1.

ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՎՈՂ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

7.1.
Ժամկետային ավանդ` Բանկի՝ ՀՀ տարածքում գործող մասնաճյուղերում ներդնելու դեպքում
(հաշվարկը նույնն է ԱՀ-ում ոչ ռեզիդենտի կողմից նմանատիպ պայմաններով ավանդ ներդնելու դեպքում)







Ավանդի սկզբնական գումար` 100,000 ՀՀ դրամ
Ավանդի ներդրման օր` 20.06.20թ.
Ավանդի ներդրման ժամկետ` 180 օր (մինչև 17.12.20թ.)
Տարեկան տոկոսադրույք` 6.00%
Տոկոսների վճարումը` ամսական
Եկամտային հարկ` ավանդին հավելագրվող տոկոսագումարի 10.00%

Ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ.
մեկ օրվա տոկոսային եկամուտ.
100,000 (ներդրված գումար) x 6.00 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/366 (տարվա օրերի քանակ) = 16.39 ՀՀ դրամ:
ընդհանուր տոկոսային եկամուտ.
16.39 x 180 (օր) (չի հաշվարկվում ավանդի վճարման /17.12.20թ./ օրը) = 2,950.2 ՀՀ դրամ:
զուտ տոկոսային եկամուտ.
2950.2 --- 295.02(ընդհանուր տոկոսային եկամտի 10.00%-ը` եկամտային հարկով հարկման ենթակա գումար) = 2,655.2 (ավանդատուին վճարման ենթակա
գումար):
Արդյունքում, ներդրված 100,000 ՀՀ դրամը 180 օր հետո կկազմի 102,655 ՀՀ դրամ:
7.2.







Ժամկետային ավանդ` Բանկի՝ ԱՀ տարածքում գործող մասնաճյուղերում ռեզիդենտի կողմից ներդնելու դեպքում

Ավանդի սկզբնական գումար` 100,000 ՀՀ դրամ
Ավանդի ներդրման օր` 20.06.20թ.
Ավանդի ներդրման ժամկետ` 180 օր (մինչև 17.12.20թ.)
Տարեկան տոկոսադրույք` 6.00%
Տոկոսների վճարումը` ամսական
Եկամտային հարկ` ավանդին հավելագրվող տոկոսագումարի 5.00%

Ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ.
մեկ օրվա տոկոսային եկամուտ.
100,000 (ներդրված գումար) x 6.00 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/366 (տարվա օրերի քանակ) = 16.39 ՀՀ դրամ:
ընդհանուր տոկոսային եկամուտ.
16.39 x 180 (օր) (չի հաշվարկվում ավանդի վճարման /17.12.20թ./ օրը) = 2,950.2 ՀՀ դրամ:
զուտ տոկոսային եկամուտ.
2,950.2 --- 147.5 (ընդհանուր տոկոսային եկամտի 5%-ը` եկամտային հարկով հարկման ենթակա գումար) = 2,802.7 ՀՀ դրամ (ավանդատուին վճարման ենթակա
գումար):
Արդյունքում, ներդրված 100,000 ՀՀ դրամը 365 օր հետո կկազմի 102,803 ՀՀ դրամ:

