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ԲԱԺԻՆ I.  
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

I.1. Համառոտ ամփոփում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության  (ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ) վարչարարական կարողությունների փորձագիտական 
գնահատումն իրականացվել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ 
ՄԶԳ) Հայաստանի հարկային կատարելագործման ծրագրի (ՀՀԿԾ) և Տնտեսական 
քաղաքականության և իրավական հարցերով հայ-եվրոպական խորհրդատվական 
կենտրոնի (Armenian-European Policy and Legal Advice Centre, AEPLAC) համատեղ 
իրականացվող ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն վարչարարական կարողությունների գնահատման ծրագրի 
շրջանակներում:  

Հանդիսանալով Եվրամիության (ԵՄ) կողմից ֆինանսավորվող և Tacis-ի շրջանակներում 
իրականացվող խոշորագույն ծրագրերից մեկը` AEPLAC-ի առաքելությունն է «Աջակցել 
Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական զարգացմանը Առևտրի 
համաշխարհային կազմակերպության, Գործընկերության և համագործակցության 
համաձայնագրի ու Եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակներում», 
ինչը լիովին համահունչ է Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականություններով 
սահմանված գերակայությունների հետ: AEPLAC-ի հիմնական նպատակներն են` 
աջակցել ՀՀ կառավարությանը Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև կնքված Գործընկերության և 
համագործակցության համաձայնագրի իրականացման ազգային ծրագրի իրագործման 
հարցում, ինչպես նաև տրամադրել տնտեսական քաղաքականության և իրավական 
հարցերով խորհրդատվություն հիմնարար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այն 
հարցերի շրջանակներում, որոնք ազդում են Հայաստանի տնտեսության զարգացման, 
Հայաստանում բարեկեցության ապահովման, ժողովրդավարության կայացման, ԵՄ-ի 
հետ համագործակցության ընդլայնման և այլ գերակա խնդիրների վրա: 

ՀՀԿԾ-ը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության 
կողմից և նպատակ ունի աջակցել ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայությանն 
իրականացնելու հարկային վարչարարության բարեփոխումներ:  

ՀՀԿԾ նպատակներն են մասնավորապես նպաստել հարկային հավաքագրման 
աճին` որպես համախառն ներքին արդյունքի տոկոս, բարձրացնել ՀՀ ԿԱ 
հարկային պետական ծառայության գործունեության արդյունավետությունը, 
ճշգրտությունը և թափանցիկությունը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում (այսուհետ նաև Հայաստան) ներկա գնահատումը 
կատարվել է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ստեղծված աշխատանքային խմբի 2005 
թվականին մշակած և եվրամիության անդամակցության գործընթացում հիմք ընդունվող 
ուղեցույցներին (այսուհետ` ԵՄ չափանիշներ) համապատասխան (Fiscal Blueprints, 
հայերեն` հարկային գնահատման աղյուսակներ. ՀԳԱ):  
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Գնահատման հիմքում եղել են 344 հարցեր (առանցքային ցուցանիշներ, այսուհետ` ԱՑ), 
որոնք ձևավորել են հարկային մարմնի իրագործելիք 77 նպատակները (ռազմավարական 
նպատակներ, այսուհետ` ՌՆ), որոնք էլ իրենց հերթին ապահովել են 14 ՀԳԱ-ի, այսինքն 
14 խոշոր հարկային վարչարարական գործառութային համակարգերի, ձևավորումը, 
օրինակ. «Հարկային մարմնի կառուցվածքը և կազմակերպումը», «Մարդկային 
ռեսուրսների կառավարում», «Հարկային ստուգում» և այլն (ցանկը տես Հաշվետվության 
III.2. պարագրաֆում):     

Սույն Հաշվետվության հետագա բաժիններում մանրամասն ներկայացվում են  
գնահատման մեթոդաբանությունը, բոլոր ՀԳԱ-ները ներկայացնող լրացված 
աղյուսակները, տարբեր հատույթներում կատարված վերլուծությունը և բոլոր այլ 
անհրաժեշտը, որ թույլ կտա դիտարկել ու ուսումնասիրել կատարված աշխատանքը, 
օգտագործել դրա արդյունքները: 

Միաժամանակ այս հատվածում ներկայացվում են իրականացված փորձագիտական 
գնահատման հիմնական արդյունքները, համառոտ: 

Հայաստանի հարկային վարչարարությունն ունի 16 տարվա պատմություն: Այն զարգացել 
է ՀՀ  իրավահամակարգի ամրապնդման ու տնտեսության զարգացմանը զուգահեռ: 
Անցած ժամանակահատվածում հարկային օրենսդրությունը, ներառյալ հարկային 
վարչարարական հարցերին վերաբերվող մասը, էական առաջընթաց են գրանցել: 
Միաժամանակ, դրա հետագա ուժեղացման գրավական է նոր ժամանակների 
խնդիրներին համահունչ ծրագրավորումը, դրա պատշաճ կառավարումը, ներառյալ 
սեփական կատարողականության պարբերական դիտարկումները, բացերի դուրս բերումը 
և նոր մակարդակում պլանավորումը: Համապատասխանաբար հնարավոր է, որ 
անհրաժեշտություն առաջանա վերափոխել նաև վարչարարական 
քաղաքականությունները, դիտարկված լինելով հարկային (դրույքաչափային, ոլորտային 
և այլ) քաղաքականության շրջանակում: Այս նպատակի իրագործման համար 
յուրաքանչյուր համակարգ, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության պետական 
գերատեսչությունները, մասնավորապես, սույն ծրագրի պարագայում, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն, 
կարիք ունի իր կարողությունների գնահատման, դիագնոստիկայի (ախտորոշման): Տվյալ 
պարագայում այդպիսի ախտորոշման համար հիմք են ընդունվել կայացած երկրների 
(ԵՄ) չափանիշները: Արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը, ուժեղ և թույլ կողմերի 
քարտեզը հիմք է ծառայելու հաջորդ քայլի` բարելավումների միջոցառումների ցանկի 
մշակման ու իրականացման համար, գոյություն ունեցող ծրագրային փաստաղթղերում 
ճշգրտումներ կատարելու համար: Մի քանի տարի հետո պատշաճ կլինի կրկնել այսպիսի 
գնահատման պրոցեդուրան, նոր հարթության մեջ խնդիրները իդենտիֆիկացնելու ու 
լուծման նոր ալգորիթմներ գեներացնելու համար:  

Այսպիսով, 2007 թվականի օգոստոս-նոյեմբեր հատվածում ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ (հարկային 
մարմնի) վարչարարական կարողությունների փորձագիտական գնահատման հիմնական 
արդյունքներն են1. 

                                                 
1 Տես Հաշվետվության III.2. պարագրաֆում  (էջ 29-31 ) բերված “Հիմնական արդյունքային աղյուսակը” և 

համեմատական պատկերը: 
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1. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչարարական կարողությունների գնահատականը` ըստ բոլոր 14  
գործառութային համակարգերի ընդհանուրի, ԵՄ չափանիշների համեմատ 
կազմում է 58.67 տոկոս, 

2.  եվրոպական չափանիշին առավել մոտ ցուցանիշը 86 տոկոսն է (ՀԳԱ 10. 
“Հարկատուների իրավունքներն ու պարտականությունները”) 

3. հաջորդ  երկու համակարգերը, որտեղ Հայաստանի հարկային մարմինը 
եվրոպական չափանիշներով այս պահին ունի “լավ” ցուցանիշներ, հետևյալն են. 

ա)  ՀԳԱ  3.    “Հարկային օրենսդրություն”` 77.8 տոկոս,  
բ)  ՀԳԱ 6. “Եկամուտների հավաքագրում և հարկադիր կիրարկում”` 76.4 

տոկոս:  
4. ետ մնալու չափը, այսինքն բացատը`եվրոպական 1000 միավոր պայմանական 

զամբյուղի նկատմամբ հավասար է 413.3 միավորի: Այդ բացատի կառուցվածքում, 
այսինքն հարկային մարմնի վարչարարական կարողությունների հարցում 
առավել բացասական դերակատարում ունեցած երեք համակարգերն են. 

ա) ՀԳԱ 4.  “էթիկա”` բացատի 12.5 տոկոս,  
բ) ՀԳԱ 5. “Մարդկային ռեսուրսների կառավարում”` բացատի 11.3 տոկոս, 
գ) ՀԳԱ 14. “Հաղորդակցություն”` բացատի 9.9 տոկոս:  

5. ԵՄ-ում ամենաբարձր միավորներ պահանջարկած ՀԳԱ-ներն են` ՀԳԱ 3 
(Հարկային օրենսդրություն) և ՀԳԱ 4 (Էթիկա), համապատասխանաբար, 80 և 85 
միավորներ:  Հայաստանում  բարձր միավորներ հավաքեցին նույն ՀԳԱ 3-ը, 
ինչպես նաև ՀԳԱ 6-ը (Եկամուտների հավաքագրում և հարկադիր կիրարկում): 
Ստացվում է, որ ԵՄ-ի նախապատվություններն են իրավական (օրենք) ու 
հասարակական (էթիկա) կարգերը, իսկ հայաստանյան հարկային 
վարչարարության  նախապատվություններն են` օրենքն ու հարկագանձումը: 
Հայաստանյան վարչարարությունն առայժմ ունի նաև արտահայտված “ուժային” 
պատկեր,  

6. նման պատկերի համար իր էական չնպաստող ազդեցությունն է ունեցել ՀԳԱ 14-ը 
(Հաղորդակցություն): Հարկատուների հետ և սեփական աշխատողների 
միջավայրում հաղորդակցության կազմակերպման առումով հայաստանյան 
հարկային մարմինն 2.4. անգամ ետ է եվրոպական չափանիշից, 

7. ԵՄ-ում կիրառվող` ՀԳԱ-ների 5 խմբերի մակարդակում (օրինակ, Շրջանակներ, 
կառուցվածք և հիմքեր կամ Օժանդակություն) վերլուծությունը  ցույց է տալիս, որ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչարարական մակարդակը համարյա հավասարաչափ կամ 
համաչափ  զուգահեռաբար է տեղաբաշխված եվրոպականի համեմատ: 
Նախագծման հիմնական ուղղություններով Հայաստանի հարկային համակարգն 
ըստ էության համադրելի է եվրոպական վարչարարական սկզբունքային 
մոտեցումների հետ, 

8. չնայած սկզբունքային մոտեցումներով եվրոպականի հետ համադրելի լինելուն, 
այնուամենայնիվ  ՀԳԱ-ների միավորների` խմբի ներսում ներդաշնակեցման 
աստիճանն ավելի բարձր է Եվրոպայում, քան Հայաստանում: Դա նշանակում է, 
որ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչարարական կարողությունների գնահատման արդյունքների 
վերլուծության համար ավելի հասցեկան թիրախ է ՀԳԱ մակարդակը` 14  
գործառութային համակարգերը, 

9. ներկայումս հարկային մարմնի առավել հաջողած հատվածներն են բավականին 
բարձր գնահատված օրենսդրության առկայությունը (մասնավորապես 
իրավունքների և պարտականությունների սահմանման, ինչպես նաև հարկային 
խարդախությունների պայքարին նպաստող վարչական և քրեական 
օրենսդրություն ունենալու հարցում), հարկերի հաշվառման (գրանցման) հստակ 
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համակարգի առկայությունը, ինչպես նաև հարկային միջազգային 
պայմանագրերի ցանցի առկայությունը, 

10. ներկայումս հարկային մարմնի համակարգերում առավել խոցելի դիրքերում են 
ոչ այնքան տեխնիկական, օրենսդրական կամ կազմակերպական գործոնները, 
այլ մարդկային գործոնը: Առավել ցածր կատարողականություն (եվրապական 
մակարդակի 20 տոկոսի շրջակայքում) հարկային մարմինը ունի հետևյալ երկու 
նպատակներում. 

ա) ՌՆ 5.1 - Մարդկային ռեսուրսների այնպիսի քաղաքականության և 
պրակտիկայի առկայություն, որը խթանում, աջակցում և պաշտպանում է 
աշխատակիցներին,  

բ) ՌՆ 14.4 - Արդյունավետ ներքին հաղորդակցման համակարգ: 
11. հարկային մարմինը, մարդկային ռեսուրսների ու հաղորդակցության հատվածից 

բացի, ունի էական բացատ և անելիքներ, նաև կարևոր հետևյալ 
բնագավառներում. 

ա)  հարկային մարմնի ստորաբաժանումների (և աշխատողների) 
կատարողականության գնահատման և աշխատանքի արդյունավետության 
կառավարման համակարգ(այդ թվում ներքին աուդիտի մեխանիզմի 
գործարկման միջոցով), 

բ)   ռիսկերի ու գերակայությունների վրա հիմնված կառուցվածք ու 
կառավարում,  

գ)   հարկային օրենսդրության ամբողջական ու միասնական կիրառում, 
դ)   հարկի գումարի վերադարձման արդյունավետ ընթացակարգ, 
ե)   հարկային ստուգումների արդյունավետություն (տեսուչները  տիրապետեն 

ժամանակակից գործիքների, հաշվապահական ծրագրերի և ստանան 
բավարար վերապատրաստումներ), 

զ)   այլ երկրների հարկային ադմինիստրացիաների հետ տեղեկատվության 
փոխանակման համակարգված ընթացակարգեր, 

է)   հարկային խարդախությունների բնույթի, տարածվածության, 
գնահատականների, ռիսկերի վրա հիմնված վերահսկման 
համակարգ,ինչպես նաև հարկային խարդախությունը և խուսափումը 
կանխարգելող ռազմավարություն, 

ը)   հարկային պարտավորությունների կատարումն  աջակցող սանկցիաների` 
բավարար չափով արդար ու պարզ համակարգ, 

թ)  ՏՏ նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում, 
ժ)   արդիականացված (թարմ) և մատչելի ուղղորդումների (պարզաբանումներ, 

hրահանգավորում) տրամադրում  հարկատուներին, 
ի)   առանձին մշակված ռազմավարություն` հարկատուների հետ 

հաղորդակցվելու, մասնավորապես  իր ձեռքբերումների ու խնդիրների 
մասին հայտնելու համար: 

12. առանձին հարցերի աստիճանի վրա վերլուծությունը (թեև այն պակաս 
բնութագրական է, քան  ՀԳԱ կամ հատկապես ՌՆ մակարդակում 
վերլուծությունը) ցույց է տալիս, որ 344 դետալացված հարցերից միայն 9.3 
տոկոսի դեպքում է, որ հարկային մարմնի իրականացրած գործառույթը, 
ընթացակարգը փորձագետները գնահատել են ամենաբարձր տիրույթում: 
Առանցքային ցուցանիշների 63 տոկոսը գնահատվել են որպես միջինից ցածր 
տիրույթում գտնվող, 

13. ներդաշնակության աստիճանն ավելի մեծ է ԱՑ-ՌՆ հատվածում, քան թե ՀԳԱ- 
գործառույթների խումբ հատվածում: Դա նշանակում է, որ ընդհանուր 
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վերլուծությունից հետո` հետագա  քայլերի, միջոցառումների պլանավորման 
ժամանակ. 

