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ՀՀ կառավարությունը, հետևելով միջազգային փորձին, ցանկանում է նվազեցնել կանխիկ գործարքների շարժը

Հայաստանում՝ գործարքները տեղափոխելով անկանխիկ դաշտ։ 2022 թվականի հունվարի 18-ին ՀՀ Ազգային

ժողովն ընդունեց օրենք (Անկանխիկ գործարքների մասին ՀՀ օրենք), որը սահմանափակում է կանխիկ դրամով

բազմաթիվ գործարքները։ «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն

ուժի մեջ է մտել և գործում է 01.07.2022թ.



Օրինակ 1. Մինչև 01.07.2022թ., եթե գործարքի 2 կողմերը եղել են

իրավաբանական անձինք, ապա նրանց միջև միանվագ

գործարքը չի կարող գերազանցել 300000 ՀՀ դրամը:

01.07.2022 թվականից հետո, եթե գործարքի 2 կողմերն

իրավաբանական անձինք են, արգելվում է նրանց միջև

կանխիկ գործարք կատարել։

Օրինակ 2. Մինչև 01.07.2022թ., եթե գործարքի մի կողմը իրավաբանական անձ

էր, իսկ մյուս կողմը՝ ֆիզիկական, ապա նրանց միջև

միանվագ գործարքը կարող էր լինել կանխիկ՝ անկախ

գումարի չափից: 01.07.2022 թվականից հետո, եթե

գործարքի մի կողմը իրավաբանական անձ է, իսկ մյուս

կողմը` ֆիզիկական,ապա նրանց միջև միանվագ գործարքը

չի կարող գերազանցել 300000 ՀՀ դրամը:



Օրենքը չկատարելու համար տուգանքներ

•Կանխիկ դրամի վճարման կամ ընդունման սահմանափակումները չպահպանելու դեպքում հարկ վճարողից գանձվում է
տուգանք՝ կանխիկ վճարման թույլատրելի չափը (խախտման չափերը) գերազանցող գումարների հինգ տոկոսի չափով, 
սակայն. ոչ պակաս, քան 500 հազար դրամ և ոչ ավելի, քան երկու միլիոն դրամ։

•Խախտմանը հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում խախտումը կրկին կատարելու դեպքում հարկ վճարողից գանձվում է
տուգանք խախտման ընդհանուր գումարի տասը տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս, քան մեկ միլիոն դրամ և ոչ ավելի, քան
չորս միլիոն դրամ։

•Վճարային քարտերովանկանխիկ վճարումներ ընդունելու հնարավորություն չտրամադրելու դեպքում հարկ վճարողից
գանձվում է տուգանք 300 հազար դրամի չափով։



Կոնտակտային տվյալներ
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ԱլբերտԱսատրյան

Քրոու ընդԱսատրյանս

ՍՊԸ-ի հիմնադիր-տնօրեն
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Crowe & Asatryans-ը Crowe Global-ի անդամ ընկերությունն է՝ անկախ սեփականություն հանդիսացող և կառավարվող հաշվապահական և խորհրդատվական ընկերությունների աշխարհի առաջատար
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