելակետային 

տվյալների և ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

       

 
 + 

 

 32.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Ավտոտեխսպասարկման կայանների 

(կետերի) գործունեության համար 
հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային տվյալի և 
ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

       

 + 

 

 33.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Ավտոտեխսպասարկման կայանների 

(կետերի) գործունեության համար 
սահմանային չափի ցուցանիշների 

մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.       

 N 3-Ն հրաման 

     

+ + + 

   

 34.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Ավտոտրանսպորտային միջոցների 
գազալցման (գազալիցքավորման) 

գործունեության համար 
հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային տվյալի և 
ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.       

 N 3-Ն հրաման 

       

 
 + 

 

 35.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Ավտոկանգառների գործունեության 
համար հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային 
տվյալների և ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.       

 N 3-Ն հրաման 

       

 + 

 

 36.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Արդյունագործական ձկնորսության 

գործունեության համար 
հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային 
տվյալների և ուղղիչ գործակիցների 

մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.        

N 3-Ն հրաման 

       

 + 

 



 37.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Խաղատների գործունեության 

կազմակերպման համար 
հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային տվյալի 
մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

  N 3-Ն հրաման 

       

 + 

 

 38.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ինտերնետ 
շահումով խաղերի կազմակերպման 

համար հաստատագրված վճարի 
հաշվարկման ելակետային 

տվյալների մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

       

 + 

 

 39.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Շահումով 
խաղային ավտոմատների 

շահագործման համար 
հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային 
տվյալների մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.     

 N 3-Ն հրաման 

       

 
 + 

 

 40.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Խաղարկությունով և ոչ 

խաղարկությունով, ինչպես նաև 
համակցված վիճակախաղերի 

կազմակերպման համար 
հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային տվյալի 
մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման  

       

 + 

 

 41.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Համակարգչային խաղերի 
կազմակերպման համար 
հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային տվյալի և 
ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.        

N 3-Ն հրաման 

       

 + 

 

 42.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բիլիարդ 
խաղի կազմակերպման 
գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 
հաշվարկման ելակետային տվյալի և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

       

 + 

 



 43.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Ատամնաբուժական  

ծառայությունների  մատուցման 
գործունեության համար  

հաստատագրված  վճարի  
հաշվարկման  ելակետային տվյալի և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.       

 N 3-Ն հրաման 

       

 + 

 

 44.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Ատամնատեխնիկական 

ծառայությունների մատուցման 
գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 
հաշվարկման ելակետային տվյալի և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

       

 + 

 
 
 

 45.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Մետաղադրամով և (կամ) 

թղթադրամով շահագործվող 
ավտոմատների միջոցով սննդի 

առևտրի կազմակերպման 
գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 
հաշվարկման ելակետային տվյալի և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

     

 + 

 

 46.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Մետաղադրամով շահագործվող 
ավտոմատների միջոցով խաղերի 
կազմակերպման գործունեության 
համար հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային տվյալի և 
ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

     

 + 

 

 47.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Մեխանիկական և էլեկտրական 
մանկական ավտոմեքենաների, 
հեծանիվների, անվաչմուշկների, 

սկուտերների, հիրոսկուտերների և 
հովերբորդների վարձույթի համար 

հաստատագրված վճարի 
հաշվարկման ելակետային տվյալի և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
04.04.2011թ.      

 N 3-Ն հրաման 

     

 + 

 

 48.  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` 
Ավտոտրանսպորտային միջոցների 
գազալցման (գազալիցքավորման) 

գործունեություն  իրականացնողների 

ԼՂՀ կառավարության 
26.04.2006 թ.      
N 242 որոշում 

     

+ + + 

   



կողմից գազի ֆիզիկական 
ծավալների մասին (ամսական) 

 Արտոնագրային վճարներ  

 49.  ԴԻՄՈՒՄ – ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Արտոնագային վճար վճարող 
համարվելու համար (անհատ 
ձեռնարկատեր չհանդիսացող 
ֆիզիկական անձանց համար) 

«Արտոնագրային 
վճարների մասին» 

օրենքը 

     

 + 

 

 50.  ԴԻՄՈՒՄ – ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Արտոնագային վճար վճարող 
համարվելու համար (անհատ 
ձեռնարկատերերի համար) 

«Արտոնագրային 
վճարների մասին» 

օրենքը 

     

 + 

 

 Ռոյալթի  

 51.  ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 
Ռոյալթիի (տարեկան) ԼՂՀ ՖԷՆ 

13.02.2014թ.      
N 10-Ն հրաման 

     +  

 

 52.  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հաշվետու 
տարում կնքված, փոփոխված և 

լուծված պայմանագրերի վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖԷՆ 
13.02.2014թ.     

 N 10-Ն հրաման 

  

   +  

 

 Կարգավորման պարտադիր վճարներ  

 53.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հանրային 
ծառայությունների կարգավորման 

պարտադիր վճարների 
(եռամսյակային) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
25.01.2008թ. թիվ 5/Ն 

հրաման 

  

 + + + 

   

 Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումներ  

 54.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Ավտոմոբիլային 
ճանապարհների շինարարության, 
նորոգման և պահպանման համար 

կատարվող հատկացումների 
(մասհանումների) (եռամսյակային) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 
05.03.2013թ. 

 N 4-Ն հրաման 

  

 +  + + 

  

 Շրջանառության ֆիզիկական ծավալներ և գներ  

 55.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Ապրանքների 
արտադրության և շրջանառության 
ֆիզիկական ծավալների ու գների 

վերաբերյալ (ամսական, 
եռամսյակային) 

ԼՂՀ կառավարության 
25.06.2002թ.  
N 150 որոշում 

  

 +  + + 

  

 Հաշվարկ-հաշվետվությունները և այլ փաստաթղթերը  կիսամյակային ներկայացնելու համար հայտարարագիր  

http://www.tax.nk.am/uploads/static/TEXEKUTYUN%2006.03.2014.pdf
http://www.tax.nk.am/uploads/static/TEXEKUTYUN%2006.03.2014.pdf
http://www.tax.nk.am/uploads/static/TEXEKUTYUN%2006.03.2014.pdf


 

56.  

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ` Անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից տվյալ 

տարում հաշվարկ-
հաշվետվությունները և այլ 

տեղեկությունները կիսամյակային 
ներկայացնելու համար (տարեկան) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 
01.07.2009թ. 

N 17/Ն հրաման 
     +  

 
 
 
 

 Հաշվետվություններ  
 

57.  
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հաշվարկված 

ու վճարված հարկերի և այլ 
պարտադիր վճարների վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖՆ 15.03.2017թ.   
 N 96-Ն հրաման 

   
+ + + 

  

 
58.  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հարկ 
վճարողի իրացման շրջանառության 

վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖՆ 15.03.2017թ.  
N 96-Ն հրաման 

   
+ + + 

  

 
59.  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Ըստ 
գործունեության իրականացման 
վայրերի ապրանքանյութական 
արժեքների շարժի վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖՆ 15.03.2017թ.    
 N 96-Ն հրաման 

   

+ + + 

  

 Տեղեկանքներ  

 

60.  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունում գրանցված 

հարկ վճարողների կողմից Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության 

տարածքում առաքված 
(տրամադրված) պատրաստի 

արտադրանքի կամ ապրանքների 
համար դուրս գրված հաշվարկային 

փաստաթղթերի վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖՆ 15.03.2017թ.    
 N 96-Ն հրաման 

   

+ + + 

  
 

 
61.  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Դեբիտորական և 
կրեդիտորական պարտքերի 

վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖՆ 15.03.2017թ.     
N 96-Ն հրաման 

   
+ + +  

 »: 

http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc


 
 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ   
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                                  Մ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
 
___________________________________ 

*1) ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 26.12.14թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի ապրիլի 4-ի N 
8-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 18-Ն հրամանի խմբագրությամբ 

*2) ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 30.10.15թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի ապրիլի 4-ի N 
8-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 274-Ն հրամանի խմբագրությամբ 

*3) ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 15.02.16թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի ապրիլի 4-ի N 
8-Ն հրամանում լրացում կատարելու մասին» N 62-Ն հրամանի խմբագրությամբ 

*4) ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 13.10.16թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի ապրիլի 4-ի N 
8-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 491-Ն հրամանի խմբագրությամբ 

*5) ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 30.03.17թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի ապրիլի 4-ի N 
8-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» N 120-Ն հրամանի խմբագրությամբ 

*6) ԱՀ ֆինանսների նախարարի 08.01.18թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի ապրիլի 4-ի N 
8-Ն հրամանում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» N 3-Ն հրամանի խմբագրությամբ 

*7) ԱՀ ֆինանսների նախարարի 13.12.18թ.  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի  ապրիլի 4-ի 
N 8-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 437-Ն խմբագրությամբ: 

*8) ԱՀ ֆինանսների նախարարի 18.12.19թ.  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի  ապրիլի 4-ի 
N 8-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 358-Ն խմբագրությամբ: 

 
 