ա)  հիմնական լիսեռի դեր պետք  կատարեն ռազմավարական նպատակները,  
բ)   այդ «մեխանիզմի» դետալները պետք է դիտարկվեն ԱՑ աստիճանում, 
գ)   բարեփոխումները պետք է ընդգրկեն ՀԳԱ-րի  աստիճանի վրա գործող 

բոլոր 14 համակարգերը:               

Առանձին նշելու կարիք ունի այն, որ ըստ գնահատականի, ներկայումս հարկային 
մարմինն ամբողջական տեսքով չունի համապարփակ ծրագրային մոտեցում և հետագա 
աշխատանքների արդյունավետության համար կարևոր կլինի համակարգել ներկայումս 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ շրջանակում իրականացվող բոլոր ծրագրերը: Նպատակահարմար կլինի, որ 
ներկայումս սահմանված ծրագրերի ու այլ վերլուծությունների հիման վրա` մշակվի 
(լրամշակվի) հարկային մարմնի` ամբողջական ու բազմակողմանի ռազմավարություն, 
ինչպես նաև  պատշաճ ձևով հրապակայնեցվի հարկային մարմնի առաքելությունը:    
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I.2. Ծրագրի նպատակը, շահառուները

Սույն ծրագրի հիմնական նպատակը ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային 
պետական ծառայության (ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ) վարչարարական կարողությունների գնահատումն 
է` եվրոպական չափանիշների հետ համադրումը: Ծրագրի նպատակներից է նաև 
գնահատմանը հաջորդող`  առաջարկությունների մշակումը, գործողությունների կոնկրետ 
ծրագրի և  մեխանիզմների ներդրումը` Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային 
(ֆիսկալ) վարչարարության դաշտի  զարգացման համար:  

Նշված նպատակի ձեռք բերման հարցում հիմնական շահառուն Հայաստանի 
Հանրապետությունն է, ի դեմս ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ի, որի առջև դրվող խնդիրների էականությունը 
պահանջում է մշտապես վերանայել իրականացվող քաղաքականությունը, բարելավել 
մեխանիզմները: ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կարողությունների գնահատումը հանդիսանում է 
Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների վարչական կարողությունների 
գնահատման ընդհանուր գործընթացի մաս, իրականացվում է եվրոպական 
հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագրային միջոցառումների 
շրջանակում, որի գծով ՀՀ նախարարություններին և գերատեսչություններին կոնկրետ 
իրենց հանձնարարություններն են ներկայացրել ՀՀ նախագահը և ՀՀ վարչապետը, 
համարելով այդպիսի գնահատման աշխատանքները կարևոր` պետական աշխատանքի 
արդյունավետության բարձրացման համար:        

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչարարական կարողությունների փորձագիտական գնահատումն 
իրականացվել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) 
Հայաստանի հարկային կատարելագործման ծրագրի (ՀՀԿԾ) և Տնտեսական 
քաղաքականության և իրավական խորհրդատվության հայ-եվրոպական կենտրոնի 
(Armenian-European Policy and Legal Advice Centre, AEPLAC) կողմից համատեղ 
իրականացվող ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն վարչարարական կարողությունների զարգացման ծրագրի 
շրջանակներում:  
Գնահատումը կատարվել է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ստեղծված 
աշխատանքային խմբի 2005թվականին մշակած և եվրամիության անդամակցության 
գործընթացում հիմք ընդունվող ուղեցույցներին (այսուհետ` ԵՄ չափանիշներ) 
համապատասխան (Fiscal Blueprints, հայերեն` հարկային գնահատման աղյուսակներ. 
ՀԳԱ): 
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I.3. Հաշվետվության կառուցվածքը, ներկայացման 
տրամաբանությունը 

ԵՄ չափանիշներին համապատասխան ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարական կարողու-
թյունների գնահատումն իրականացվել է ու սույն Հաշվետվությունը  պատրաստվել է  
«Ահարոն Պարադիգմա» խորհրդատվական-հետազոտական ընկերության (այսուհետ` 
Ընկերություն) կողմից:   Հաշվետվությունն իրենից ներկայացնում է ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
վարչարարական կարողությունների փորձագիտական գնահատման արդյունքները. 
մեթոդաբանությունը, լրացված 14 հատ ՀԳԱ-ները և ստացված արդյունքների առանձին-
առանձին ու ամբողջական ընդհանրացված վերլուծությունը:  
Հաշվետվությունը  բաղկացած է 5 բաժիններից: Հիմնական աշխատանքային 
փաստաթուղթը սկսվում է II. Բաժնից, որտեղ մանրամասն նկարագրված է ԵՄ 
հանձնաժողովի կողմից կազմված ուղեցույցներով նախատեսված` փորձագիտական 
գնահատման մեթոդաբանությունը, ներառյալ որոշակի հատվածներում ըստ 
անհրաժեշտության «Ահարոն Պարադիգմա» ՓԲԸ-ի կողմից լրամշակումների 
նկարագրությունը: Հաշվետվության ընդհանուր վերլուծական մասը զետեղված է III. 
Բաժնում, որը ունի երկու ենթաբաժին: Այստեղ առաջին ենթաբաժնում, կատարվում է 
Հայաստանի հարկային վարչարարական համակարգի ներկայիս իրավիճակի 
ներկայացում, անդրադարձ է կատարվում հանրապետության հարկային համակարգի 
պատմությանը և առավել հուշարժան իրադարձություններին, նախկինում իրագործված 
ծրագրերին և նրանց որոշ արդյունքներին: ՀԳԱ-ների ընդհանուր վերլուծությունը 
կատարված է երկրորդ ենթաբաժնում.  խոսվում է  հարկային պետական ծառայության 
վարչարարական կարողությունների գնահատականի հիմնական գլոբալ պատկերի 
մասին` համապատասխան վերլուծությամբ: Բերվում են բոլոր 14 ՀԳԱ-ների 
ընդհանրացված արդյունքները, գնահատականները, պատկերավոր կերպով 
ներկայացվում և վերլուծվում են ՀԳԱ-ների ստացված «փաստացի» արդյունքները, որոնք 
համադրվում են ԵՄ սահմանած «ցանկալի» արդյունքների հետ: Այստեղ նաև ըստ  
գործառույթների, ոլորտների և զարգացման ուղղությունների` ներկայացվում են որոշ 
օժանդակ կարծիքներ և դիրքորոշումներ:  

Առանձին-առանձին բոլոր ՀԳԱ-ները, սահմանած ռազմավարական նպատակներուվ և 
առանցքային ցուցանիշերով, լրացված տեսքով ներկայացված են Հաշվետվության IV. 
Բաժնում: Այստեղ կարելի է տեսնել մանրամասն տեղեկատվություն. յուրաքանչյուր 
հարցի պատասխանը, ստացված փորձագիտական գնահատականը, համապատասխան 
հիմնավորումները և մեկնաբանությունները, հարցումներից և կլոր-սեղան 
քննարկումներից ստացված որոշ օժանդակ կարծիքներ ու տեղեկատվություն: Այս բաժնի 
յուրաքանչյուր ենթաբաժին ունի նույն կառուցվածքը. սկզբում ներկայացվում է կոնկրետ 
փաստացի լրացված ՀԳԱ-ի համառոտ վերլուծությունը, այնուհետև իրականացման 
(լրացման, մշակման ու գնահատման) առանձնահատկությունները և ավելի հասցեական 
ԵՄ սահմանած «ցանկալի» արդյունքից շեղման պատճառների վերլուծությունը: Այդ 
մասում պատկերների, գրաֆիկական ձևով ներկայացված է սկզբից ռազմավարական 
նպատակների մակարդակում «ցանկալի» արդյունքներից շեղումները, այնուհետև նաև 
կոնկրետ գնահատման աղյուսակը և առանցքային ցուցանիշների (կոնկրետ հարցերի) 
մակարդակը:  
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I.4. Շնորհակալական խոսք 

ԵՄ չափանիշներին համապատասխան հարկային վարչարարական կարողությունների 
գնահատման ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է առաջին 
անգամ: Աշխատանքների իրականացման պատասխանատվությունը զգալով, «Ահարոն 
Պարադիգմա» ՓԲԸ-ն (Ընկերություն) ծրագրի ընթացքում փորձել է լինել հնարավորինս 
օբյեկտիվ ստացված արդյունքներում:  Ընթացքում առնչություններ եղան նաև որոշակի 
բարդությունների հետ. տրամադրության տակ չկար համանման աշխատանքի (թեկուզ 
օտարերկրյա) փորձի օրինակ, կային մեթոդաբանական անհստակություններ, այլ 
խնդիրներ: 

Այժմ, երբ արդեն ստացվել են հիմնական արդյունքները, և բարդ խնդիրները ստացել են 
իրենց համապատասխան լուծումները, տեղին է շնորհակալական խոսք հղել այն բոլոր 
կազմակերպություններին և անձանց, ում օժանդակության և/կամ շահագրգիռ 
կազմակերպական մասնակցության շնորհիվ հնարավոր դարձավ այսպիսի գնահատման 
իրականացումը` ի շահ Հայաստանի հարկային համակարգի զարգացման, ինչպես նաև 
այդ կազմակերպությունների կանոնադրական առաքելությունների իրագործման:  

 «Ահարոն Պարադիգմա» ՓԲԸ -ն իր շնորհակալությունն է հայտնում ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-նը` 
ցուցաբերած ջանքերի, նյութեր տրամադրելու, հարցազրույցներ ու կլոր սեղաններ 
կազմակերպելու, տեղեկատվության հավաքագրման ու այլ կերպ հարցեր 
պարզաբանելում օժանդակելու, շահագրգիռ վերաբերմունքի համար: Ընկերության հետ  
աշխատանքները կոորդինացվել են  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանի 
կողմից, մասնակցել են վերադաս հարկային մարմնի բոլոր ֆունկցիոնալ 
վարչությունների, ինչպես նաև տարածքային հարկային տեսչությունների բազմաթիվ 
մասնագետներ, ում հայտնվում է շնորհակալություն հատկացրած ժամանակի, 
Ընկերությանը ցուցաբերած վստահության, պրոֆեսիոնալ պատասխաններով նման բարդ 
աշխատանքին օժանդակելու համար: ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն ստեղծեց բացառիկ 
համագործակցական մթնոլորտ, տրամադրեց բոլոր խնդրարկված ընթացակարգային 
նյութերը, ինչն իր հերթին բնորոշում է նրա կամքը` ստանալու հարկային 
վարչարարական համակարգի գնահատման իրական պատկեր` իրականացված 
արտաքին մասնագիտական-փորձագիտական թիմի կողմից` եվրոպական 
չափանիշներին համապատասխան` ժամանակակից գիտական մեթոդաբանությամբ:  

Ընկերությանն անփոխարինելի օգնություն է ցուցաբերվել շահառու AEPLAC 
կազմակերպության կողմից. ծրագրի հայաստանյան տնօրեն Տիգրան Ջրբաշյան, 
հարկային հարցերով համակարգող (ավագ փորձագետ, ծրագրի պատասխանատու)` 
Դավիթ Հարությունյան: Ցուցաբերվել է ինչպես կազմակերպական, այնպես էլ 
մասնագիտական օժանդակություն (կարճաժամկետ պայմաններով հարկային 
փորձագետի ներգրավում) ու արժեքավոր դիտողություններ: 

Հաշվետվության նախապատրաստումը հնարավոր է դարձել ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ու ԱՄՆ ՄԶԳ-ի 
հայաստանյան առաքելության շնորհիվ` համաձայն N GEG-1-00-04-00005-00 
տեխնիկական առաջադրանքի: Հաշվետվությունում ներկայացված  կարծիքներն ու 
դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ արտացոլեն ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ու ԱՄՆ կառավարության 
կարծիքները և դիրքորոշումը:   

Հաշվետվությունը կազմվել է ՀՀԿԾ ծրագիրն իրականացնող, ենթակապալառու   “Բուզ 
Ալլեն Համիլթոն Ինկ”  կազմակերպության հետ կնքված AP 001 պայմանագրի շրջանակում 
և դրա բոլոր արդյունքները նախատեսված են ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և վերջինիս կողմից լիազորված 
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անձանց օգտագործման համար: Պետք է նշել, որ ՀՀԿԾ-ի պատասխանատու թիմը ամեն 
կերպ օժանդակեց փորձագիտական թիմին ինչպես կազմակերպչական հարցերում, 
ներառյալ կլոր սեղանները, այնպես էլ արժեքավոր դիտողություններ ներկայացնելու 
միջոցով: 

Սույն Հաշվետվությունը կտուժեր, եթե Ընկերությունը իրականացրած  չլիներ ԵՄ 
մեթոդաբանության` որոշակի հատվածներում չնկարագրված մասի լրամշակումը: Այդ 
հարցում պետք է նշել Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի պրոֆեսոր Դեն Տրիտչի 
(Dan Trietsch) ուղղորդումների կարևորությունը` մեթոդաբանության 
յուրահատկությունների և «փորձագիտական գնահատման» ժամանակ գնահատականի 
հավասարակշռվածության հասնելու (սուբյեկտիվության նվազեցման)  վերաբերյալ:  

Աշխատանքների իրականացման ընթացքում Ընկերությունը մեծապես կիրառել է 
«Հայաստանի իրավական տեղեկատվության համակարգ» (ՀԻՏՀ) (Armenian Legal 
Information System (ARLIS)) և «Իրավական տեղեկատվական որոնողական կենտրոն» 
(ԻՐՏԵԿ) համակարգերը: Սույն Հաշվետվության պատրաստման ժամանակ, 
օգտագործողների համար հղումները հեշտ գտնելու նպատակով Ընկերության կողմից 
ստեղծվեց հարկային վարչարարական նորմատիվ իրավական ակտերի բազա` 
էլեկտրոնային հղումների ցանկ, որի նյութերը վերցվել են այդ համակարգերից: Այդ 
կապակցությամբ «Ահարոն Պարադիգմա» ՓԲԸ-ն իր շնորհակալությունն է հայտնում 
ARLIS համակարգի շահագործումն իրականացնող «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ-ին 
և «ԻՐՏԵԿ» ՓԲԸ-ին, իրենց տեղեկատվական բազայից վերցված նյութերն օգտագործելու և 
սույն Հաշվետվության «Նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկ»-ի էլեկտրոնային 
տարբերակի ստեղծման հնարավորություն ընձեռնելու համար: Նշված բազան 
հարմարավետ գործիք կծառայի հարկային ծառայողների  ու այլ հարկային 
մասնագետների համար` իրենց առօրյա աշխատանքում օգտագործելու համար:  

Հաշվետվության տեքստը սահուն է դարձել շնորհիվ սրբագրական աշխատանքների, որի 
համար պատասխանատու է եղել և իրականացրել Գայանե Պողոսյանը: 

 Հաշվետվության վերջնական տարբերակը փորձագիտական թիմի ղեկավարի 
խնդրանքով ընթերցել ու ընդհանուր նկատառումներով  կիսվել են հարկային ոլորտի 
մասնագետներ Արսեն Նազարյանը և Վահրամ Ջանվելյանը: 

Ընկերությունն իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչարարական 
կարողությունների գնահատման աշխատանքներում ընդգրկված բոլոր փորձագետներին, 
այս ամբողջ ընթացքում համագործակցական մթնոլորտում նվիրված, համբերատար, 
թիմային ու բարձր պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար: Արդյունքում ստեղծվել է 
ամբողջական ու խորը նյութ, որը կարող է ծառայել գործիք` Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային վարչարարական համակարգի հետագա զարգացման 
նախագծման, ռազմավարության մշակման համար:    

Ընկերությունն իր շնորհակալությունն է հայտնում կազմակերպված կլոր սեղանների 
մասնակիցներին (բիզնեսի ներկայացուցիչներ, խորհրդատվական ընկերությունների 
մասնագետներ, պետական այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ)` ժամանակ 
հատկացնելու ու հարցերի քննարկմանը շահագրգիռ մասնակցություն ցուցաբերելու 
համար: Նրանց ջանքերը նպաստեցին հավասարակշռված, օբյեկտիվ պատկեր 
ստանալուն, միաժամանակ նրանք էլ առիթ ունեցան վերագնահատելու իրենց 
վերաբերմունքը, գիտելիքները հարկային վարչարարական հարցերի նկատմամբ` 
առնչվելով եվրոպական հարկային չափանիշների հետ:    
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I.5. Իրականացման կազմակերպումը և աշխատանքային 
թիմը   

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության  վարչարարական 
կարողությունների գնահատման աշխատանքներն իրականացվել են «Ահարոն 
Պարադիգմա» խորհրդատվական-հետազոտական ընկերության կողմից, ՀՀԿԾ ծրագիրն 
իրականացնող, ենթակապալառու  «Բուզ Ալլեն Համիլթոն Ինկ» կազմակերպության 
(այսուհետ` Պատվիրատու) հետ կնքված AP 001 պայմանագրի շրջանակում:  
Աշխատանքների իրականացման կազմակերպումը 

Աշխատանքների իրականացումը կազմակերպվել է Պատվիրատուի հետ կնքված 
պայմանագրի դրույթներին համաձայն, հիմքում դնելով սույն Հաշվետվության II. Բաժնում 
բերված մեթոդաբանությունը: Մասնավորապես. 