7.3.
Կուտակային ավանդ` Բանկի ՀՀ-ում գործող մասնաճյուղերում ներդնելու դեպքում
(հաշվարկը նույնն է ԱՀ-ում ոչ ռեզիդենտի կողմից նմանատիպ պայմաններով ավանդ ներդնելու դեպքում)
 Ավանդի սկզբնական գումար` 1,000,000 ՀՀ դրամ
 Ավանդի նեդրման օր` 02.12.20թ.
 Ավանդի ներդրման ժամկետ` 1095 օր (մինչև 02.12.23թ.)
 Տարեկան տոկոսադրույք` 9.00%
 Տոկոսների վճարումը` ամսական
 Գումարի ավելացում` 24.01.21թ.-ին՝ 50,000 ՀՀ դրամ, 21.03.21թ.-ին` 150,000 ՀՀ դրամ
 Եկամտային հարկ` ավանդին հավելագրվող տոկոսագումարի 10.00%
Ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ.
Մեկ օրվա տոկոսային եկամուտ.
1,000,000 (ներդրված գումար) x 9.00 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/366 (տարվա օրերի քանակ) =245.9 ՀՀ դրամ (մինչև 01.01.21թ.):
1,000,000 (ներդրված գումար) x 9.00 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/365 (տարվա օրերի քանակ) =246.6 ՀՀ դրամ (01.01.21թ-ից հետո):
Մինչև ավանդի գումարի ավելացման օրը (24.01.21թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի 245.9x30(օր)+246.6x23(օր) = 13,048.8 ՀՀ դրամ:
Գումարն ավելացնելուց հետո ներդրված գումարը կկազմի 1,000,000 + 50,000 = 1,050,000 ՀՀ դրամ:
Գումարի ավելացումից հետո մեկ օրվա տոկոսային եկամուտը կկազմի` 1,050,000 x 9.00/100/365 = 258.9 ՀՀ դրամ:
Մինչև գումարի հաջորդ ավելացումը (21.03.21թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի` 258.9 x56 (օր) = 14,498.4 ՀՀ դրամ:
Հերթական գումարի ավելացում կատարելուց հետո ներդրված գումարը կկազմի` 1,050,000 + 150,000 = 1,200,000 ՀՀ դրամ:
Գումարի ավելացումից հետո մեկ օրվա տոկոսային եկամուտը կկազմի` 1,200,000x9.00/100/365=295.9 ՀՀ դրամ:
Մինչև ավանդի ժամկետի ավարտը (02.12.23թ.) տոկոսային եկամուտը կկազմի` 295.9x986 (օր) (չի հաշվարկվում ավանդի վճարման /02.12.23թ./ օրը) =
291,757.4ՀՀ դրամ:
ընդհանուր տոկոսային եկամուտ.
13,048.8+14,498.4+291,757.4=319,304.6 ՀՀ դրամ:
զուտ տոկոսային եկամուտ.
319,304.6 --- 31,930.5 (ընդհանուր տոկոսային եկամտի 10.00%-ը` եկամտային հարկով հարկման ենթակա գումար) = 287,374.1 ՀՀ դրամ (ավանդատուին
վճարման ենթակա գումար):
Արդյունքում, ավանդի ժամկետի ավարտից հետո ընդհանուր վերադարձվելիք գումարը կկազմի 1,487,374 ՀՀ դրամ, որից ընդհանուր առմամբ ներդրվել է
1,200,000 ՀՀ դրամը:










7.4.
Կուտակային ավանդ` Բանկի՝ ԱՀ տարածքում գործող մասնաճյուղերում ռեզիդենտի կողմից ներդնելու դեպքում
Ավանդի սկզբնական գումար` 1,000,000 ՀՀ դրամ
Ավանդի ներդրման օր` 02.12.20թ.
Ավանդի ներդրման ժամկետ` 1095 օր (մինչև 02.12.23թ.)
Տարեկան տոկոսադրույք` 9.00%
Տոկոսների վճարումը` ամսական
Գումարի ավելացում` 24.01.21թ.-ին՝ 50,000 ՀՀ դրամ, 21.03.21թ.-ին` 150,000 ՀՀ դրամ
Եկամտային հարկ` ավանդին հավելագրվող տոկոսագումարի 5.00%

Ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ.
Մեկ օրվա տոկոսային եկամուտ.
1,000,000 (ներդրված գումար) x 9.00 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/366 (տարվա օրերի քանակ) =245.9 ՀՀ դրամ (մինչև 01.01.21թ.):
1,000,000 (ներդրված գումար) x 9.00 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/365 (տարվա օրերի քանակ) =246.6 ՀՀ դրամ (01.01.21թ-ից հետո):
Մինչև ավանդի գումարի ավելացման օրը (24.01.21թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի 245.9x30(օր)+246.6x23(օր) = 13,048.8 ՀՀ դրամ:
Գումարն ավելացնելուց հետո ներդրված գումարը կկազմի 1,000,000 + 50,000 = 1,050,000 ՀՀ դրամ:
Գումարի ավելացումից հետո մեկ օրվա տոկոսային եկամուտը կկազմի` 1,050,000 x 9.00/100/365 = 258.9 ՀՀ դրամ:
Մինչև գումարի հաջորդ ավելացումը (21.03.21թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի` 258.9 x56 (օր) = 14,498.4 ՀՀ դրամ:
Հերթական գումարի ավելացում կատարելուց հետո ներդրված գումարը կկազմի` 1,050,000 + 150,000 = 1,200,000 ՀՀ դրամ:
Գումարի ավելացումից հետո մեկ օրվա տոկոսային եկամուտը կկազմի` 1,200,000x9.00/100/365=295.9 ՀՀ դրամ:
Մինչև ավանդի ժամկետի ավարտը (02.12.23թ.) տոկոսային եկամուտը կկազմի` 295.9x986 (օր) (չի հաշվարկվում ավանդի վճարման /02.12.23թ./ օրը) =
291,757.4ՀՀ դրամ:
ընդհանուր տոկոսային եկամուտ.
13,048.8+14,498.4+291,757.4=319,304.6ՀՀ դրամ:
զուտ տոկոսային եկամուտ.
319304.6--- 15,965.2(ընդհանուր տոկոսային եկամտի 5.00%-ը` եկամտային հարկով հարկման ենթակա գումար) = 303,339.4 ՀՀ դրամ (ավանդատուին վճարման
ենթակա գումար):
Արդյունքում, ավանդի ժամկետի ավարտից հետո ընդհանուր վերադարձվելիք գումարը կկազմի 1,503.339 ՀՀ դրամ, որից ընդհանուր առմամբ ներդրվել է
1,200,000 ՀՀ դրամը:
7.5.
Ընդհատման հնարավորությամբ ավանդ` Բանկի՝ ՀՀ տարածքում գործող մասնաճյուղերում ներդնելու դեպքում (հաշվարկը
նույնն է ԱՀ տարածքում ոչ ռեզիդենտի կողմից նմանատիպ պայմաններով ավանդ ներդնելու դեպքում)
 Ավանդի սկզբնական գումար` 1,000 ԱՄՆ դոլար
 Ավանդի ներդրման օր` 02.12.20թ.
 Ավանդի ներդրման ժամկետ` 730 օր (մինչև 02.12.22թ.)
 Տարեկան տոկոսադրույք` 4.25%
 Տոկոսների վճարումը` ամսական
 Ավանդի ընդհատում` առ 01.12.21թ.
 Ավանդի գումարը 365-րդ օրը ստանալու դեպքում՝ տարեկան տոկոսադրույք` 2.75%
 Եկամտային հարկ` ավանդին հավելագրվող տոկոսագումարի 10.00%
Ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ.
Մեկ օրվա տոկոսային եկամուտ.
1,000 (ներդրված գումար) x 2.75(տարեկան տոկոսադրույք)/100/366 (տարվա օրերի քանակ) = 0.08 ԱՄՆ դոլար (մինչև 01.01.21թ.):
1,000 (ներդրված գումար) x 2.75(տարեկան տոկոսադրույք)/100/365 (տարվա օրերի քանակ) = 0.08 ԱՄՆ դոլար (01.01.21թ-ից հետո):
ընդհանուր տոկոսային եկամուտ.
0.08 x 364 (օր) (չի հաշվարկվում ավանդի վճարման /01.12.21թ./ օրը) = 29.12 ԱՄՆ դոլար:
զուտ տոկոսային եկամուտ.
29.12 --- 2.91 (ընդհանուր տոկոսային եկամտի 10.00%-ը` եկամտային հարկով հարկման ենթակա գումար) = 26.21 ԱՄՆ դոլար (ավանդատուին վճարման
ենթակա գումար) կամ 1 ԱՄՆ դոլար = 480 ՀՀ դրամ փոխարժեքի դեպքում 12,580.8 ՀՀ դրամ:
Արդյունքում, ներդրված 1,000 ԱՄՆ դոլար ավանդը 364 օր հետո ընդհատելու դեպքում ընդհանուր վերադարձվելիք գումարը կկազմի 1,026.21 ԱՄՆ դոլար:

