
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: 

 اکبر گداری

 رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان

 

  1401ماه تیر

 (منبع بالمانع است )استفاده با ذکر

 

 

 مروری بر سیستم مالیاتی در ارمنستان

 



 رایزنی بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان 

 

2 
 

 

و بزرگ نرخ معمول مالیات را می پردازند در حالیکه کسب و کارهای  در ارمنستان کسب و کارهای متوسط

 کوچکتر می توانند از سیستم مالیاتی خاصی بهره ببرند که بار مالیاتی و کاغذبازی را کاهش میدهد.

 ٪18 مشمول ، کند انتخاب را مالیاتی خاص نظام شرکتی که به جز در مواقعی نظام مالیاتی عمومی:

 .بود خواهد مالیات بر ارزش افزوده %20و  درآمدمالیات بر 

 در معمول طور به مالیات نرخ که است فروش مالیات نوعی مالی گردش مالیات: مالی گردش مالیات

 .شود میافزوده  ارزش بر مالیاتو  درآمدمالیات بر  جایگزین درصد 5 تا 1.5 محدوده

 واجد تواند می (دالر هزار 240 تقریباًدرام ) میلیون 115 از کمتر ساالنه فروش با کوچک مشاغل فقط

 .باشد مالیاتی نظام این شرایط

 هزار 50 تقریباً ) است شده تعریف درام میلیون 24 از کمتر ساالنه فروش با مشاغل عنوان به : خرد مشاغل

 مستثنی مشاغل از لیستی ، حال این با. هستند معاف افزوده ارزش بر مالیات و  درآمدمالیات بر  و از( دالر

 و ایروان پایتخت در مستقر تجار مانند ،کنند استفاده مالیاتی سیستم این از توانند نمی که دارد وجود

 .خدماتی مشاغل اکثریت

 را خرد مشاغل نظام یا مالی گردش مالیات شرکت، ثبت از پس تقویمی روز 20 طی در توانند می ها شرکت

 .کنند انتخاب

 

 مالیات حقوق و دستمزد

 به پرداختی درآمد از را اجتماعی تأمین های پرداخت و (PIT) شخصی درآمد بر مالیات باید کارفرمایان

 جبران ، موقت کارافتادگی از جبران ، ها پاداش ، مزایا ، حقوق) خود شخصی پیمانکاران یا کارمندان

 به توجه بدون ، شخصی درآمد بر مالیات ، 2020 سال ژانویه اول از .کنند کسر( غیره و زایمان مرخصی

خواهد  کاهش ٪20 به تدریج به میزان این آینده سال چند طی. شود می اعمال ٪23 ثابت نرخ با ،مزد میزان

 .یافت

 1030 یا درام هزار 500 تا درآمد) ٪5 نرخ با اجتماعی تأمین های پرداخت باید کارفرمایان ، PIT بر عالوه

 حقوق میزان حداکثر حاضر حال در ،حال این با .کنند کسر( درام هزار 500 از بیش درآمد) ٪10 یا( دالر

 ماهانه دستمزد حداقل برابر 15) است ماه در AMD یک میلیون درام اجتماعی تأمین های پرداخت مشمول

 درامی(. 68000ی 
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 تأمین کارمند توسط مبلغ این از درصد 50 فقط ، 2018 ژوئیه از موقت، قانون یک عنوان به این، بر عالوه

 .شود می پرداخت دولت توسط باقیمانده درصد 50 که حالی در شود می

 مالیات را خود درآمد کل از ٪23 ،(دالر 1250)درام  600000 ماهانه حقوق با کارمند یک ، مثال عنوان به

 17500 همچنین کارمند این. است( $ 287) هزار درام 138 درآمد بر مالیات آن نتیجه در که پردازد می

 نظامی ثابت مالیاتدرام  1000 و( یافته کاهش موقتاً  های نرخ دلیل به) اجتماعی تأمین پرداخت درام

 ( 600000-138000-17500-1000درام ) 443500 مالیات کسر از پس درآمد. کرد خواهد پرداخت

 .است ٪26.08 مالیاتی بار کل نتیجه در که بود خواهد دالر 924 یا 

 

 IT نوپای های شرکت مالیات

 می کار IT بخش در که( خصوصی کارآفرین و شرکت) شده ثبت تازه کار و کسب یک ، 2019 مه 18 از

 مالیات از را تجارت که سندی ، دهد درخواست IT اندازی راه گواهینامه یک برای که دارد را امکان این کند،

 دستمزد و حقوق بر مالیات همچنین گواهی این کند، می معاف 2022 دسامبر 31 تا شرکت درآمد بر

 ؛شود می اعمال معمول طور به که ٪23 از را( است کسر گردیده کارفرماتوسط  که شخصی درآمد بر مالیات)

. شود ارسال تجاری نام ثبت از پس روز 90 ظرف باید گواهینامه اخذ دادخواست. دهد می کاهش ٪10 به

 شرکتهای شعب یا تابعه شرکتهای و بیشتر یا کارمند 30 با بزرگتر شرکتهای برای مالیاتی مزایای این

 .شود می صادر پیشرفته صنعت وزارت توسط IT Startup های گواهینامه. نیست دسترس در خارجی

 :کنند استفاده مالیاتی مزایای این از توانند می زیر مشاغل

 های برنامه ایجاد. پشتیبانی خدمات و آزمایش افزار، نرم اصالح ایجاد، جمله از افزار، نرم توسعه 

 ، ها داده پایگاه ، ها برنامه ، ها سیستم افزار نرم محتویات و ساختار توسعه مشتریان؛ برای کاربردی

 انطباق و غییرت ؛ عملیاتی یا هاتوسعه  چنین برای نیاز مورد ماشین دستورات ایجاد یا ها سایت وب

 ؛ مشتریان اطالعاتی محیط با ها برنامه

 ای رایانهفنی  ابزارهای طراحی و توسعه جمله از ، رایانه فناوری زمینه در ای مشاوره های فعالیت ، 

 آموزش با ارتباط در خدمات ؛ ارتباطی های آوری فن در یکپارچه ای رایانه های سیستم و افزار نرم

 ؛ کاربران

 برای ای رایانه های سیستم ایجاد و شبکه مدیریت جمله از ای، رایانه سیستم مدیریت های فعالیت 

 پشتیبانی خدمات سایر و ها داده پردازش برای فنی وسایل نگهداری یا مشتریان

 زیرساخت کردن فراهم جمله از ، مرتبط های فعالیت و شبکه در اطالعات توزیع ها، داده پردازش 

 از یا کاربران توسط شده ارائه های داده کامل پردازش) ها داده پردازش. سایت وب استقرار برای ها
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 خدمات جمله از ، ورودی خدمات ؛ ها داده خودکار پردازش ؛ اصلی افزار نرم از استفاده طریق

 سرویس) ها سایت وب استقرار برای تخصصی خدمات ؛ مربوطه خدمات و( داده پایگاه مدیریت

 ها داده فعلی انتقال ،( شبکه میزبانی) شبکه در ها سایت وب استقرار مثال عنوان به ،(میزبانی

 ؛ افزاری سخت و افزاری نرم منابع اندازی راه ها؛ برنامه استقرار یا( ها برنامه طبق ، نشده تقسیم)

 کل گذاری اشتراک به حالت در( جهانی) مرکزی رایانه عملکرد طریق از کاربران به دهی سرویس

 ؛ زمان

 از استفاده) ها سایت وب با مرتبط های فعالیت جمله از وب، های پورتال به مربوط های فعالیت 

 با اینترنت در واقع اطالعات از ای گسترده های داده پایگاه نگهداری و ایجاد برای جستجو موتورهای

 به مربوط فعالیتهای ؛( محتوا یا ها آدرس توسط دسترسی قابل و آسان جستجوهای کمک به هدف

 که خبری سایتهای وب :مانند کنند می فعالیت وب پورتال عنوان به که دیگری سایتهای وب

 .شوند می روز به منظم بصورت

 ؛ اطالعاتی های فناوری زمینه در پژوهشی و آموزشی های برنامه اجرای 

 ؛ الکترونیکی های سیستم تولید و آزمایش ، طراحی 

 ای؛ رایانه سازی مدل و انیمیشن 

 مجتمع مدارهای آزمایش و طراحی 

 

 مالیات واردات

 این از کاالها از تعدادی اگرچه است، افزوده ارزش بر مالیات ٪20 مشمول کلی طور به وارداتی کاالهای

 .هستند معاف مالیات

 سه تا دولت مصوب های پروژه تحت وارداتی کاالهای برای افزوده ارزش بر مالیات پرداخت این، بر عالوه

 .افتد می تعویق به سال

 (EAEU)    اوراسیا اقتصادی اتحادیه عضو قرقیزستان و قزاقستان ، بالروس ، روسیه با همراه ارمنستان

 از وارداتی کاالهای که حالی در هستند، معاف واردات تعرفه پرداخت از کشورها این از وارداتی کاالهای. است

 .است شده تعیین EAEU کمیسیون توسط که است وارداتی عوارض مشمول ثالث کشورهای
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 سایر مالیات ها:

 محیط مالیات ، مستقیم غیر مالیات تحت است ممکن ارمنی شرکت یک ، خود فعالیتهای ماهیت به بسته

 .گیرد قرار نقلیه وسایل مالکیت و مستغالت و امالک بر مالیات ، راه مالیات ، زیست
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