- աշխատանքը սկսվել է եվրոպական նյութերի դիտարկումից և համապատասխան 
ամբողջական մեթոդաբանության ստեղծումից: Դրա կարիքն առաջացավ, քանի որ 
Պատվիրատուի կողմից տրամադրված նյութը (Fiscal Blueprints Foreword and 14 
BP's, տես կից սույն Հաշվետվությանը Հավելված 5 սեղմապնակով), չէր 
ապահովում ամբողջական մեթոդաբանական հիմքեր` գնահատումն 
իրականացնելու համար: Լրամշակված մեթոդաբանությունը ներկայացված է սույն 
Հաշվետվության II. Բաժնում: Նշված մեթոդաբանությունը մշակված է ունիվերսալ 
կիրառման համար, այսինքն կարող է հիմք ընդունվել հետագայում ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
կողմից ըստ անհրաժեշտության ինքնագնահատում կատարելու համար,    

- ապա իրականացվեց FB-ի թարգմանության մասնագիտական ճշգրտումը: 
Արդյունքում ստեղծվեցին հայերեն լեզվով եվրոպական FB-երի բնօրինակները, 
որոնք Հաշվետվության տեքստում անվանվում են ՀԳԱ-ներ: Զուգահեռաբար, 
ունիֆիկացված մոտեցման ապահովման նպատակով, ստեղծվեց հարկային 
վարչարարական տերմինների անգլերեն-հայերեն մասնագիտացված բառարան,   

- աշխատանքը բաժանված է եղել փուլերի, 4+6+4 ՀԳԱ-ներ կառուցվածքով, 
-  ամեն փուլի համար կազմակերպված են եղել առանձին հարցազրույցներ 

համապատասխան պաշտոնատար անձանց հետ, որոնք նշանակվել են ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
կողմից` գնահատման աշխատանքների գծով տեղեկատվության տրամադրման 
համար: Ընդ որում հարցազրույցներն իրականացվել են միանգամից մի քանի 
փորձագետների մասնակցությամբ: Անցկացվել են տասնյակ հարցազրույցներ: 
Հարցազրույցների արդյունքները բոլորը վերածվել են գրավոր տեսքի, բաշխվել 
բոլոր փորձագետների շրջանում, ապահովելով հավասար տեղեկատվական դաշտ,  

- ամեն փուլի համար կազմակերպվել են կլոր սեղաններ, ընդամենը թվով 7 հատ, 
բիզնեսի ներկայացուցիչների (օգոստոսի 27-ին, սեպտեմբերի 11 և հոկտեմբերի 26-
ին), պետական այլ գերատեսչությունների մասնակցությամբ(օգոստոսի 24-ին, 
սեպտեմբերի 12-ին և հոկտեմբերի 29-ին), առանձին-առանձին; Մշակված է եղել 
կլոր սեղանների անցկացման առանձին ընթացակարգ2: Կլոր սեղանների համար 
պատրաստվել են առավել խնդրահարույց հարցերի շարք, ընդ որում 
հիմնականում ՌՆ մակարդակի վրա: Առանձնահատուկ խնամքով ընտրվել են 
մասնակիցները, ջանքեր գործադրելով, որ մասնակցեն բնագավառում 

                                                 
2 Կլոր սեղանների անցկացման, հարցազրույցների և աշխատանքների կատարման այլ բոլոր 
համապատասխան նյութերը, փորձագետների գնահատումները պահվում են “Ահարոն  
Պարադիգմա” փբը-ում:  
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փորձառություն ունեցող ու քննարկումներին պոտենցիալ արդյունավետ 
ազդեցություն ունեցող մասնագետներ, հարցերի շրջանակի հետ առնչություն 
ունեցող պետական գերատեսչություններ և դրա ներսում` պատասխանատու 
համապատասխան պաշտոնատար անձինք (ոչ բարձր ղեկավար անձնակազմից): 
Կլոր սեղանների արդյունքները բոլորը վերածվել են գրավոր տեսքի, բաշխվել այն 
փորձագետների շրջանում, ով չի մասնակցել կլոր սեղանին` ապահովելով 
հավասար տեղեկատվական դաշտ: Կլոր սեղանները բոլորը կազմակերպվել են 
AEPLAC-ի գրասենյակում, իր ադմինիստրատիվ օժանդակությամբ ու 
մասնագետների ակտիվ մասնակցությամբ,  

- առաջին խումբ ՀԳԱ-ների համար (ՀԳԱ 1,2,3,8) 2007թ. օգոստոսի 27-ին առանձին 
կլոր սեղան կազմակերպվեց նաև ՏՀՏ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: 
Հետագայում, սակայն, որոշվեց այդ ֆորմատը փոխարինել ՏՀՏ 
ներկայացուցիչների հետ (ՏՀՏ միջին և բարձր ղեկավարներ, ըստ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
նշանակման) հարցազրույցներով, ինչն իրականում ավելի արդյունավետ եղավ, 

- բոլոր փորձագետներն եղել են փորձառու, համապատասխան հմտություններով 
մասնագետներ, աշխատել են համապատասխան իրավական դաշտում: 
Փորձագիտական գնահատման արդյունքները վերուծվել են, դուրս են բերվել 
շեղումները, որոնց չափը մեթոդաբանությամբ սահմանված թույլատրելիից մեծ 
լինելու պարագայում կազմակերպվել են քննարկումներ (dispute resolution) ու 
տրվել լուծումներ,  

- բոլոր լրացված ՀԳԱ-ները և ընդհանրապես բոլոր պատրաստված նյութերը 
նախապես ներկայացվել են Պատվիրատուին, որոնց շուրջ կազմակերպվել են 
քննարկումներ AEPLAC-ի մասնակցությամբ, առաջարկությունների ներկայացում, 
որոնք հնարավոր չափով հաշվի են առնվել վերջնական Հաշվետվության 
պատրաստման ժամանակ:  

Աշխատանքների կատարումն ընթացել է ըստ հաստատված ժամանակացույցի,  ամբողջ 
ընթացքում Ընկերությունը ներկայացրել է միջանկյալ շաբաթական և ամսական 
հաշվետվություններ Պատվիրատուին, նկարագրելով աշխատանքների վիճակը, 
հնարավոր ռիսկերը, պլանավորելով գալիք միջոցառումները, ներկայացնելով 
հիմնավորումներ ժամանակացույցի անհրաժեշտ մի քանի ճշգրտումների համար և այլն, 
ստանալով Պատվիրատուի ու AEPLAC-բացառիկ օժանդակությունը բոլոր հարցերում:      

Աշխատանքի արդյունքում. 

1. լրացվել են 14 ՀԳԱ-ներ, տես սույն Հաշվետվության IV Բաժինը: 
Փորձագիտական գնահատման (մեկնաբանությունների, վերլուծության) է 
ենթարկվել Հայաստանում հարկային վարչարարությանը վերաբերող 344 հարց   
(տես Հաշվետվության IV. Բաժին. «Լրացված ՀԳԱ-ներ»), 

2. հավաքագրվել է հարկային վարչարարական հարցերի գծով ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ գործող 
ընթացակարգային նյութերի փաթեթը, 75 նյութ (տես Հաշվետվության 
Հավելված 2. Ներքին փաստաթղթերի ցանկ. ՆՓՑ), 

3. դուրս են բերվել հարակից մի քանի նյութեր, ստեղծվել ցանկեր, որոնք ևս 
օգտակար կարող են լինել հարկային ծառայության հետագա 
աշխատանքներում; Օրինակ, ստեղծված անգլերեն-հայերեն բառարանը կամ 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ այլ 
երկրների կառավարությունների միջեւ «Եկամուտների եւ գույքի կրկնակի 
հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» 
(Համաձայնագրեր) (դրանց նախապատրաստման գործերի) առկա վիճակի 
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մասին» կամ հարկային վարչարարական համաշխարհային զարգացումներում 
էական դերակատարում ունեցող «Հարկային վարչարարության ֆորումի» 
վերջին, Սեուլյան դեկլարացիան,  

4. «Ահարոն Պարադիգմա» խորհրդատվական-հետազոտական ընկերության 
կողմից մշակվել են նոր պրոդուկտներ, երկու բազաներ, որոնք ներկայացվում 
են սույն Հաշվետվության հետ, էլեկտրոնային տեսքով (տես  Հաշվետվության 
Հավելվածներ 1 և 1-Ա): Դրանք իրենցից ներկայացնում են, առաջինը` 
«Հարկային վարչարարությանը վերաբերվող նորմատիվ իրավական ակտերի 
ցանկ», 94 անվանում նյութերով և երկրորդը` “Հարկային ծառայության մասին” 
ՀՀ օրենքը, համապատասխան հղումներով, որոնք ևս հնարավոր է բացել նույն 
ֆայլի միջից, համակարգչի ստեղնի մեկ հպումով: Նշված նոր նյութերը ոչ 
միայն կհեշտացնեն լրացված ՀԳԱ-ների դիտարկումն ու հարկային 
վարչարարական զարգացումների հետագա առաջարկությունների դուրս 
բերումը, այլ ընդհանրապես կդառնան աշխատանքային գործիք հարկային 
ծառայողների համար (էլեկտրոնային յուրօրինակ պորտալ): 

Աշխատանքային թիմը 

Գնահատման իրականացման նպատակով  աշխատանքային թիմում  «Ահարոն 
Պարադիգմա» խորհրդատվական-հետազոտական ընկերության կողմից ընդգրկված են 
եղել հետևյալ անձինք. 

Ծրագրի իրականացման կազմակերպում և աշխատանքների կառավարում 

⇒ Ահարոն Չիլինգարյան, Ընկերության  տնօրեն, Ընկերությունում Ծրագրի 
մասնագիտական ղեկավար 

⇒ Շանթ Անանյան, Ընկերության տվյալների բազաների ու հրապարակումների 
մենեջեր, Ընկերությունում Ծրագրի համակարգող 

Փորձագետներ 

⇒ Ահարոն Չիլինգարյան (թիմի ղեկավար, ՀԳԱ-ներ 1-ից 14) 
⇒ Արա Բալյան (ՀԳԱ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 
⇒ Շողիկ Ղարիբյան (ՀԳԱ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12) 
⇒ Վահե Ղավալյան (ՀԳԱ  1, 2, 3, 8, 14) 
⇒ Շանթ Անանյան (ՀԳԱ  4, 5, 11, 13, 14) 
⇒ Նաիրա Պետրոսյան (ՀԳԱ   4, 5, 14) 
⇒ Նիկոլայ Հակոբյան (ՀԳԱ  9, 10) 
⇒ Դավիթ Անանյան (ՀԳԱ   6, 7) 
⇒ Հրաչյա Մկրտչյան (ՀԳԱ   7, 12) 
⇒ Տիգրան Նիկողոսյան (ՀԳԱ   11, 13) 
⇒ Աստղիկ Գրիգորյան (ՀԳԱ   4, 5) 
⇒ Վարդիթեր Գրիգորյան (ՀԳԱ   6) 
⇒ Տիգրան Կարապետյան (ՀԳԱ  4) 

Փորձագետների մեծ մասն ունեն հարկային մարմնում աշխատանքի փորձ, իրենց 
բնագավառի հայտնի մասնագետներ են, տնտեսագետներ, ֆինանսիստներ, 
իրավաբաններ, մարդկային ռեսուրսների կառավարիչներ, համակարգերի կառավարման 
մասնագետներ, աշխատում են միջազգային խորհրդատվական, հաշվապահական կամ 
ինվեստիցիոն, խոշոր մասնավոր ընկերություններում, բանկում, ունեն նաև պետական 
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կառավարման համակարգի փորձ, դասավանդում են ֆիսկալ և կորպորատիվ 
կառավարման առարկաներ համալսարաններում, ուսուցանվել են Հայաստանի և 
արտասահմանյան առաջատար ԲՈՒՀ-երում, վերապատրաստումներ կամ գործնական 
միջոցառումներ (հարկային կոնֆերանսներ, աշխատանքային միջազգային խմբեր և այլն) 
են անցկացրել ԱՊՀ և  այլ արտասահմանյան երկրներում, հանդիսանում են գրքերի ու 
հոդվածների հեղինակներ, ունեն գիտական աստիճաններ:  
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I.6.  Օգտագործվող հիմնական հապավումներ 

Հաշվետվությունում օգտագործվել են հետևյալ հապավումները 

1 AEPLAC 
Armenian-European Policy and Legal Advice Centre, հայերեն` 
Տնտեսական քաղաքականության և իրավական 
խորհրդատվության հայ-եվրոպական կենտրոն 

2 ATIP Armenian Tax Improvement Program, հայերենը` ստորև տող 6 
3 FB Fiscal Blueprint, հայերենը` ստորև տող 13 

4 OECD 
Organisation for Economic Co-operation and Development, 
հայերենը` ստորև տող 34 

5 ԱԱՀ Ավելացված արժեքի հարկ 

6 ԱՄՆ ՄԶԳ ՀՀԿԾ 
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման 
գործակալության` Հայաստանի հարկային կատարելագործման  
ծրագիր 

7 ԱՑ Առանցքային ցուցանիշ, անգլերեն` Key Indicator. ՀԳԱ տարր է: 
8 ԳՆԱՏ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր 
9 ԵՀ Եկամտահարկ 
10 ԵՄ Եվրամիություն 
11 ԻՐՏԵԿ Իրավական տեղեկատվական կենտրոն - "ԻՐՏԵԿ" ՓԲԸ 
12 ԽՀՎ ՀՏ Խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն 
13 ՀԳԱ Հարկային գնահատման աղյուսակ 
14 ՀԴՄ Հսկիչ-դրամարկղային մեքենա 
15 ՀԾՄ օրենք «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
16 ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 
17 ՀՀ ԱԺ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով 

18 ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առըներ 
հարկային պետական ծառայություն 

19 ՀՀ ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ 

20 ՀՀ ՊԵՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների 
նախարարություն 

21 ՀՀ ՖԷՆ 
Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների և էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

22 ՀՀՊՏ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր 
23 ՀՆՑ Հարակից նյութերի ցանկ 
24 ՀՎՀՀ Հարկ վճարողի հաշվառման համար 
25 ՀՏ Հարկային տեսչություն 
26 ՄԱԿ Միվորված ազգերի կազմակերպություն 
27 ՄՌ Մարդկային ռեսուրսներ 
28 ՄՌԿ Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 
29 ՆԻԱՑ Նորմատիվային իրավական ակտերի ցանկ 
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30 ՆՓՑ Ներքին փաստաթղթերի ցանկ 

31 ՌՆ 
Ռազմավարական նպատակ, անգլերեն Strategic objective. ՀԳԱ-ի 
տարր է 

32 ՍԱԾ Ստուգումների ազգային ծրագիր 

33 ՍՄ օրենք 
“Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 
կազմակերպման և անցկացման  մասին” ՀՀ օրենք 

34 ՏՀԶԿ (OECD) 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպություն  

35 ՏՀՏ Տարածքային հարկային տեսչություն 
36 ՏՏ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 
37 ՓՄՁ Փոքր և միջին ձեռնարկություններ 
38 ՕՀՎ Օպերատիվ հետախուզության  վարչություն 
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ԲԱԺԻՆ II.   
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Սույն մեթոդաբանական սկզբունքները մշակվել են` նպատակ ունենալով. 