7.6.









Ընդհատման հնարավորությամբ ավանդ` Բանկի ԱՀ տարածքում գործող մասնաճյուղերում ռեզիդենտի կողմից ներդնելու
դեպքում

Ավանդի սկզբնական գումար` 1,000 ԱՄՆ դոլար
Ավանդի ներդրման օր` 02.12.20թ.
Ավանդի ներդրման ժամկետ` 730 օր (մինչև 02.12.22թ.)
Տարեկան տոկոսադրույք` 4.25%
Տոկոսների վճարումը` ամսական
Ավանդի ընդհատում` առ 01.12.21թ.
Ավանդի գումարի 365-րդ օրը ստանալու դեպքում տարեկան տոկոսադրույք` 2.75%
Եկամտային հարկ` ավանդին հավելագրվող տոկոսագումարի 5.00%

Ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ.
Մեկ օրվա տոկոսային եկամուտ.
1,000 (ներդրված գումար) x 2.75 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/366 (տարվա օրերի քանակ) = 0.08 ԱՄՆ դոլար (մինչև 01.01.21թ.):
1,000 (ներդրված գումար) x 2.75(տարեկան տոկոսադրույք)/100/365 (տարվա օրերի քանակ) = 0.08 ԱՄՆ դոլար (01.01.21թ-ից հետո):
ընդհանուր տոկոսային եկամուտ.
0.08 x 364 (օր) (չի հաշվարկվում ավանդի վճարման /01.12.21թ./ օրը) = 29.12 ԱՄՆ դոլար:
զուտ տոկոսային եկամուտ.
29.12 --- 1.46 (ընդհանուր տոկոսային եկամտի 5.00%-ը` եկամտային հարկով հարկման ենթակա գումար) = 27.66 ԱՄՆ դոլար (ավանդատուին վճարման
ենթակա գումար) կամ 1 ԱՄՆ դոլար = 480 ՀՀ դրամ փոխարժեքի դեպքում 13,276.8 ՀՀ դրամ:
Արդյունքում, ներդրված 1,000 ԱՄՆ դոլար ավանդը 364 օր հետո ընդհատելու դեպքում ընդհանուր վերադարձվելիք գումարը կկազմի 1,027.66 ԱՄՆ դոլար:

7.7.
Գումարի նվազեցման հնարավորությամբ ավանդ` Բանկի ՀՀ տարածքում գործող մասնաճյուղերում ներդնելու դեպքում
(հաշվարկը նույնն է նաև ԱՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղերում ոչ ռեզիդենտի կողմից նմանատիպ պայմաններով ներդրվող ավանդների
համար)
 Ավանդի սկզբնական գումար` 2,000 ԱՄՆ դոլար
 Ավանդի ներդրման օր` 01.12.20թ.
 Ավանդի ներդրման ժամկետ` 550 օր (մինչև 04.06.22թ.)
 Տարեկան տոկոսադրույք` 3.50%
 Տոկոսների վճարումը` ժամկետի վերջում
 Գումարի նվազեցում 600 ԱՄՆ դոլարով առ 30.11.21թ.-ին
 Եկամտային հարկ` ավանդին հավելագրվող տոկոսագումարի 10.00%
Ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ.
մեկ օրվա տոկոսային եկամուտ.
2,000 (ներդրված գումար) x 3.50 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/366 (տարվա օրերի քանակ) = 0.19 ԱՄՆ դոլար (մինչև 01.01.21թ.):
2,000 (ներդրված գումար) x 3.50 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/365 (տարվա օրերի քանակ) = 0.19 ԱՄՆ դոլար (01.01.21թ-ից հետո):
Մինչև ավանդի գումարի նվազեցման օրը (30.11.21թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի 0.19 x 364 (օր) = 69.16 ԱՄՆ դոլար:

Գումարը նվազեցնելուց հետո ներդրված գումարը կկազմի 2,000 - 600 = 1,400 ԱՄՆ դոլար:
Գումարի նվազեցումից հետո մեկ օրվա տոկոսային եկամուտը կկազմի` 1,400 x 3.50 / 100 / 365 = 0.13 ԱՄՆ դոլար:
Մինչև ավանդի ժամկետի ավարտը (04.06.22թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի` 0.13 x 186 (օր) (չի հաշվարկվում ավանդի վճարման /04.06.22թ./ օրը) = 24.18
ԱՄՆ դոլար:
ընդհանուր տոկոսային եկամուտ.
69.16 + 24.18 = 93.34 ԱՄՆ դոլար:
զուտ տոկոսային եկամուտ.
93.34 --- 9.33 (ընդհանուր տոկոսային եկամտի 10.00%-ը` եկամտային հարկով հարկման ենթակա գումար) = 84.01 ԱՄՆ դոլար (ավանդատուին վճարման
ենթակա գումար) կամ 1 ԱՄՆ դոլար = 480 ՀՀ դրամ փոխարժեքի դեպքում 40,325 ՀՀ դրամ:
Արդյունքում, ավանդի ժամկետի ավարտից հետո, ընդհանուր ներդրված 2 000 ԱՄՆ դոլար ավանդը 365 օր անց 30%-ով նվազեցնելու դեպքում,
ընդհանուր վերադարձվելիք գումարը կկազմի 2,000-600+84.01 =1,484.01 ԱՄՆ դոլար:

7.8.








Գումարի նվազեցման հնարավորությամբ ավանդ ` Բանկի ԱՀ տարածքում գործող մասնաճյուղերում ներդնելու դեպքում

Ավանդի սկզբնական գումար` 2,000 ԱՄՆ դոլար
Ավանդի ներդրման օր` 01.12.20թ.
Ավանդի ներդրման ժամկետ` 550 օր (մինչև 04.06.22թ.)
Տարեկան տոկոսադրույք` 3.50%
Տոկոսների վճարումը` ժամկետի վերջում
Գումարի նվազեցում 600 ԱՄՆ դոլարով առ 30.11.21թ.-ին
Եկամտային հարկ` ավանդին հավելագրվող տոկոսագումարի 5.00%

Ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ.
մեկ օրվա տոկոսային եկամուտ.
2,000 (ներդրված գումար) x 3.50 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/366 (տարվա օրերի քանակ) = 0.19 ԱՄՆ դոլար (մինչև 01.01.21թ.):
2,000 (ներդրված գումար) x 3.50 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/365 (տարվա օրերի քանակ) = 0.19 ԱՄՆ դոլար (01.01.21թ-ից հետո):
Մինչև ավանդի գումարի նվազեցման օրը (30.11.21թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի 0.19 x 364 (օր) = 69.16 ԱՄՆ դոլար:
Գումարը նվազեցնելուց հետո ներդրված գումարը կկազմի 2,000 - 600 = 1,400 ԱՄՆ դոլար:
Գումարի նվազեցումից հետո մեկ օրվա տոկոսային եկամուտը կկազմի` 1,400 x 3.50 / 100 / 365 = 0.13 ԱՄՆ դոլար:
Մինչև ավանդի ժամկետի ավարտը (04.06.22թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի` 0.13 x 186 (օր) (չի հաշվարկվում ավանդի վճարման /04.06.22թ./ օրը) = 24.18
ԱՄՆ դոլար:
ընդհանուր տոկոսային եկամուտ.
69.16 + 24.18 = 93.34 ԱՄՆ դոլար:
զուտ տոկոսային եկամուտ.
93.34 --- 4.67 (ընդհանուր տոկոսային եկամտի 5.00%-ը` եկամտային հարկով հարկման ենթակա գումար) = 88.67 ԱՄՆ դոլար (ավանդատուին վճարման
ենթակա գումար) կամ 1 ԱՄՆ դոլար = 480 ՀՀ դրամ փոխարժեքի դեպքում 42,562 դրամ:
Արդյունքում, ավանդի ժամկետի ավարտից հետո, ընդհանուր ներդրված 2 000 ԱՄՆ դոլար ավանդը 365 օր անց 30%-ով նվազեցնելու դեպքում,
ընդհանուր վերադարձվելիք գումարը կկազմի 2,000-600+88.67 =1,488.67 ԱՄՆ դոլար:

7.9.
ժառանգ ավանդ` Բանկի՝ ՀՀ տարածքում գործող մասնաճյուղերում ներդնելու դեպքում
 Ավանդի սկզբնական գումար` 1,000,000 ՀՀ դրամ
 Ավանդի ներդրման օր` 02.12.20թ.
 Ավանդի ներդրման ժամկետ` 730 օր (մինչև 02.12.22թ.)
 Տարեկան տոկոսադրույք` 8.50%` հերթական վերանայման ժամանակ մնում է անփոփոխ
 Տոկոսների վճարումը` ամենամյա
 Գումարի ավելացում` 24.04.21թ.-ին՝ 50,000 ՀՀ դրամ, 21.12.21թ.-ին` 150,000 ՀՀ դրամ
 Եկամտային հարկ` ավանդին հավելագրվող տոկոսագումարի 10.00%
Ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ.
մեկ օրվա տոկոսային եկամուտ.
1,000,000 (ներդրված գումար) x 8.50 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/366 (տարվա օրերի քանակ) = 232.2 ՀՀ դրամ (մինչև 01.01.21թ.):
1,000,000 (ներդրված գումար) x 8.50 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/365 (տարվա օրերի քանակ) = 232.9 ՀՀ դրամ (01.01.21թ-ից հետո):
Մինչև ավանդի գումարի ավելացման օրը (24.04.21թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի 232.2 x30+232.9x113 = 33,283.7 ՀՀ դրամ:
Գումարն ավելացնելուց հետո ներդրված գումարը կկազմի 1,000,000 + 50,000 = 1,050,000 ՀՀ դրամ:
Գումարի ավելացումից հետո մեկ օրվա տոկոսային եկամուտը կկազմի` 1,050,000 x 8.50/100/365 = 244.5 ՀՀ դրամ:
Մինչև գումարի հաջորդ ավելացումը (21.12.21թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի` 244.5 x 241 (օր) = 58,924.5 ՀՀ դրամ:
Հերթական գումարի ավելացում կատարելուց հետո ներդրված գումարը կկազմի` 1,050,000 + 150,000 = 1,200,000 ՀՀ դրամ:
Գումարի ավելացումից հետո մեկ օրվա տոկոսային եկամուտը կկազմի` 1,200,000 x 8.50/100/365 = 279.5 ՀՀ դրամ:
Մինչև ավանդի ժամկետի ավարտը (02.12.22թ.) տոկոսային եկամուտը կկազմի` 279.5 x 346 (օր) (չի հաշվարկվում ավանդի վճարման /02.12.22թ./ օրը) = 96,707
ՀՀ դրամ:
ընդհանուր տոկոսային եկամուտ.
33,283.7+58,924.5 +96,707 =188,915.2 ՀՀ դրամ:
զուտ տոկոսային եկամուտ.
188,915.2 --- 18,891.5 (ընդհանուր տոկոսային եկամտի 10.00%-ը` եկամտային հարկով հարկման ենթակա գումար) = 170,023.7 ՀՀ դրամ (ավանդատուին
վճարման ենթակա գումար):
Արդյունքում, ավանդի ժամկետի ավարտից հետո ընդհանուր վերադարձվելիք գումարը կկազմի 1,370,024 ՀՀ դրամ, որից ընդհանուր առմամբ ներդրվել է
1,200,000 ՀՀ դրամը:
7.10. ժառանգ ավանդ` Բանկի՝ ԱՀ տարածքում գործող մասնաճյուղերում ռեզիդենտի կողմից ներդնելու դեպքում
 Ավանդի սկզբնական գումար` 1,000,000 ՀՀ դրամ
 Ավանդի ներդրման օր`.02.12.20թ. (մինչև 02.12.22թ.)
 Ավանդի ներդրման ժամկետ` 730 օր
 Տարեկան տոկոսադրույք` 8.50%` հերթական վերանայման ժամանակ մնում է անփոփոխ
 Տոկոսների վճարումը` ամենամյա
 Գումարի ավելացում` 24.04.21թ.-ին՝ 50,000 ՀՀ դրամ, 21.12.21թ.-ին` 150,000 ՀՀ դրամ
 Եկամտային հարկ` ավանդին հավելագրվող տոկոսագումարի 5.00%

Ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ.
մեկ օրվա տոկոսային եկամուտ.
1,000,000 (ներդրված գումար) x 8.50 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/366 (տարվա օրերի քանակ) = 232.2 ՀՀ դրամ (մինչև 01.01.21թ.):
1,000,000 (ներդրված գումար) x 8.50 (տարեկան տոկոսադրույք)/100/365 (տարվա օրերի քանակ) = 232.9 ՀՀ դրամ (01.01.21թ-ից հետո):
Մինչև ավանդի գումարի ավելացման օրը (24.04.21թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի 232.2 x30+232.9x113 = 33,283.7 ՀՀ դրամ:
Գումարն ավելացնելուց հետո ներդրված գումարը կկազմի 1,000,000 + 50,000 = 1,050,000 ՀՀ դրամ:
Գումարի ավելացումից հետո մեկ օրվա տոկոսային եկամուտը կկազմի` 1,050,000 x 8.50/100/365 = 244.5 ՀՀ դրամ:
Մինչև գումարի հաջորդ ավելացումը (21.12.21թ.)` տոկոսային եկամուտը կկազմի` 244.5 x 241 (օր) = 58,924.5 ՀՀ դրամ:
Հերթական գումարի ավելացում կատարելուց հետո ներդրված գումարը կկազմի` 1,050,000 + 150,000 = 1,200,000 ՀՀ դրամ:
Գումարի ավելացումից հետո մեկ օրվա տոկոսային եկամուտը կկազմի` 1,200,000 x 8.50/100/365 = 279.5 ՀՀ դրամ:
Մինչև ավանդի ժամկետի ավարտը (02.12.22թ.) տոկոսային եկամուտը կկազմի` 279.5 x 346 (օր) (չի հաշվարկվում ավանդի վճարման /02.12.22թ./ օրը) = 96,707
ՀՀ դրամ:
ընդհանուր տոկոսային եկամուտ.
33,283.7+58,924.5 +96,707 =188,915.2 ՀՀ դրամ:
զուտ տոկոսային եկամուտ.
188,915.2 --- 9,445.8 (ընդհանուր տոկոսային եկամտի 5.00%-ը` եկամտային հարկով հարկման ենթակա գումար) = 179,469.4 ՀՀ դրամ (ավանդատուին
վճարման ենթակա գումար):
Արդյունքում, ավանդի ժամկետի ավարտից հետո ընդհանուր վերադարձվելիք գումարը կկազմի 1,379, 469 ՀՀ դրամ, որից ընդհանուր առմամբ ներդրվել է
1,200,000 ՀՀ դրամը:

