
 

Համարը Համարը N 1125-Ն Տ եսակը Տ եսակը Հիմնական
Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը Միասնական կայք 01.07.20-
12.07.20 Պաշտոնական
հրապարակման օրը 06.07.2020

Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 03.07.2020
Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 03.07.2020

Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 07.07.2020 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ Վ ԱՐՁՈՒ  ԱՇԽԱՏ ՈՂ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ Վ ԱՐՁՈՒ  ԱՇԽԱՏ ՈՂ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ
ՈՒ ՍՄԱՆ Վ ԱՐՁԱՎ ՃԱՐԻ Փ ՈԽՀԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒ ՄԱՐՆԵՐԻՈՒ ՍՄԱՆ Վ ԱՐՁԱՎ ՃԱՐԻ Փ ՈԽՀԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒ ՄԱՐՆԵՐԻ

Վ ԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՎ ԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Վ ԱՐՁՈՒ  ԱՇԽԱՏ ՈՂ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՒ ՍՄԱՆ Վ ԱՐՁԱՎ ՃԱՐԻՎ ԱՐՁՈՒ  ԱՇԽԱՏ ՈՂ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՒ ՍՄԱՆ Վ ԱՐՁԱՎ ՃԱՐԻ
Փ ՈԽՀԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒ ՄԱՐՆԵՐԻ Վ ԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸՓ ՈԽՀԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒ ՄԱՐՆԵՐԻ Վ ԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 160.1-ին հոդվածի 5-րդ մասը` Հայաստանի

Հանրապետության կառավարությունը որոշ ում է .որոշ ում է .
1. Սահմանել վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց ուսման վարձավճարի փոխհատուցման

նպատակով եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վարչապետվարչապետ

Ն.  Փ աշ ինյանՆ.  Փ աշ ինյան
 

2020 թ. հուլիսի 3
Երևան

 
Հա վել վա ծՀա վել վա ծ

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2020 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2020 թվա կա նի

հուլ իսի 3-ի N  1125-Ն որոշմա նհուլ իսի 3-ի N  1125-Ն որոշմա ն
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Վ ԱՐՁՈՒ  ԱՇԽԱՏ ՈՂ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՒ ՍՄԱՆ Վ ԱՐՁԱՎ ՃԱՐԻՎ ԱՐՁՈՒ  ԱՇԽԱՏ ՈՂ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՒ ՍՄԱՆ Վ ԱՐՁԱՎ ՃԱՐԻ
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Փ ՈԽՀԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒ ՄԱՐՆԵՐԻ Վ ԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆՓ ՈԽՀԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ԵԿԱՄՏ ԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒ ՄԱՐՆԵՐԻ Վ ԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ
 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի (այսուհետ՝ օրենսգիրք)
160.1-ին հոդվածով սահմանված` վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձի ուսման վարձավճարի
փոխհատուցման նպատակով եկամտային հարկի գումարները վերադարձնելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի
հունիսի 18-ի N 1035-Ն որոշմամբ հաստատված մասնագիտություններով առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայում,
ասպիրանտուրայում և օրդինատուրայում սովորող՝ վարձու աշխատող հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիների (այսուհետ՝ ուսանող) վրա:

3. Եթե ուսումնական տարվա ընթացքում ուսանողի համար աշխատավարձը և դրան հավասարեցված վճարումները
հաշվարկել են միաժամանակ մի քանի գործատուներ, սակայն այդ գործատուներից որևէ մեկը, իսկ հարկային գործակալի
պարտավորությունից ազատված գործատուների մոտ աշխատող ուսանողների դեպքում՝ ուսանողն ուսումնական
տարվա ամիսների համար ներկայացված եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական (պարզեցված)
հաշվարկով աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով հայտարարագրված հարկային
պարտավորությունները չեն կատարել կամ կատարել են մասնակի, ապա ուսանողին այդ գործատուի հաշվարկած
եկամտային հարկը վերադարձվում է սույն կարգին համապատասխան այդ պարտավորությունների ամբողջական
կատարումից հետո՝ ուսանողի կողմից սույն կարգով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվելու դեպքում:

4. Ուսանողի համար ուսումնական տարվա որևէ ամսում հաշվարկված աշխատավարձից և դրան հավասարեցված
վճարումներից տարբերվող այլ հարկվող եկամուտներ վճարված լինելու դեպքում այդ եկամուտների մասով հաշվարկված
և վճարված եկամտային հարկի գումարները վերադարձման ենթակա չեն:

5. Վճարված ուսման վարձավճարի չափով առաջին անգամ եկամտային հարկի գումարների վերադարձման
նպատակով ուսանողը հարկային մարմին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը և դրանց լուսապատճենները՝

1) եկամտային հարկի վերադարձման համար հարկային մարմնի կողմից սահմանված ձևի դիմում` ուսանողի
բնակության վայրի հասցեի, կոնտակտային տվյալների, ուսանողին վերադարձվող եկամտային հարկի գումարները
փոխանցելու համար բանկի անվանման և հաշվի համարի նշումով, ինչպես նաև աշխատավարձը և դրան
հավասարեցված վճարումը վճարած գործատուի անվանումը և ՀՎՀՀ-ն.

2) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատության հետ
կնքված պայմանագրի պատճենը.

3) ուսանողի անձը հաստատող փաստաթուղթ` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը կամ,
առկայության դեպքում, նույնականացման քարտը.

4) ուսանողի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու
մասին տեղեկանքի համարը.

5) ուսանողի անվանական տվյալների, հանրային ծառայության համարանիշի, մասնագիտության, կրթական
աստիճանի, կուրսի, ինչպես նաև տվյալ մասնագիտության (մասնագիտության կրթական ծրագրի) համար սահմանված և
վճարված տարեկան ուսման վարձավճարի (ուսման վարձի) չափի վերաբերյալ ուսումնական հաստատության
ղեկավարի կողմից տրամադրված տեղեկանք` համաձայն ձևի:

6. Հետագա հաշվետու տարիներին վճարված եկամտային հարկի գումարները վերադարձնելու համար ուսանողը
հարկային մարմին է ներկայացնում եկամտային հարկի վերադարձման համար հարկային մարմնի կողմից սահմանված
ձևի դիմում, ինչպես նաև սույն կարգի 5-րդ կետի 5-րդ ենթակետով նախատեսված տեղեկանքը, եթե մինչև այդ
ներկայացված՝ սույն կարգի 5-րդ կետով պահանջվող մյուս տեղեկատվությունը մնացել է անփոփոխ:

7. Սույն կարգի 5-րդ կամ 6-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը հարկային մարմին են ներկայացվում
ուսումնական տարվա ավարտից հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում։ Ուսումնական տարին հաջողությամբ ավարտված
համարելու համար անհրաժեշտ բոլոր քննություններն ուսումնական տարվա ավարտից հետո հանձնելու դեպքում սույն
կարգի 5-րդ կամ 6-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը հարկային մարմին են ներկայացվում ուսումնական
տարվա ավարտից հետո՝ 6 ամսվա ընթացքում:

8. Սույն կարգի 5-րդ կետում նշված փաստաթղթերում առկա տեղեկատվության փոփոխությունների դեպքում
ուսանողը պարտավոր է մինչև եկամտային հարկի վերադարձման համար հարկային մարմնի կողմից սահմանված ձևի
հերթական դիմումի ներկայացումը հարկային մարմին ներկայացնել փոփոխությունները հավաստող փաստաթղթերը:

9. Եկամտային հարկի վերադարձի մասին դիմումը մերժվում է, եթե`
1) այն ներկայացնելու պահին ուսումնական տարվա մեջ ներառված այն բոլոր ամիսների, որոնց ընթացքում տվյալ

ուսանողը տվյալ գործատուի մոտ համարվել է վարձու աշխատող, համար ներկայացված եկամտային հարկի և
սոցիալական վճարի ամսական (պարզեցված) հաշվարկով աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների
մասով հայտարարագրված հարկային պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարված չեն.

2) չեն ներկայացվել սույն կարգի 5-րդ, 6-րդ և 8-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը.
3) ուսանողը սույն որոշմամբ սահմանված կարգով մեկ անգամ նույն կրթական աստիճանում որևէ այլ

մասնագիտության գծով օգտվել է ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով եկամտային հարկի գումարների
վերադարձման հնարավորությունից.

4) հարկային մարմնում առկա տեղեկատվության հիման վրա պարզվում է, որ ուսումնական տարվա ընթացքում
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ուսանողը փաստացի օգտվել է օրենսգրքի 160-րդ հոդվածով նախատեսված՝ եկամտային հարկը հետ ստանալու
հնարավորությունից։

10. Եկամտային հարկի վերադարձի մասին դիմումը հարկային մարմնի կողմից մերժվելու դեպքում դիմումը
ներկայացնելուն հաջորդող ութ աշխատանքային օրվա ընթացքում մերժման հիմքերի մասին ծանուցվում է ուսանողին:

11. Եկամտային հարկի վերադարձման մերժման հիմքերի բացակայության դեպքում հարկային մարմնի՝ հարկ
վճարողների սպասարկման գործառույթ իրականացնող ստորաբաժանումը դիմումը ներկայացնելուն հաջորդող ութ
աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմում է վերադարձվող գումարի վերաբերյալ հարկային մարմնի կողմից
սահմանված ձևի եզրակացություն և ուղարկում է հարկային մարմնի՝ եկամտային հարկի վերադարձման գործառույթ
իրականացնող ստորաբաժանում՝ եզրակացությունների հիման վրա վերադարձը, օրենքով սահմանված պահանջներին
համապատասխան, կատարելու հանգամանքներն ստուգելու և հաշվառում իրականացնելու համար:

12. Կատարվող վերադարձը հարկային մարմնի՝ եկամտային հարկի վերադարձման գործառույթ իրականացնող
ստորաբաժանման կողմից ընդունվելու դեպքում ոչ ուշ, քան եզրակացությունն ստանալու օրվան հաջորդող ութերորդ
աշխատանքային օրը գանձապետարան է ներկայացվում վճարման հանձնարարական: Հարկային մարմնի՝ եկամտային
հարկի վերադարձման գործառույթ իրականացնող ստորաբաժանման կողմից եկամտային հարկի վերադարձը մերժվելու
դեպքում եզրակացությունն ստանալու օրվան հաջորդող ութ աշխատանքային օրվա ընթացքում եզրակացությունը,
մերժման հիմքերի նշումով, վերադարձվում է այն ներկայացրած հարկային մարմնի՝ հարկ վճարողների սպասարկման
գործառույթ իրականացնող ստորաբաժանում՝ մերժման հիմքերի մասին ուսանողին ծանուցելու համար:

13. Վերադարձվող գումարն ուսանողին փոխանցելու նպատակով հարկային մարմնի կողմից գանձապետարան
ներկայացվող վճարման հանձնարարականում նշվում են հետևյալ տվյալները՝

1) ուսանողի անունը, ազգանունը.
2) ուսանողի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու

մասին տեղեկանքի համարը.
3) հաշվետու տարին, որին վերաբերում է վերադարձվող գումարը.
4) ուսանողի բանկային հաշվի համարը և բանկի անվանումը.
5) վերադարձվող գումարի չափը.
6) տվյալ հաշվետու տարվա համար վերադարձվող գումարի վերաբերյալ կազմված եզրակացության համարը.
7) եկամտային հարկի հաշվեհամարը, որից պետք է վերադարձվի գումարը:
14. Հանձնարարականը ներկայացվելու օրվանից հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, վերադարձվող

գումարը փոխանցվում է ուսանողի բանկային հաշվին:
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշ խատակազմիվարչապետի աշ խատակազմի

ղեկավարղեկավար
Է .  ԱղաջանյանԷ .  Աղաջանյան

 
ՁևՁև

 
Տ ԵՂԵԿԱՆՔՏ ԵՂԵԿԱՆՔ

 
ՈՒ ՍԱՆՈՂԻ ԱՆՎ ԱՆԱԿԱՆ Տ Վ ՅԱԼՆԵՐԻ,  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ,ՈՒ ՍԱՆՈՂԻ ԱՆՎ ԱՆԱԿԱՆ Տ Վ ՅԱԼՆԵՐԻ,  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ,

ՄԱՍՆԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ,  ԿՐԹ ԱԿԱՆ ԱՍՏ ԻՃԱՆԻ,  ԿՈՒ ՐՍԻ,  ԻՆՉ ՊԵՍ ՆԱԵՎ  Տ Վ ՅԱԼՄԱՍՆԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ,  ԿՐԹ ԱԿԱՆ ԱՍՏ ԻՃԱՆԻ,  ԿՈՒ ՐՍԻ,  ԻՆՉ ՊԵՍ ՆԱԵՎ  Տ Վ ՅԱԼ
ՄԱՍՆԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎ ԱԾ Տ ԱՐԵԿԱՆ ՈՒ ՍՄԱՆ Վ ԱՐՁԻ Չ ԱՓ Ի Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼՄԱՍՆԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎ ԱԾ Տ ԱՐԵԿԱՆ ՈՒ ՍՄԱՆ Վ ԱՐՁԻ Չ ԱՓ Ի Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 
 Տրվում է _____________________________________________________________________

 �անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, ՀԾՀ�

 
առ այն, որ նա ________ ուսումնական տարվա ընթացքում համարվել է
___________________________________________________________________________________
 �ուսումնական հաստատության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, մասնագիտությունը, կրթական աստիճանը�

 
ուսանող և ______________-ին

(ամսաթիվը, ամիսը, տարին)

հաջողությամբ հանձնել է անհրաժեշտ բոլոր քննությունները։

 
Ուսանողի տարեկան ուսման վարձավճարի (ուսման վարձի) չափը կազմում է ______________ դրամ:

 (ուսման վարձի չափը)

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=144080 3/4



 
___ ______________ 20  թ. ________________________________________

(ռեկտորի անունը, ազգանունը, ստորագրություն)

 
Կ.Տ.

 
Պաշ տոնական հրապարակման օրը՝ 6 հուլիսի 2020 թվական:Պաշ տոնական հրապարակման օրը՝ 6 հուլիսի 2020 թվական:
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