- կիրառել Եվրահանձնաժողովի փորձագետների կողմից 2005 թվականին  
մշակված` Հարկային վարչարարական կարողությունների գնահատման 
համակարգի մոդելի տեստ (դիագնոստիկա)` բաղկացած 14 գլուխ 
պարունակող գնահատման աղյուսակներից և գնահատման 
համեմատական չափանիշներից (Fiscal Blueprints), 

- ապահովել գնահատման հնարավորինս գիտական ու օբյեկտիվ մոտեցում:  

Գնահատման սկզբունքներն են. 

- գնահատման համակարգի տեխնիկայի աստիճանական լինելը.  դա բխում է 
(և տրված է հենց այդ Fiscal Blueprint-ների (հարկային գնահատման 
աղյուսակներ -ՀԳԱ) կառուցվածքից , 

- գնահատման դիվերսիֆիկացված աղբյուրների առկայությունը. 
գնահատման մասնագիտական խմբի գիտելիքները ՀՀ հարկային 
վարչարարական համակարգի վերաբերյալ, պիլոտային 
լրացում,”խորացված (անհատական)” հարցազրույցներ` ՀՀ ՀՊԾ 
բարձրաստիճան լիազորված պաշտոնատար անձանց հետ, կլոր սեղաններ,      

- գնահատողների մասնագիտական թիմի` հատուկ սկզբունքով 
ընտրությունը և համալրումը. գիտելիք, փորձառություն (հատկապես 
հարկային մարմնում աշխատանքի), հեղինակություն, նրբանկատ ու 
ստեղծագործ աշխատանքի ունակություն և պատրաստակամություն, 
ներառյալ` կոնֆիդենցիալության գործոնը, 

- գնահատողների դիվերսիֆիկացիա` սուբյեկտիվ գնահատականներն` 
“օբյեկտիվ” որակի վերածելու համար. այս առումով հարկ է նշել, որ 
միանշանակ օբյեկտիվ գնահատական հնարավոր չէ ստանալ: Հնարավոր է 
ստանալ այնպիսի միջին գնահատական, որն ընդունելի է փորձագետների 
մեծամասնության կողմից, 

- հարկային վարչարարական զարգացումների մասին տեղեկացված լինելը. 
համագործակցություն  շահառու կազմակերպությունների հետ (բացի 
Պատվիրատու` ՀՀԿԾ-ից, նաև, առաջին հերթին, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և AEPLAC), 
օրենսդրական համապարփակ դաշտի, հարկային վարչարարական 
համակարգերի գնահատման սովորաբար կիրառվող մեխանիզմների 
մասին տեղեկացվածություն,  աշխատանք միջազգային փորձագետի հետ, 
միջազգային վարչարարական զարգացումների ներկայիս միտումների 
հնարավոր իմացություն:  
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Գնահատման բուն մեխանիզմը հիմնված է հետևյալի վրա. 

  կատարվել է հետևյալ ենթադրությունը (assumption). այն դեպքում, երբ 
“ԱՑ”-ում հարցը հնչել է “առկա է արդյո՞ք” ոճով, ապա դիտարկելով 
անգլերենը, կոնտեքստը, ընդհանուր մոտեցումները, համարվել է,որպես 
կանոն, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե ուղղակի, լոկ գոյություն ուենալուն, 
այլ գործելուն: Այլ կերպ ասած, բացի շատ ակնհայտ դեպքերից, 
հիմնականում հիմք է ընդունվել բովանդակային մոտեցումը, այլ ոչ թե այս 
կամ այն ընթացակարգի ֆորմալ գոյությունը, 

 բոլոր 344 ԱՑ-ների գծով հղումների պարտադիր իրականացումը ՀԳԱ-
ներում, որտեղ դա հնարավոր է եղել3, 

 ԱՑ-ների յուրաքանչյուր տրամաբանորեն որոշակիացված խմբի (որի 
խմբավորման, դասակարգման աստիճանը դուրս է բերվել 
մասնագիտական խմբի ու Պատվիրատուի և AEPLAC-ի ներկայացուցիչ 
մասնագետների հետ քննարկման արդյունքում), ապա և բոլոր 
“ռազմավարական նպատակ”-ների (դրանք 77-ն են, ՌՆ) 
գնահատականներն ամրապնդված են համապատասխան հիմնավորում-
մեկնաբանությամբ և վերլուծությամբ: Դրանց համար 
պատասխանատվություն կրում է գնահատողների մասնագիտական-
փորձագիտական թիմը, 

 հարցազրույցների և կլոր սեղանների մասնակիցների պատասխանները 
հաշվի են առնվել որոշակի վերապահումով-Օրինակ, ՀԳԱ 1, ՌՆ 4, ԱՑ 1-ի 
պարագայում բնական է, որ հարկային մարմնի աշխատակիցը կարող է 
բավարարված չլինել հատկացվող ռեսուրսներով և ֆինանսավորմամբ, 
անգամ դրանք այլ չափանիշներով` բավարար դիտարկելու պարագայում 
(այսինքն իրականում բավարար վիճակում գտնվելու պարագայում): Մեկ 
այլ օրինակ, ՀԳԱ 3, ՌՆ 1, ԱՑ 4-ի պարագայում բնական է, որ հարկատուն 
որպես կանոն բողոքելու է պատասխանատվության միջոցների` անհամա-
պատասխան բարձր լինելուց, 

 հարցազրույցների և կլոր սեղանների մասնակիցների պատասխանները 
նաև մեկ այլ պատճառով են հաշվի առնվել որոշակի վերապահումով, 
այսինքն` հաշվի է առնվել այն տեղեկատվությունը, որը ոչ թե ներկայացրել 
է  հարցվողի անձնական կարծիքը, այլ եղել է հիմնավորված և պրակտիկ 
օրինակներով ամրապնդված: Հարցվողի տրամադրած տեղեկատվությունը 
ծառայել է միայն փորձագետների տեղեկացվածության աստիճանը 
բարձրացնելու նպատակին, 

 գնահատման ընդհանուր մեխանիզմը բերված է 2005 թվականին  մշակված 
Հարկային վարչարարական կարողությունների գնահատման համակարգի 
մոդելի նախաբանում և  հրահանգում (Fiscal Blueprints Foreword): Այն, 
սակայն, պարունակում է միայն “ՌՆ” մակարդակից վեր ընկած հատվածի 
բալավորումը, միջինացումը, ապա 14 գլուխներից (Fiscal Blueprint-ներից) 
յուրաքանչյուրի համար միավորների դուրսբերումը և տրված կշիռների 
հիման վրա արդեն ընդհանուր հարկային վարչարարական համակարգի 
գնահատականը: Այսինքն` այնտեղ առկա չէ “ԱՑ” մակարդակի 
գնահատման որևէ մեթոդաբանություն, առկա է լոկ դրա ուղղությունը, 

                                                 
3 Դա ներառում է ոչ միայն ՀՀ օրենսդրական և ՀՀ ՀՊԾ իրավական ակտերին հղումները, այլ նաև հղումներ 
հարցազրույցների կամ կլոր-սեղանների մասնակիցների կարծիքներին (առանց անունների բացահայտման): 
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ներառյալ 100 բալերով գնահատման` ըստ 25-ական միավորների քայլերի 4 
տիրույթների առանձնացումը, 

 լրացվող աղյուսակները պարունակում են յուրաքանչյուր առանցքային 
ցուցանիշի վերաբերյալ հիմնավորում-մեկնաբանություն: Կոնկրետ 
հարցազրույցի կամ կլոր սեղանի մասնակից, անկախ իր պաշտոնից կամ 
դիրքից, վերը նշված բազմագործոնային մեթոդաբանության պարագայում 
չէր կարող էականորեն ազդել վերջնական ու ամփոփ գնահատականի վրա: 
Այդ իսկ պատճառով կիրառված մեթոդաբանությունը չի ենթադրում 
կոնկրետ մասնակից անձանց, նրանց պաշտոնների կամ 
կազմակերպությունների անվանումներին հղումների կատարում (թեև 
պետք է երախտապարտ լինել բոլոր մասնակիցների տրամադրած 
ժամանակի ու պատրաստակամության համար), 

 այդ իմաստով, իրականացվածն իրենից ներկայացնում է երկու 
աշխատանք: Առաջին ու ավելի ծավալուն աշխատանքը “ԱՑ” 
մակարդակների վրա 344 գնահատականների դուրսբերումն է, ներառյալ` 
դրա իրականացման համար մանրամասն մեթոդաբանության մշակումը  և 
այլն, ինչպես նկարագրված է սույն Հաշվետվությունում: Յուրաքանչյուր 
ՀԳԱ-ի վրա աշխատում է  չորս փորձագետից բաղկացած (այդ ՀԳԱ համար` 
անփոփոխ) մասնագիտական գնահատող թիմ,     

 դրա հաջորդող աշխատանքն ավելի տեխնիկական է, այսինքն` արդեն իսկ 
դուրս բերված 344 գնահատականների (միավորների) հիման վրա, 
հիմնվելով Fiscal Blueprints Foreword-ում բերված կշիռների ու միջինացման 
ֆորմուլայի վրա, դուրս է բերվում յուրաքանչյուր  ՀԳԱ-ի միավորը` 14 
գնահատական: Ապա դուրս է բերվում այդ 14 սինթետիկ ցուցանիշների 
“հեռավորությունը” եվրոպական “ցանկալի” մակարդակից, որը ևս 
վերցվում է այդ նույն` Fiscal Blueprints Foreword-ից: Դրա հիման վրա 
կատարվում է որակական վերլուծություն`  «ցանկալի արժեքների» ու 
գնահատման արդյունքում բացահայտված «գնահատման արժեքների»  
տարբերությունների պատճառների վերաբերյալ:   

Բուն առանցքային ցուցանիշների գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվել. 

- այն հանգամանքը, որ Հայաստանում առաջին անգամ է կիրառվում “Հարկային 
վարչարարական կարողությունների գնահատման” այսպիսի դիագնոստիկա, 

- այն, որ իրականում որակական ցուցանիշներից է, որ անցում է կատարվելու 
քանակայինների, ապա բազմաթիվ դիտարկումների, աղբյուրների 
ուսումնասիրության ու քննարկումների արդյունքում ընտրվել է վերոհիշյալ 
պայմանների համար առավելագույնս հիմնավորված մեթոդաբանությունը:  

Նման մեթոդաբանությունը հայտնի է «Փորձագիտական կարծիքի կորզում» (Eliciting 
Expert Opinions), և «Դելֆի»-ի (Delphi method) անվանումներով:   

Այդ ընտրված մեթոդի էությունն այն է, որ որպես գնահատման առաջին քայլ, փորձագետ-
ները հարցազրույցների և կլոր սեղանների, ինչպես նաև իրենց սեփական փորձի և գիտե-
լիքների հիման վրա, ամեն ԱՑ-ի գծով դուրս են բերում համախմբված ընդհանուր 
տեղեկատվություն: Այդ աշխատանքի մեջ է մտնում նաև տվյալ ԱՑ-ին վերաբերող 
իրավական ակտերի վրա հղումների դուրս բերումը: 

Այնուհետև, թիմի առանձին անդամ - փորձագետների հավաքագրած տեղեկատվությունը 
տրամադրվում է բոլորին` ուսումնասիրելու նպատակով: 
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Ուսումնասիրություններից հետո փորձագետները պատրաստ են լինում հայտնելու իրենց 
սուբյեկտիվ գնահատականը: 

Գնահատման ժամանակ, յուրաքանչյուր փորձագետ գործում է անկախ`նախապես 
տեղյակ չլինելով մյուս փորձագետների կարծիքի, և ,առավել ևս, գնահատականի մասին: 
Այստեղ հարկ է նշել, որ փորձագետներն իրենց գնահատականը ձևավորում են ոչ թե 
կոնկրետ թվով, այլ հայտնում են իրենց համաձայնության աստիճանը տվյալ ԱՑ-ի 
ձևակերպմանը` առաջնորդվելով ԵՄ ՀԳԱ-ներում տրված «համաձայնության սանդղակ»-
ով: Այսինքն` փորձագետը նշում է մեկ տիրույթ, որը համապատասխանում է այդ 
տիրույթի մեջտեղին և որին, իր կարծիքով, համապատասխանում է հարցադրումը: Այն 
դեպքերում, երբ փորձագետը տատանվում է երկու տիրույթների միջև, ապա նշում է երկու 
տիրույթների միջև ընկած արժեքը: Յուրաքանչյուր փորձագետ նաև ազատ է իր 
հարմարության նկատառումներից ելնելով (մինչև իր վերջնական գնահատականը 
հայտնելը) կիրառել աստիճանական գնահատման, այսինքն իտերացիոն գնահատման 
ենթամեթոդաբանություն: Դա սովորաբար իրականացվում է ամեն միջոցառում-
ինֆորմացիոն նոր աղբյուրի գործարկումից հետո:    

Հաջորդ  քայլը բոլոր փորձագետների տիրույթային գնահատականների հավաքագրումն է, 
ապա դիտարկումը, թե արդյոք բոլոր փորձագետների կարծիքները մոտ են միմյանց: Դա 
կատարվում է միջին քառակուսային շեղման հաշվարկով (Standard Deviation, ნ), և եթե ნ< 
1, այսինքն` եթե շեղումը փոքր է 1 տիրույթից, ապա դա կնշանակի, որ փորձագետների 
կարծիքներն, ըստ էության  համընկել են:  Հակառակ դեպքը կնշանակի, որ 
փորձագետների կարծիքները էապես տարբերվել են: 
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σ  որտեղ, 

=σ միջին քառակուսային շեղումն է 

xi-տվյալ փորձագետի գնահատականը 

x  - բոլոր փորձագետների գնահատականների միջինն է 

n-ը փորձագետների թիվը: 

Հնարավոր դեպքերի լուծումներ. 

• այն դեպքերում երբ փորձագետների կարծիքները մոտ են, որպես ԱՑ-ի 
գնահատական վերցվում է միջին փորձագիտական գնահատականը, 

• այն դեպքերում երբ փորձագետների կարծիքներն էապես տարբեր են, ապա 
կիրառվում է Դելֆի (Delphi) մեթոդը, այսինքն` տվյալ ԱՑ-ի գծով փորձագետները 
կազմակերպում են քննարկում և միմյանց հաղորդելով գնահատման համար 
օգտագործված սկզբունքային տեղեկատվությունը, փորձում են մյուս 
փորձագետներին հաղորդել կամ փաստարկել այն, ինչ մյուսը/մյուսները, 
հնարավոր է, չէին կարևորել կամ դրա մասին տեղեկացված չէին: Քննարկումից 
հետո փորձագետները գնահատում են տվյալ ԱՑ-ն երկրորդ անգամ. 

o   եթե փորձագետների կարծիքը /և, համապատասխանաբար, 
գնահատականը  այդ քննարկում-բանակցություններից հետո փոխվում է, 
և արդյունքային գնահատումները հայտնվում են իրար մոտ գտնվող 
տիրույթներում, ապա հաշվարկվում է այդ գնահատականների միջինը, 

o   եթե կա էական տարբերություն, և դա պայմանավորված է փորձագետների 
փոքրամասնության անհամաձայնությամբ, ապա հաշվի է առնվում 
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մեծամասնության կարծիքն ու դուրս է բերվում դրանց միջինը, իսկ 
փոքրամասնության գնահատականը անտեսվում է, 

o   այն դեպքերում, երբ չկա մեծամասնություն և քննարկումից հետո 
կարծիքները շարունակում են մնալ էապես տարբեր, ապա այդպիսի ԱՑ-
ների համար գնահատական չի տրվում և ՀԳԱ-ն իր գնահատականը 
ստանում է առանց հաշվի առնելու այդ ԱՑ-ի գնահատականը: Հարկ է 
նշել, որ ԵՄ մեթոդաբանությունը ևս թույլատրում է չգնահատել  որոշ ԱՑ-
ներ (նման օրինակ բերված է մեթոդաբանության` ԵՄ տրամադրած ՀԳԱ-
ների օրինակներում.Fiscal Blueprints Foreword), 

• հնարավոր է, որ որոշ առանցքային ցուցանիշներ փորձագետների որոշմամբ 
չգնահատվեն ընդհանրապես: Այդպիսի դեպքեր  /բացի վերը նշված դեպքից/ 
կարող է առաջանալ երբ տվյալ ԱՑ-ի գնահատումը տրամաբանորեն սխալ է: 
Օրինակ, դա այդպես է, երբ տվյալ ԱՑ-ի պատասխանը սերտորեն կապված է նույն 
ՌՆ-ում բերված մեկ այլ, արդեն իսկ «բացասական» գնահատված ԱՑ-ի հետ ու 
անմիջապես բխում է այդ երևույթի գոյություն ունենալուց /օրինակ` եթե տվյալ 
նպատակում որևիցե երևույթ կամ գործառույթ գոյություն չունի, ապա 
տրամաբանական չի լինի գնահատել գոյություն չունեցող երևույթի պարբերաբար 
վերանայված լինելու կամ /ոչ/արդյունավետության վերաբերյալ հարցադրումները: 

Նման մոտեցման արդյունքում ստացվում են ԱՑ-ների գնահատականները, որոնք, 
փաստորեն,ընդունելի են փորձագետների մեծամասնության կողմից: Դրանից էլ բխում է 
ՌՆ-երի, ապա կոնկրետ ՀԳԱ-ի գնահատականը: 

Կոնկրետ  ՀԳԱ-ի գնահատականի ձևավորումից հետո հնարավոր է դառնում 
միասնականացել  բոլոր փորձագետների հաղորդած տեղեկատվությունը և հղումները 
համապատասխան փաստաթղթերին, մեկնաբանությունները և ստանալ մեկ միասնական 
պատասխան ու հիմնավորում:  

Միաժամանակ, նպատակ ունենալով ՌՆ մակարդակում համադրել ու վերլուծել 
հայաստանյան արդյունքը` եվրոպական չափանիշի հետ, կիրառվել է համապատասխան 
նոր տեխնիկական լուծում: Դրա համար հիմք է ընդունվում հետևյալ մի քանի փաստերը, 
ենթադրությունները և հաշվարկման կարգը. 

Փաստ.  ՌՆ-ների` ԵՄ “ցանկալի” արժեքները և հայաստանյան փաստացի 
արժեքները դուրս են բերվում նույն կշիռների հիման վրա (տես Fiscal 
Blueprints Foreword-ի IV բաժնի 2.1. կետ), 

Փաստ. յուրաքանչյուր ՀԳԱ-ում բոլոր կշիռների գումարը կազմում է 100 տոկոս, 

Ենթադրություն. ունենալով վերոհիշյալ երկու փաստերը, գիտականորեն 
հիմնավորված է ՀԳԱ “ցանկալի” արժեքից սինթեզել ՌՆ-ների 
“ցանկալի” արժեքներ: 

Հաշվարկման կարգ.  

ՌՆ եվրոպական “ցանկալի” արժեք= ( ՀԳԱ -ի  “ցանկալի” արժեք)* 
(համապատասխան ՌՆ-ի կշիռ): 

Նշված բանաձևով ՌՆ-ների դուրս բերված եվրոպական “ցանկալի” արժեքները և դրանց 
համադրումն հայաստանյան փաստացի արդյունքի հետ4 թույլ է տալիս իրականացնել  

                                                 
4 Սույն հաշվետվության մեջ դրանք բերված են յուրաքանչյուր լրացված ՀԳԱ հատվածում, IV. 
Բաժին :   
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վերլուծություններ նաև ՌՆ մակարդակի վրա: Դա իրականում հնարավորություն է տալիս 
մշակել առավել կոնկրետ ռազմավարություն հարկային վարչարարության բարելավման 
համար:     

Փորձագետների կողմից, որպես աշխատանքային գործիք, ինչպես նաև որպես 
արդյունքային գնահատման արտացոլման աղյուսակ, օգտագործվում է ստորև 
ներկայացված ֆորմատը. 

ՌՆ N 
Ռազմավարական նպատակի անվանումը 

Առանցքային 
ցուցանիշի կոդը 
Առանցքային 
ցուցանիշի 
փաստացի միավորը 

• Առանցքային ցուցանիշի հարցադրման տեքստը 

Պատասխանը, ինչպես նաև հիմնավորում-մեկնաբանությունը` համապատասխան 
հղումներով և մեջբերումներով  
 

Աղյուսակի վերջում բերված են  Fiscal Blueprints Foreword-ում եղած սահմանումները: 
Համապատասխան դեպքերում դրանց հետ միաժամանակ, առանձին հղումով 
ներկայացված են հարկային վարչարարական որոշ տերմինների` ՀԳԱ-րը լրացնող 
փորձագիտական թիմի սեփական լրացուցիչ սահմանումները (բացատրությունը), որի 
նպատակը նյութն ավելի հստակ, հայաստանյան հարկային վարչարարական 
օրենսդրության իմաստով հասցեական ու ընթերցողի համար ավելի մատչելի դարձնելն է:    

ԱՑ-րի բուն գնահատումների համար ևս օգտագործվել է Fiscal Blueprints Foreword-ում 
եղած նույն ֆորմատը, այն է.   

 ՀԳԱ ---  
 «վերնագիր»  

     ՌՆ _ _ միավոր  
_ 
_ 

  

Little or no Proof 
(Հիմնավորումների 
բացակայություն 

կամ սուղ 
հիմնավորումներ) 

Some  
Proof 
(Որոշ 

հիմնավորումներ) 

Proof 
(Առկա են 

հիմնավորումներ) 

Documented Proof 
(Առկա են 

փաստարկված 
հիմնավորումներ) 

  

ՌՆ1  0-25 25-50 50-75 75-100   
__% ԱՑ 1       

 ԱՑ 2       
 ԱՑ 3       
 ԱՑ 4       
 ԱՑ 5       
 Միջին     _ _  

Գնահատումների, այսինքն ԱՑ-րի պատասխանների ու դրանց հիմնավորում-մեկնաբա-
նությունների ժամանակ հիմք են ընդունվել «Դիագնոստիկա»-ի իրականացման պահին 
(աշխատանքներն ավարտվել են 2007թ. նոյեմբերի սկզբին) գործող ՀՀ օրենսդրությունը և 
ընթացակարգային`գնահատողների թիմին   տրամադրված փաստաթղթերը: Հետագայում 
դրանցում լրացումներ կամ փոփոխություններ լինելու պարագայում ԱՑ-րի 
գնահատումների պատասխանները ( բնականաբար նաև համապատասխան հղումները) 
կարող են փոխվել, ինչն իր հերթին կարող է հանգեցնել ՀԳԱ-ների գնահատումների 
փոփոխության: Դրանից բխում է, որ իրականացված գնահատման արդյունքները 
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կիրառելի են որոշակի ժամանակահատվածի համար և որ խրախուսվում է հետագայում 
դրա կրկնումը (ներառյալ ինքնագնահատումը)` հետևողական մեթոդաբանական  
հիմունքով:  
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ԲԱԺԻՆ III.  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

III.1. Հայաստանի հարկային համակարգի ներկայիս 
իրավիճակը 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայությունը սկսել է իր գործունեությունը 1991 թվականից` այս անցած 
ժամանակաշրջանում հանդես գալով տարբեր անուններով և կարգավիճակներով: Ստորև 
ներկայացվում են մի քանի հակիրճ տվյալներ. 

- նախորդող անվանումները. Հայաստանի Հանրապետության պետական հարկային 
տեսչություն (ՀՀ ՊՀՏ), ՀՀ պետական եկամուտների նախարարություն (ՀՀ ՊԵՆ), 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային 
պետական ծառայություն (ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ), 

- 1994թ. սկսվեց թողարկվել «Հարկային տեղեկատու» պարբերականը, 
- 2002թ. գործում են  հատուկ (ոլորտային) հարկային տեսչությունները. խոշոր հարկ 

վճարողների հարկային տեսչություն, ակցիզային հարկ վճարողների ու բանկերի և 
վարկային կազմակերպությունների հարկային տեսչությունները: 2005 թվականին 
դրանց շարքը լրացվեց նաև հանքարտադրողների հարկային տեսչությամբ, 

- ներկայումս ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն ունի մոտ 2400 աշխատող, կառավարման համակարգը 
երկմակարդականի է: Հարկային մարմնի կենտրոնական գրասենյակը (վերադաս 
հարկային մարմինը) գտնվում է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում, իսկ 
հատուկ (ոլորտային) և տարածքային հարկային տեսչությունները` ՀՀ ամբողջ 
տարածքում: Անցած ժամանակահատվածներում գործել են, ժամանակ առ 
ժամանակ, նաև մարզային (Երևանի քաղաքային) տեսչություններ, որոնց 
գործունեությունը, սակայն, չի համարվել արդյունավետ, և ներկայումս հարկային 
մարմնի կառուցվածքում այդպիսի միջանկյալ մակարդակի ստորաբաժանումներ 
չեն գործում: 

Հարկային համակարգի, օրենսդրության ու վարչարարական կիրառման պրակտիկայի 
իմաստով հիմնական զարգացումները և իրավիճակն է. 

1. Սեփական համակարգի նախագծում 1992-1996թթ. 

1992 թվականից Հայաստանում սկսվեցին ինտենսիվ կիրառվել շուկայական 
տնտեսություններին հատուկ հարկերը. ավելացված արժեքի հարկը (այսուհետ՝ ԱԱՀ) և 
ակցիզային հարկը: Շահութահարկի և եկամտահարկի դրույքաչափերը պրոգրեսիվ էին, 
քառաստիճան, հասնելով 12-ից 30 տոկոսի: Կիրառվում էին նաև ֆոնդավճար, 
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ճանապարհների օգտագործման և նորոգման համար վճար, հողային վճար և այլ` ոչ 
հիմնական պարտադիր վճարներ: 
Դիտարկելով ներկայումս կիրառվող հարկային համակարգերի կառուցման ու 
կիրարկման գործիքները, պետք է նշել, որ մինչև 1997 թվականը ևս հարկային 
վարչարարության արդյունավետության համար էական ջանքեր էին գործադրվում՝ 
կիրառելով մասնավորապես ստորև ներկայացվող յուրահատուկ գործիքները. 

- հաստատագրված վճարների կիրառումը՝ դժվար վերահսկելի ոլորտներում, 
- հարկային արտոնությունների սահմանման ճկուն հնարավորությունը՝ ՀՀ 

կառավարության և ՀՀ Ազգային Ժողովի ֆինանսավարկային, բյուջետային և 
տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի համատեղ որոշման ձևով, 

- հարկային վարչարարության նպատակով հատուկ գրանցումների գրքերի 
ներմուծումը, 

- հարկային պարտավորությունների անուղղակի եղանակով որոշման 
մեթոդաբանության կիրառման սկիզբը, 

- իրացումից հասույթի որոշման մի քանի եղանակների աստիճանական 
փորձարկում և կիրառում. «դրամարկղային» եղանակ, «միջանկյալ» եղանակ 
և վերջապես 1996  թվականից կիրառվող՝ միջազգայնորեն ընդունված 
«հաշվեգրման» եղանակ, 

- արագացված ամորտիզացիայի կիրառման թույլտվություւն, 
- այլ երկների հետ ՀՀ առաջին հարկային միջազգային պայմանագրերի շուրջ 

բանակցությունների անցկացում և ստորագրում (Բուլղարիա, Սիրիա և այլն): 
Հետագա տարիներին և մինչև 90-ականների վերջը հարկային քաղաքականության վրա 
ազդեցություն ունեցան մի շարք իրադարձություններ. այլ ոլորտներում սահմանված 
քաղաքականությունները, ՀՀ Սահմանադրության ընդունումը 1995 թվականին, ինչպես 
նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի քննարկումներն ու ընդունումը 1998 թվականին, 
տնտեսության կառուցվածքային բարեփոխումները, բյուջետային օրենսդրության 
զարգացումը, տարածքային բաժանման ու կառավարման վերաբերյալ օրենսդրության 
զարգացումը, ՀՀ միջազգային համագործակցության առաջընթացը և այլն: 

2.   1997 թվականի «փաթեթը» 

1997 թվականից սկսած հարկային քաղաքականության մեջ սկսեցին կատարվել 
փաթեթային փոփոխություններ: Ճիշտ կլիներ համարել, որ այն նախկին Սովետական 
Միության մտածելակերպից, նրա օրենսդրական ազդեցություններից, ձերբազատված 
առաջին հայաստանյան հարկային քաղաքականության փաթեթն էր, հատկապես 
ուղղակի հարկերի իմաստով: 
Այս փաթեթի հիմնական գծերն էին. 

- ուղղակի հարկերի ամբողջովին նոր երկու օրենքներ` ժամանակակից 
կառուցվածքով ու շարադրանքով, 

- ակցիզային հարկի ադվալորեմային դրույքաչափ, նվազագույն շեմ և 
ակցիզային դրոշմանիշերի համակարգ, 

- ԱԱՀ նոր օրենք, հիմնված Եվրամիության 1993 թվականի «6-րդ Դիրեկտիվի» 
վրա, անցում ԱԱՀ հարկման սպառման վայրի սկզբունքին (այդ թվում նաև 
ԱՊՀ երկների հետ), 

- հարկային վարչարարության նոր մակարդակ բնութագրող օրենսդրություն, 
- հարկային հաշվապահության առանձնացում հաշվապահական 

հաշվառումից, 
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- ՀՀ կառավարության կողմից հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների  կիրառման 
սկիզբ: 

3. Փաթեթային փոփոխություններ 2000 թվականից   

Հետագա փոփոխությունները արդեն ավելի հետևողական հարկային քաղաքականություն 
էին բնորոշում, որի հիմքում ավելի ու ավելի շատ սկսեցին  դրվել որոշակի ծրագրեր: 
Դրույքաչափերի փոփոխությունները սկսեցին աստիճանաբար փոխարինվել հարկային 
վարչարարական նոր գործիքներով: Հիմնական միջոցառումներն եղան հետևյալները.       

- ուղղակի հարկերի դրույքաչափերի իջեցում և հարթեցում 
/պրոգրեսիվության մեղմում (շրջադարձ դեպի լայն բազա և ցածր 
դրույքաչափեր), 

- եկամտահարկի և սոցապ վճարների գծով՝ առաջին անգամ 
համաձայնեցված քաղաքականության կենսագործում և սոցապ վճարների 
ռեգրեսիվ դրույքաչափ,  

- պարզեցված հարկի գործարկում, 
- անուղղակի հարկերի հավաքագրման բարեփոխումներ. հարկային 

փաստաթղթերի խաչաձև համադրումներ և այլն, 
- հարկային վարչարարության նոր գործիքների կիրարկում. հարկային 

ապառքներ ոււնեցող ու հարկային վնասներ ունեցող հարկատուների 
անունների հրապարակում, հարկատուի գույքի նկատմամբ 
ժամանակավոր արգելանք դնելու իրավասություն, 

- միջազգային չափանիշներին համապատասխանող մաքսային օրենսգրքի 
ընդունում, 

- 2002 թվականից հետո հարկային դրույքաչափերի վերը նշված 
փոփոխություններից հետո` շեշտադրում հարկային վարչարարության 
բարելավման վրա,  

- 2005 թվականից նոր խմբագրությամբ քրեական օրենսգրքի ընդունում և 
կիրարկում, որում վերափոխվեցին հարկերի վճարման հետ կապված 
հանցագործությունների հոդվածներ, 

- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում, ստուգումների օրենսդրության մեջ 
շարունակական վերափոխումներ,  

- հարկային հաշվետվությունների կամերալ ուսումնասիրությունների 
մեխանիզմի օգտագործման սկիզբ, 

- միջազգային կազմակերպությունների (Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամ, Համաշխարհային բանկ, այլ) հետ համագործակցություն և  
հարկային ու մաքսային բարեփոխումների, հարկային, 
ինքնագնահատման համակարգի զարգացման երկու ծավալուն ծրագրերի 
նախապատրաստում և 2005 թվականին ՀՀ կառավարության կողմից 
հաստատում, 

- 2007 թվականին ՀՀ կառավարության կողմից հարկային համակարգի 
զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագրի հաստատում: Դա ըստ 
էության հարկային վարչարարության զարգացման ծրագիր է:     

Այսպիսով, եթե հայացք ձգվի ներկայիս հարկային իրավիճակին, ապա կարելի է նկատել, 
որ սկսած իր հիմնական ռեֆորմացման ժամանակից, այսինքն 1997 թվականից, 
Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգն անցած տասնամյակում 
«անվերադարձ» հեռացել է նախկին համայնավարական համակարգին բնորոշ 
գործունեության սկզբունքներից: Հայաստանի ներկայիս հարկային համակարգը բարդ չէ, 
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կան ընդամենը վեց հարկատեսակներ: Տարածքային կամ համայնքային հարկեր չեն 
կիրառվում: Առանձնահատկություն կարելի է համարել ոչ ստանդարտ պարտադիր 
վճարների, այսինքն հաստատագրված վճարների և պարզեցված հարկի գոյությունը: 
Հարկային ընդհանուր բեռը Հայաստանում հետևողականորեն աճում է վերջին 
տարիներիս (15 տոկոսի շրջակայքում` ըստ տարիների և 2008թ. բյուջետային տարվա 
պլանավորման), այնուամենայնիվ, նույնիսկ այդ պայմաններում, այն շարունակում է 
համարվել ոչ ծանր: Բյուջեի մուտքերում առավել էական դերակատարում ունեն 
անուղղակի հարկերը և մաքսատուրքը, թեև վերջին տարիներիս, հատկապես 2005 
թվականից շահութահարկի (ապա և եկամտահարկի) նվազագույն չափի նորմ 
ներմուծելոց հետո, բյուջետային մուտքերում սկսել է աճել ուղղակի հարկերի 
մասնաբաժինը:  

Ներկայումս ընթացքում է գտնվում հարկային օրենսգրքի մշակումը ՀՀ ֆինանսների և 
էկոնոմիկայի նախարարության կողմից:  

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն ըստ իր եռամյա ծրագրի, 5 ուղղությամբ նախատեսել է հարկային 
համակարգի զարգացման միջոցառումներ, որոնց վերաբերյալ մանրամասն 
դիտարկումներ զետեղված են սույն Հաշվետվության համապատասխան հատվածներում: 
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III.2. Արդյունքային համադրումներ, վերլուծություններ 

Ստորև ներկայացվում է վերլուծություն ըստ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ  վարչարարական 
կարողությունների. 

⇒ ընդհանուր գնահատականի, 
⇒ 14 ՀԳԱ-ների,  
⇒ 5 խմբերի,  
⇒ ռազմավարական նպատակների, 
⇒ առանցքային ցուցանիշների: 

 
Ընդհանուր գնահատականի վերլուծություն.  

Հարկային գնահատման աղյուսակների (ՀԳԱ-ների) ամբողջությունը կազմված է 14 
գլուխներից (աղյուսակներից) և 5 խմբերից: Գնահատման աշխատանքների արդյունքում 
դրանց փաստացի գնահատումների արդյունքները և դրանց համադրումն ունի հետևյալ 
պատկերը. 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչարարական կարողությունների գնահատականների  

Հիմնական արդյունքային աղյուսակ 

ՀԳԱ-ները 
համապատասխան 
խմբավորումներով 

Միավոր Շեղումներ 

 Փաստացի ԵՄ 
Բացարձակ 
շեղումը ԵՄ 

սահմանվածից 

ԵՄ 
մակարդակին 
հասանելութ-

յան 
աստիճանը 

% 

Բացարձակ 
շեղման 

կառուցվածքը 
% 

   սյ. 2- սյ.1 
[սյ. 1)/սյ. 
2]*100% 

սյ. 3  հմպտ. 
տող/ սյ. 3 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  

 1 2 3 4 5 
1-ին խումբ. Շրջանակներ, 
կառուցվածք և հիմքեր      
1.      Հարկային մարմնի 
ընդհանուր շրջանակ 39.9 75 35.07 53.24 8.5% 
2.       Կառուցվածքը և 
կազմակերպումը 44.5 75 30.45 59.4 7.4% 
3.       Հարկային օրենսդրություն 62.2 80 17.76 77.79 4.3% 
Ընդամենը 146.7 230 83.29 63.79 20.1% 
2-րդ խումբ. Մարդկային 
ռեսուրսներ և վարքագծային 
հարցեր      
4.       Էթիկա 33.4 85 51.56 39.35 12.5% 
5.       Մարդկային ռեսուրսների 
կառավարում 28.4 75 46.61 37.85 11.3% 
Ընդամենը 61.8 160 98.17 38.64 23.8% 
3-րդ խումբ. Համակարգեր և 
աշխատանքներ      
6.      Եկամուտների 57.3 75 17.67 76.44 4.3% 
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ՀԳԱ-ները 
համապատասխան 
խմբավորումներով 

Միավոր Շեղումներ 

 Փաստացի ԵՄ 
Բացարձակ 
շեղումը ԵՄ 

սահմանվածից 

ԵՄ 
մակարդակին 
հասանելութ-

յան 
աստիճանը 

% 

Բացարձակ 
շեղման 

կառուցվածքը 
% 

հավաքագրում և հարկադիր 
կիրարկում 
7.      Հարկային  ստուգում 38.7 70 31.31 55.27 7.6% 
8.      Վարչական 
համագործակցություն և 
փոխաջակցություն 40.8 70 29.25 58.22 7.1% 
9.       Հարկային 
խարդախություն և հարկերից 
խուսափում 37.9 70 32.147 54.08 7.8% 
Ընդամենը 174.6 285 110.38 61.27 26.7% 
4-րդ խումբ. Հարկ վճարողների 
սպասարկում 175 285 110 61.4 26.4 
10.  Հարկատուների 
իրավունքներն ու 
պարտականությունները 51.6 60 8.41 85.98 2.0% 
11.  Հարկատուների տվյալների 
կառավարման համակարգեր 42.3 75 32.69 56.42 7.9% 
12.   Հարկերի (ինքնուրույն) 
կամավոր վճարում 43.5 60 16.54 72.44 4.0% 
Ընդամենը 137.4 195 57.63 70.45 13.9% 
5-րդ խումբ. Օժանդակություն      
13.  Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ (ՏՏ) 36.9 60 23.09 61.51 5.6% 
14.  Հաղորդակցություն 29.2 70 40.78 41.74 9.9% 
Ընդամենը 66.1 130 63.87 50.87 15.5% 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  
(ըստ բոլոր 14 ՀԳԱ-ների և 5 
խմբերի) 

586.7 1000 413.34 58.67 100.0% 

Համեմատական պատկերն ունի ստորև բերված տեսքը (ռադարային ներկայացում).
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ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչարարական կարողությունների համեմատական 
պատկեր
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ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչարարական կարողությունների ընդհանուր գնահատականը` ԵՄ 
չափանիշների համեմատ կազմում է 58.67 տոկոս: Այլ բառերով ասած, եվրոպական 1000 
միավորների մեջ  հայաստանյան հարկային վարչարարական համակարգի 
փորձագիտական գնահատականը 586.7 միավոր է: 

Հարկային գնահատման լրացված 14  աղյուսակների ընդհանուր վերլուծություն5. 

Առավել շահեկան դիրքում գտնվող երեք ՀԳԱ-ներն են, համապատասխանաբար. 

1. ՀԳԱ 10. “Հարկատուների իրավունքներն ու պարտականությունները”` ԵՄ   
մակարդակի  86.0 տոկոս, 

2. ՀԳԱ  3.    “Հարկային օրենսդրություն”` 77.8 տոկոս,  
3. ՀԳԱ 6. “Եկամուտների հավաքագրում և հարկադիր կիրարկում”` 76.4 տոկոս:  

Առավել ցածր միավորներ հավաքած երեք ՀԳԱ-րն են, համապատասխանաբար. 
1. ՀԳԱ 5      “Մարդկային ռեսուրսների կառավարում”, ԵՄ մակարդակի 37.9 տոկոս, 
2. ՀԳԱ 4      ”էթիկա”` 39.4 տոկոս, 
3. ՀԳԱ 14  “Հաղորդակցություն”` 41.7 տոկոս:  

ԵՄ մակարդակից ետ մնալու կառուցվածքում ևս հենց այս վերջին երեք ՀԳԱ-ներն ունեն 
առավել մեծ բացասական դերակատարումը.  

o «էթիկա»` 12.5 տոկոս, 
o “Մարդկային ռեսուրսների կառավարում”, 11.3 տոկոս, 
o  “Հաղորդակցություն”` 9.9 տոկոս:  

Առավել բարձր միավորներ (շեմ) սահմանած լինելու տեսանկյունից վերլուծելը ցույց է 
տալիս, որ ԵՄ-ի ամենաբարձր միավորներ պահանջարկած ՀԳԱ-ներն են` ՀԳԱ 3 
(Հարկային օրենսդրություն) և ՀԳԱ 4 (Էթիկա), համապատասխանաբար, 80 և 85 միավոր:  
Հայաստանում  ամենաբարձր ցուցանիշները ստացվեցին նույն ՀԳԱ 3-ի և ՀԳԱ 6-ի 
(Եկամուտների հավաքագրում և հարկադիր կիրարկում) գծով: Կարելի է համարել, որ 
ԵՄ-ի նախապատվություններն են իրավական (օրենք) ու հասարակական (էթիկա) 
կարգերը, իսկ Հայաստանյան հարկային վարչարարության  նախապատվություններն են, 
ըստ փորձագիտական գնահատման, օրենքն ու հարկագանձումը: Այլ կերպ ասած, ԵՄ-ում 
կարևորում է հարկային մարմնի և հարկատուների` հավասար իրավական և էթիկական 
հարթություններում լինելը, իսկ հայաստանյան վարչարարությունն առայժմ ունի նաև 
արտահայտված “ուժային” պատկեր: Թերևս դրանում դերակատարում ունի նաև 
հաղորդակցության պակասը, որի ցուցիչն է այն, որ ՀԳԱ 14 “Հաղորդակցություն”-ը  
Հայաստանում առավել ցածր միավոր հավաքածներից է և ունի եվրոպական մակարդակի 
ընդամենը 41.7 տոկոսը:       

Վերլուծություն ըստ հարկային վարչարարական գործառույթների 5  խմբերի. 

14 ՀԳԱ-ները դասակարգված են ու միավորված 5 խմբերում, որոնք ներկայացնում են 
հարկային համակարգի ավելի մեծ 5 վարչարարական բնութագրիչներ: 

Պատկերն ունի հետևյալ տեսքը (ռադարային ներկայացում). 

 
                                                 
5 Յուրաքանչյուր ՀԳԱ-ի ավելի մանրամասն վերլուծությունը, ներառյալ դրա մեջ մտնող ռազմավարական 
նպատակների ու առանցքային ցուցանիշների մակարդակը, կատարվել է լրացված ՀԳԱ-ի տեքստում, «ՀԳԱ ...-
ի համառոտ վերլուծություն» մասում (տես սույն Հաշվետվության Բաժին IV.-ի համապատասխան 
պարագրաֆները):  
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Կարողությունների համեմատական պատկեր ըստ վարչարարական խմբերի 
  

 
* Վարչարարական խմբեր 
** Միավորները (տես վերը` “Հիմնական արդյունքային աղյուսակ” -ի համապատասխան տողեր) 
 

1. Շրջանակներ, կառուցվածք և հիմքեր  
2. Մարդկային ռեսուրսներ և վարքագծային հարցեր 
3. Համակարգեր և աշխատանքներ  
4. Հարկ վճարողների սպասարկում 
5. Օժանդակություն  

Պետք է նշել, որ խմբավորումը (ինչպես նաև յուրաքանչյուր խմբի «կշռի» դուրս բերումը) 
վերցված է ըստ ԵՄ մեթոդաբանության (Fiscal Blueprints foreword նյութից, տես սույն 
Հաշվետվության Բաժին II.): Դա նշանակում է, որ այլ մասնագիտական դասակարգմամբ 
խմբավորելու կամ խմբերին այլ կշիռներ տալու  պարագայում արդյունքները կարող էին 
տարբերվել:  

“Խմբային“ կառուցվածքի վերլուծությունից (տես Հիմնական արդյունքային աղյուսակի 5-
րդ սյունակ) պարզ է դառնում, որ այսպիսի մեծ պատկերում. 

-  առավել «ետ պահող» դիրքերում են.  «Համակարգեր և աշխատանքներ» ու 
«Մարդկային ռեսուրսներ և վարքագծային հարցեր» խմբերը, ձևավորելով  այդպիսի 
համակարգային ետ մնալու մոտ կես չափը, 

-  հարաբերականորեն պակաս ետ պահող դիրքերում է “Հարկ վճարողների 
սպասարկում” խումբը (13.9 տոկոս, տես վերը` «Հիմնական արդյունքային 
աղյուսակ»): 

Խմբերի դիսկրետ վերլուծության, այսինքն առանձին դիտարկելու պարագայում (եթե  
հաշվի չառնենք ընդհանուր համակարգում իրենց ներդրման ծանրության միավորը-
կշիռը), ստացվում է, որ Հայաստանի հարկային մարմնին հատկապես հաջողվել է 
առաջընթաց ունենալ «Հարկ վճարողների սպասարկում» խմբում (ԵՄ մակարդակի 70.4 
տոկոսի հասանելիություն): Նշենք, որ ԵՄ չափանիշներով դրանում ներառված են նաև 
«Հարկատուի իրավունքներ և պարտականություններ» ՀԳԱ-ն, որը Հայաստանում 
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հավաքել է առավել բարձր միավորները և դրանով իսկ նպաստել այդ խմբի` եվրոպական 
ցանկալի մակարդակին մոտ հասնելը:     

ԵՄ ցանկալի մակարդակից առավել հեռու գտնվող խմբերն են «Մարդկային ռեսուրսներ և 
վարքագծային հարցեր» խումբը (38,6 տոկոս) և “Օժանդակություն”-ը` 50.9 տոկոս):   

Եվրոպական չափանիշային և հայաստանյան փաստացի` յուրաքանչյուր խմբի ներսում 
կառուցվածքների դիտարկումը, ներկայացվում է ստորև, աղյուսակի տեսքով. 

 

ՀԳԱ-րի խմբերի կառուցվածքն ըստ ներդաշնակության աստիճանի  
 ԵՄ Հայաստան 
ՀԳԱ-
րի 

խմբեր 

Խմբում 
ՀԳԱ-
ների 
միջին 
միավոր 

Խմբում ՀԳԱ-
ների 

միավորների 
առավելագույն 
տատանում  

(Δ) 

Խմբում ՀԳԱ-
ների 

միավորների 
հարաբերական 
ցուցանիշ (%) 
(սյ. II / սյ. I) 

Խմբում 
ՀԳԱ-
ների 
միջին 
միավոր 

Խմբում ՀԳԱ-
ների 

միավորների 
առավելագույն 
տատանում  

(Δ) 

Խմբում ՀԳԱ-
ների 

միավորների 
հարաբերական 
ցուցանիշ (%) 
 (սյ. V / սյ. IV) 

 I II III IV V VI 
1 76.6 5 0.06 49 22 0.45 
2 80 10 0.125 30.5 5 0.16 
3 71.25 5 0.07 43.75 19 0.43 
4 65 15 0.23 45.6 10 0.22 
5 65 10 0.15 33 8 0.24 

 
Աղյուսակի դիտարկումը ցույց է տալիս, որ ԵՄ-ում ՀԳԱ-ների ցանկալի միավորների 
(ցուցանիշների)` խմբի ներսում ներդաշնակեցման աստիճանն ավելի բարձր է, քան 
հայաստանյանը: ԵՄ-ում խմբերի ներսում ՀԳԱ-ների ցանկալի միավորները 
բավականաչափ մոտ են իրար (տես ստորև` Խմբերի կառուցվածքի պատկեր ըստ 
ներխմբային ՀԳԱ-ների ներդաշնակության աստիճանի): Այսպես, 1-ին և 3-րդ խմբերի 
ՀԳԱ-ից ՀԳԱ ցանկալի ցուցանիշների մակարդակների միջև տատանումների բացարձակ 
մեծությունը կազմում է ընդամենը 5 միավոր, 2-րդ և 5-րդ խմբերինը` 10: Առավելագույն 
տատանումը տեղ է գտել 4-րդ խմբում և կազմում է 15 միավոր: Բոլոր խմբերի միջին 
տատանումը 9 միավոր է: Հայաստանյան գնահատման արդյունքում` 5 խմբերի ներսում 
փաստացի ցուցանիշների տատանումը շատ ավելի մեծ է, մասնավորապես, 1-ին խմբում ` 
22 միավոր, 3-րդ խմբում` 19 միավոր և այլն, միջինը կազմելով 12.8 միավոր:  

2-րդ և 5-րդ խմբերի տատանումները, որոնք կազմում են համապատասխանաբար 5 և 8 
միավոր ավելի ցածր են, սակայն եթե հաշվի առնենք ոչ թե բացարձակ մեծությունները, այլ 
հարաբերական, այսինքն բաժանենք այդ տատանումները խմբի միջին ցուցանիշի արժեքի 
վրա, ապա արդյունքում ստացված նշանակությունները նույնպես ավելի մեծ կլինեն, քան 
ԵՄ-ինը:  
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Խմբերի կառուցվածքի պատկեր ըստ ներխմբային ՀԳԱ-ների ներդաշնակության 
աստիճանի  
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Ստացվում է, որ հայաստանյան միջին տատանումը (12.8 միավոր)համարյա հավասար է 
եվրոպական առավելագույն տատանմանը (15 միավոր):  

Այսպիսով, խմբային կառուցվածքի վերլուծության, ինչպես նաև, հատկապես, այդ  
վերլուծությունը վերը բերված` ըստ 14 ՀԳԱ-ների վերլուծության հետ համադրման 
արդյունքում կարելի է համարել, որ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչարարական մակարդակը համարյա 
հավասարաչափ կամ համաչափ  զուգահեռաբար է տեղաբաշխված եվրոպականի 
համեմատ: Դա նշանակում է, որ իր նախագծման հիմնական ուղղություններով 
Հայաստանի հարկային համակարգն ըստ էության համադրելի է եվրոպական 
վարչարարական սկզբունքային մոտեցումների հետ, որոշ վերապահումով: Այդպիսի 
վերապահում է այն, որ խմբերի ներսում նկատելի չէ նույն աստիճանի «եվրոպական» 
ներդաշնակություն: Այլ կերպ ասած, հայաստանյան հարկային վարչարարության 
գնահատման համար այս պահին առավել ճշգրիտ պատկեր արտահայտում է ըստ ՀԳԱ-
ների վերլուծությունը, քան թե ըստ 5 խմբերի վերլուծությունը: Դա այդպես է, քանի որ 
հայաստանյան հարկային համակարգը դեռևս բավարար կազմակերպված չէ` իր 
խնդիրներն ու դրանց լուծումները Ռազմավարական նպատակներից ու ՀԳԱ-րի 
ագրեգացման մակարդակից ավելի բարձր խմբավորման մեջ տեսնելու համար:      

 
Վերլուծություն ըստ հարկային վարչարարության` ընդունված ռազմավարական 
նպատակների.  
Հարկային մարմնի առջև դրվող Ռազմավարական նպատակների մակարդակի 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ. Եվրոպայում սահմանված  հարկային 
վարչարարական 77 նպատակների գնահատականների բաշխումը ըստ ՀԳԱ-րի 
Հայաստանում ունի հետևյալ պատկերը. 
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ԵՄ մակարդակի հասանելիության աստիճանը`  
ըստ ռազմավարական նպատակների6  

Մակարդակը` ըստ եվրոպական «ցանկալի»-ի տոկոսի 
 

ՌՆ-ի 
քանակը 

35 տոկոս և ցածր 
35-65 

միջակայք 
65 տոկոս և 

բարձր 

ՀԳԱ 1 7 2 2 3 
ՀԳԱ 2 5 1 3 1 
ՀԳԱ 3 5 0 1 4 
ՀԳԱ 4 4 2 2 0 
ՀԳԱ 5 5 3 2 0 
ՀԳԱ 6 6 0 0 6 
ՀԳԱ 7 4 1 2 1 
ՀԳԱ 8 7 2 4 1 
ՀԳԱ 9 8 2 3 3 
ՀԳԱ 10 7 0 0 7 
ՀԳԱ 11 4 0 2 2 
ՀԳԱ 12 4 0 1 3 
ՀԳԱ 13 5 0 3 2 
ՀԳԱ 14 6 3 3 0 

Ընդամենը 77 16 28 33 

Փաստորեն ԵՄ ռազմավարական նպատակների  համեմատ  Հայաստանում ձեռք է 
բերվել` ՌՆ-ների 39 տոկոսում` եվրոպական մակարդակի  65 տոկոս և ավելի բարձր 
ցուցանիշներ, իսկ ՌՆ-ների 27 տոկոսի դեպքում` այդ մակարդակի 35 տոկոս և ավելի 
ցածր մակարդակի ցուցանիշներ:  

Եվրոպականի համեմատ առավել ցածր դիրքում են հետևյալ 5 ռազմավարական 
նպատակները (ըստ միավորների աճի, ԵՄ մակարդակի 19.8%-ից 27.0%, տես ՀԳԱ-ների 
հավելվածներում). 

1. ՌՆ 5.1 - Մարդկային ռեսուրսների այնպիսի քաղաքականության և պրակտիկայի 
առկայություն, որը խթանում, աջակցում և պաշտպանում է 
աշխատակիցներին, 

2. ՌՆ 14.4 - Արդյունավետ ներքին հաղորդակցման համակարգ, 
3. ՌՆ 7.3 - Կարողանալ օգտագործել հարկային ստուգումների այնպիսի 

ժամանակակից գործիքներ ու տեխնիկա, որը հնարավորություն կտա 
վերահսկել հարկատուների հաշվապահական հաշվառումը 
(հաշվապահական հաշվառման համակարգը), ներառյալ` 
համակարգչայնացվածը, 

4. ՌՆ 1.7 - Հարկային մարմնի գործունեությունը կառավարվում  և գնահատվու մ է 
աշխատանքի արդյունավետության  կառավարման  համակարգի հիման 
վրա, 

5. ՌՆ 9.5 - Առկա լինեն հարկային խարդախությունը և հարկերից խուսափումը 
դիտարկելու` ռիսկերի վրա հիմնված համակարգեր, որոնք կկիրառվեն 
ռեսուրսների բաշխման և տեղեկացման համար: 

                                                 
6 Աղյուսակում  բերված միջակայքերը ընտրվել են հաշվի առնելով գնահատման արդյունքում ՌՆ-
ների տարածվածությունը, լոկ վերլուծական նպատակներով:  
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Եվրոպականի համեմատ առավել բարձր դիրքում են հետևյալ 5 ռազմավարական 
նպատակները (ըստ միավորների նվազման, ԵՄ մակարդակի 100%-ից 94.4%, տես ՀԳԱ-
ների հավելվածներում) 

6. ՌՆ 9.3 - Այնպիսի հարկային և քրեական օրենսդրություն, որը նպաստում է է 
խարդախության դեմ պայքարին, 

7. ՌՆ 10.3 - Հարկային մարմինը լիովին հարգում է հարկատուների` պատշաճ ձևով 
ներկայացված և պաշտպանված լինելու իրավունքը` մարդու 
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 
կոնվենցիայի հոդված 6-ին համապատասխան, 

8. ՌՆ12.4 - Հարկերի գրանցման և հաշվառման համակարգերը հեշտ կիրառելի և 
արդյունավետ են  կառավարման համար, 

9. ՌՆ 8.1 - Ռազմավարական նշանակություն ունեցող երկրների հարկային 
մարմինների (այսինքն` այդ երկրների կառավարությունների) հետ 
Կրկնակի հարկումից խուսափելու և հարկերի չվճարումը կանխելու հա-
մաձայնագրերի (Հարկային համաձայնագրեր) ցանցի առկայություն, 

10. ՌՆ 2.2 - Միասնականացված (ամբողջական)  հարկային մարմին: 

Միայն սակավաթիվ դեպքերում է, որ ՌՆ-ները դրսևորել են կենտրոնախույս վարք, 
այսինքն երբ միավորները բարձր են եղել ՌՆ համար, սակայն ընդհանուր ՀԳԱ-ն հավաքել 
է ցածր միավորներ կամ հակառակը:  

Դա նշանակում է, որ ՀԳԱ-րի ու ՌՆ-րի ընտրությունը, “զամբյուղը” ձևավորված է 
համաչափորեն ու համամասնորեն: Դա նաև հաստատում է վերը նշված այն դրույթը, որ 
Հայաստանի ու ԵՄ հարկային համակարգերի նախագծումը համադրելի է: Այդպիսի 
համոզման մյուս գրավականն այն է, որ ԵՄ Fiscal Blueprint-ների համակարգը ինքը 
կարևորել է հենց այս, այսինքն 77 հատ ՌՆ-ների մակարդակը` կշիռները սահմանելով 
հենց այս մակարդակի վրա (տես սույն Հաշվետվության Բաժին II.):   

Վերլուծություն ըստ առանցքային ցուցանիշների մակարդակի. 

Առանցքային ցուցանիշների մակարդակի ուսումնասիրության ժամանակ պետք է հաշվի 
առնել այն, որ Եվրոպայում սահմանված 344 ցուցանիշները գնահատվել են, ինչպես և 
պահանջում է մեթոդաբանությունը, 1-ից 4-րդ տիրույթներում ( ինչ  որ նույնն է` 25 
միավորանոց քայլերով 1-ից 100 միավորների շրջանակում):  

Հայաստանում, ըստ փորձագիտական գնահատման, եղել են չգնահատման (տարբեր 
պատճառներով գնահատման ոչ ենթակա լինելու, տես Հաշվետվության բաժին II.)15 
դեպքեր: Բոլոր դեպքերը հիմնավորվել են և դրանց ոչ մեծաքանակ լինելը (ընդհանուր 
սահմանվածների 4.3 տոկոսը) ամրապնդում է վերը բերված այն դրույթը, որ Հայաստանի 
ու ԵՄ հարկային համակարգերի նախագծումը համադրելի է:    

344 գնահատականների բաշխումը ներկայացվում է ստորև` աղյուսակի ձևով:  

 
Առանցքային ցուցանիշների գնահատականների` 

ըստ տիրույթների բաշխման քարտեզ  
 0-25 

միավոր 
25-50 
միավոր 

50-75 
միավոր 

75-100 
միավոր 

Չի 
գնահատվել 

ընդամենը 

ՀԳԱ 1 6 8 7 0 0 21 
ՀԳԱ 2 2 8 7 1 1 19 
ՀԳԱ 3 0 8 7 6 0 21 
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 0-25 
միավոր 

25-50 
միավոր 

50-75 
միավոր 

75-100 
միավոր 

Չի 
գնահատվել 

ընդամենը 

ՀԳԱ 4 4 10 3 0 0 17 
ՀԳԱ 5 14 7 3 2 0 26 
ՀԳԱ 6 4 4 18 4 0 30 
ՀԳԱ 7 6 3 3 1 0 13 
ՀԳԱ 8 4 11 4 1 7 27 
ՀԳԱ 9 17 14 4 4 3 42 
ՀԳԱ 10 7 12 12 8 1 40 
ՀԳԱ 11 3 10 4 2 0 19 
ՀԳԱ 12 5 6 4 2 0 17 
ՀԳԱ 13 7 17 3 1 0 28 
ՀԳԱ 14 10 10 1 0 3 24 
Ընդամենը 89 128 80 32 15 344  

Ստացվում է, որ բոլոր առանցքային ցուցանիշների մոտ երկու/երրորդը գնահատվել են 50 
միավորից ցածր, միայն 9.3 տոկոս են փորձագետների խմբի կողմից գնահատվել 75 տոկոս 
և ավելի: Այնուամենայնիվ, տեղին է նշել, որ առավել հավասարակշռված ու 
առարկայական է վերլուծությունները կառուցել Ռազմավարական նպատակների 
մակարդակի վրա: 

Առավել բարձր միավոր հավաքած ու առավել ցածր միավոր հավաքած առանցքային 
ցուցանիշները (այդ ԱՑ-րի տեղաբաշխման քարտեզը) համահունչ են դրանց 
ռազմավարական նպատակների հետ, ապա և դրանք երկուսը մեծիմասամբ համահունչ 
են իրենց ՀԳԱ վարքի հետ (ոչ էական բացառություններով): Դա նշանակում է կարելի է 
համարել, որ ներդաշնակության աստիճանն ավելի մեծ է ԱՑ-ՌՆ հատվածում, քան թե 
ՀԳԱ-Խումբ հատվածում: Դա այդպես էլ պետք է լիներ, քանի որ ԱՑ և ՌՆ մակարդակները 
առանձնահատուկ բեռ են կրում ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կարողությունների գնահատման հարցում: 
Այսպես. փորձագիտական գնահատումները կատարվել են ԱՑ մակարդակում, իսկ 
մնացած բոլոր մակարդակների գնահատումները սինթեզվել են դրանցից` ըստ ՌՆ 
մակարդակի համար (միայն) սահմանված համապատասխան կշիռների ու 
մեթոդաբանությամբ նախատեսված այլ հաշվարկների, քայլերի:  

Դա մեկ անգամ ևս հավաստում է, որ ընդհանուր վերլուծությունից հետո` հետագա  
քայլերի, միջոցառումների պլանավորման ժամանակ հիմնական լիսեռի դեր պետք  
կատարեն ռազմավարական նպատակները, այդ «մեխանիզմի» դետալները պետք է 
դիտարկվեն ԱՑ աստիճանում, ամբողջ համակարգը պետք է ընդգրկի ՀԳԱ-ների  
աստիճանի վրա գործող բոլոր 14 ենթահամակարգերը:



  39 

 

 

ԲԱԺԻՆ IV.  
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԼՐԱՑՎԱԾ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ.  

նպատակներ, ցուցանիշներ, պատասխաններ և հիմնավորումներ 
 
 
 
Հարկային վարչարարական 14 համակարգերը, ըստ ՀԳԱ-ների հետևյալն են.  
 
 
Շրջանակներ, կառուցվածք և հիմքեր 

1. Հարկային մարմնի ընդհանուր շրջանակ 
2. Կառուցվածքը և կազմակերպումը 
3. Հարկային օրենսդրություն 

Մարդկային ռեսուրսների և վարքագծային հարցերը 
4. Էթիկա 
5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 

Համակարգեր և աշխատանքներ 
6. Եկամուտների հավաքագրում և հարկադիր կիրարկում 
7. Հարկային  ստուգում 
8. Վարչական համագործակցություն և փոխաջակցություն 
9. Հարկային խարդախություն և հարկերից խուսափում 

Հարկ վճարողների սպասարկում 
10. Հարկատուների իրավունքներն ու պարտականությունները 
11. Հարկատուների տվյալների կառավարման համակարգեր 
12. Հարկերի (ինքնուրույն) կամավոր վճարում 

Օժանդակություն 
13. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ՏՏ) 
14. Հաղորդակցություն 

Ստորև ներկայացվում են բոլոր ՀԳԱ-ները, դրանցից յուրաքանչյուրի բաղկացուցիչ մաս 
հանդիսացող ռազմավարական նպատակները, բոլոր հարցերի (առանցքային 
ցուցանիշների) պատասխանները` համապատասխան հիմնավորումներով ու 
օժանդակող տեղեկատվության, հարակից կարծիքների, նորմատիվային հիմքերի 
հղումների ներկայացմամբ:  
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ՀԳԱ 1 
“Հարկային մարմնի 

ընդհանուր շրջանակ” 
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IV.1. ՀԳԱ 1 - Հարկային մարմնի ընդհանուր շրջանակ 

ՀԳԱ 1-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ 1-ը` «Հարկային մարմնի ընդհանուր շրջանակ» անվանումով, նպատակ ունի 
պատասխանելու այն հարցին, թե արդյո՞ք ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն հանդիսանում է այնպիսի «արդի 
հարկային մարմին», որը կարողանում է արդյունավետորեն հասնել իր առջև դրված 
նպատակներին, ինչպես նաև բավարարել շահառուների կողմից սահմանված և օրենքով 
նախատեսված պահանջները:  

Այդ սահմանումը հենց կարելի է համարել եվրոպական հարկային ծառայության գլխավոր 
ուղենիշ,  տեսլական: Դրանում առանձնանում են երեք շեշտադրումներ. 

- նպատակներին հասնել ոչ թե ամեն գնով, այլ «արդյունավետորեն», 
- բավարարել շահառուների կողմից սահմանված պահանջները, 
- աշխատել օրենքի շրջանակում: 

Ըստ եվրոպական չափանիշների` համարվում է, որ այդ նպատակին հնարավոր կլինի 
հասնել, եթե հայաստանյան հարկային ծառայությունը կարողանա ապահովել, 
արտացոլել,ունենալ` 

⇒ ինքնավարության երաշխավորված մակարդակ, կամ որ նույնն է, երաշխավորված 
լինի նրա ինքնավարության բավարար աստիճանը, 

⇒ տեսլականը, առաքելությունը, նպատակները և խնդիրները`տարանջատված, 
⇒  կառավարման համար օպտիմալ կառուցվածք,  
⇒ ակտիվ ու ճկուն աշխատելու համար կայուն օրենսդրական հիմք,  
⇒ իր աշխատանքի արտադրողականությունը, այլ կատարողականությունը չափելու 

համակարգեր, դրա բարելավման սխեմաներ ու պրակտիկայում 
ինքնամշտադիտարկման նպատակով դրանք օգտագործելու հնարավորություն, 

⇒ բավարար ու հետևողական ռեսուրսային աղբյուրներ` իր ինքնավարության 
աստիճանին համապատասխան գործառույթներ ապահովելու համար:  

1.  Իրականացման (ՀԳԱ 1-ի լրացման) առանձնահատկությունները 
Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1), 
o ընթացակարգային (ներքին իրավական) այլ բազմաթիվ (հիմնականում 

չհրապարակված)փաստաթղթեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 2), 
o հարցազրույցներ հարկային մարմնի նշանակած պաշտոնատար անձ 

մասնագետների հետ, 
o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված երեք կլոր սեղաններ` պետական 

գերատեսչությունների (12.09.2007), բիզնեսի ներկայացուցիչների (11.09.2007թ.) 
ու տարածքային հարկային տեսչության աշխատակիցների մասնակցությամբ 
(27.08.2007թ.):   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ 1–ը պարունակել է 21 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել բոլորը: 
ՀԳԱ 1-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում` որպես 
ՀԳԱ 1-ի Հավելված 1.01  (ներառյալ` շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  

Փորձագետների պատասխանները բավականին մոտ են, այսինքն տարածվածության 
իմաստով զետեղվել են, հավասարապես, 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տիրույթներում: Ոչ մի ԱՑ չի 
զետեղվել 4-րդ, այսինքն` ամենաբարձր միավորներ ունեցող տիրույթում: Փորձագետների 
պատասխանների մեջ չկան բացատներ և չկան նաև երկուսից ավելի տիրույթներում 



  42 

տարածված ԱՑ-ներ կամ ՌՆ-եր: Առավել «համերաշխ» են եղել պատասխանները 7-րդ 
(վերաբերում է հարկային մարմնի գործունեությունը արդյունավետության հիմքով 
գնահատելուն) և 3-րդ ՌՆ-ի (վերաբերում է հարկային մարմնի կառուցվածքին)  համար, 
երբ բոլոր պատասխանները եղել են նույն տիրույթում:   

 
2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 1-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 1-ից, 7 ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորները, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 1-ի 
գծով 40 միավորի, ԵՄ սահմանած «ցանկալի»  75-ի դիմաց:  

Շեղումը կազմում է 35 միավոր, ինչը կազմում է 75-ի 47 տոկոսը:  

Շեղման 35 միավորանոց մեծության կառուցվածքում մեծ տեղ են զբաղեցնում (25-ական 
տոկոս) 4-րդ ռազմավարական նպատակը, որ վերաբերում է հարկային մարմնին 
բավարար ռեսուրսներով ապահովելուն և 7-րդը, որ վերաբերում է նրան, որ հարկային 
մարմնի գործունեությունը կառավարվի ու գնահատվի աշխատանքի արդյունավետության  
կառավարման  համակարգի հիման վրա (տես ստորև Պատկեր 1.01):  
Եվրոպական մակարդակին առավել մոտ են ՌՆ 3-ը ու հատկապես ՌՆ 5-ը, որոնք 
վերաբերում են, համապատասխանաբար, հարկային մարմնի կառուցվածքին և կայուն 
վարչարարական օրենսդրական դաշտին:  
Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ն է ԱՑ 1.7.3-ը` 12.5 միավոր. «Արդյո՞ք կա որակի 
կառավարման համակարգ, որն ապահովում է հարկային մարմնի կողմից մատուցվող 
ծառայությունների որակի շարունակական վերահսկումը»:  
Առավել բարձր միավոր հավաքած ԱՑ-ն է ԱՑ 1.1.2-ը` 71.9 միավոր. «Արդյո՞ք գոյություն 
ունի օրենսդրական հիմք-դրույթ, որով սահմանվում է, թե ում է հաշվետու հարկային 
մարմնի ղեկավարը»:  
Պատկեր 1.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
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ՀԳԱ 1: Հարկային մարմնի ընդհանուր շրջանակ 

ՌՆ 1 
Հարկային մարմինն ունի ինքնավարության երաշխավորված բավարար 
մակարդակ 

ՌՆ 2 
Հարկային մարմնի պարտավորությունների հստակ արտացոլված են իր 
տեսլականում, առաքելության և նպատակների սահմանման մեջ 

ՌՆ 3 
Հարկային մարմինն ունի այնպիսի կառուցվածք և լիազորություններ, որոնք 
ապահովում են նրա արդյունավետ և նպատակամղված գործունեությունը: 

ՌՆ 4 
Հարկային մարմնին հատկացվում են  անհրաժեշտ ռեսուրսներ` հարկային 
համակարգի կառավարման և գործունեության իրականացման համար: 

ՌՆ 5 
Հարկային մարմինն ունի կայուն օրենսդրական դաշտ, որն ապահովում է 
պատշաճ վարչարարություն և հարկային պարտավորությունների կատարում: 

ՌՆ 6 
Հարկային մարմինն ունի  հաշվետու լինելու պարտավորություն  իր այն 
գործողությունների համար, որոնք ենթակա են վերահսկման և գնահատման: 

ՌՆ 7 
Հարկային մարմնի գործունեությունը կառավարվում  և գնահատվու մ է 
աշխատանքի արդյունավետության  կառավարման  համակարգի հիման վրա: 
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Լրացված ՀԳԱ 1 
«Հարկային մարմնի ընդհանուր շրջանակ» 

Նպատակ  ̀

Ստեղծել արդի հարկային մարմին, որը կկարողանա արդյունավետորեն հասնել իր առջև դրված 
նպատակներին, ինչպես նաև բավարարել շահառուների կողմից սահմանված և օրենքով 
նախատեսված պահանջները 
ՀԳԱ-ի համար 

40 միավոր 

Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ՌՆ 1  

Հարկային մարմինն ունի ինքնավարության երաշխավորված բավարար մակարդակ: 

ԱՑ 1.1.1 

40.6  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի ինքնավարությունը ապահովված է  
օրենքով: 

Պատասխան 

Հարկային մարմնի իրավասությունները և խնդիրները սահմանված են օրենքով; 
Միաժամանակ, հիմնական կարգավորող ու հատկապես հարակից օրենսդրությունը 
պարունակում են  սահմանափակումներ` բարձր մակարդակով սահմանված այդ 
իրավասությունների “իրացման” համար:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Պետք է հավանաբար սկսել «ինքնավարություն» տերմինի սահմանումից: 
Ինքնավարությունը նշանակում է իր նպատակների սահմանման, դրանց կենսագործման, 
հիմնականում կառավարելի, հնարավորություն և կանխատեսելի ունակություն` 
ամրապնդված արտաքին ու ներքին ռիսկերի վերահսկողության ամուր համակարգով: 
Բնական է, որ կան բացարձակ ինքնավար կամ անկախ լինելու օրենսդրական կամ 
տեխնիկական սահմաններ: Միաժամանակ, կան նաև անհրաժեշտ շեմեր: Կարծում ենք, որ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն ունի այդ ներքին անհրաժեշտ շեմը` տրված օրենքով:  

Տեսնելով միջազգային փորձը և ելնելով մի շարք չափանիշներից (մասնավորապես,  
գործունեության արդյունքներից կախված սեփական ֆինանսական միջոցներ ունենալու և 
այդ միջոցների` իր հայեցողությամբ ծախսելու հնարավորությունը, մարմնի կառուցվածքը, 
հաստիքացուցակը, այդ մարմնի ղեկավարին պաշտոնից ազատելու համար դրան 
համարժեք հիմնավորումներ ունենալու անհրաժեշտությունը և այլն) ՀՀ ՀՊԾ-ն կարող է 
որակվել որպես «կիսաինքնավար միավոր» (semi-authonomous unit): Սովորաբար, այդպիսիք 
են համարվում այն կառույցները, որոնք երկրի պետական հիերարխիայում հանդիսանում 
են այդ երկրի կառավարության` որոշակիորեն ինքնուրույն միավոր: 

Ինքնավարության բնութագրականների շարքում, որոշ սահմանափակումներով, կարելի է 
նշել այն, որ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն. 
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− ունի ՀՀ զինանշանի պատկերով և իր անվանմամբ կնիք, ձևաթղթեր և այլ 
անհատականացման միջոցներ, 

− իր իրավաuության uահմաններում ընդունում է գերատեuչական նորմատիվ ակտեր, 

− հարկային և քաղաքացիական ծառայողներին «Հարկային ծառայության մաuին»  և 
«Քաղաքացիական ծառայության մաuին» ՀՀ oրենքների համաձայն շնորհվում են 
դասային և (կամ) հատուկ կոչումներ, 

− հարկային ծառայողների համար նախատեuվում են ծառայողական համազգեuտ և 
զենք, 

− իր իրավաuության uահմաններում, ՀՀ oրենuդրությամբ uահմանված կարգով, ՀՀ 
անունից` 

Ա. ձեռք է բերում և իրականացնում գույքային և անձնական ոչ գույքային 
իրավունքներ և պարտականություններ, դատարանում հանդեu է գալիu 
որպեu հայցվոր կամ պատաuխանող, 

Բ.  տիրապետում, oգտագործում և տնoրինում է իրեն ամրացված պետական 
գույքը, այդ թվում` նաև տիրապետում է ընկերությունների բաժնետոմuերը  
(բաժնեմաuերը), 

Գ.  ղեկավարում է իր ենթակայության տակ գտնվող պետական այլ 
հիմնարկներ: 

Միաժամանակ, ինքնավարության կամ ինքնակառավարման պակասի մասին են խոսում մի 
շարք այլ հանգամանքներ.  

ա/. հարկային մարմնի հիմնական նպատակը, առաքելությունը բավարար հստակ 
սահմանված  չէ: Այն առկա է միայն մեկ տեղում` “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ 
օրենքի (ՀԾՄ օրենք) 5.1 հոդվածում. «Հարկային մարմինը հարկային և պարտադիր 
սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին օրենսդրության կատարման 
նկատմամբ հսկողություն իրականացնող միասնական պետական կառավարման 
հանրապետական մարմին է, որը կոչված է իրագործելու սույն օրենքով սահմանված 
խնդիրները, ապահովելու բյուջեների` հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող 
եկամուտները, նպաստելու Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 
անվտանգությանը» (ընդգծումը փորձագիտական խմբինն է): Դիտարկելով այդ 
փաստաթուղթը, ինչպես նաև հարկային մարմնի կենսագործունեության համար կարևոր 
մնացած հիմնական փաստաթղթերը (այն է, մասնավորապես,  ՀՀ կառավարության 21 
նոյեմբերի 2002 թվականի թիվ 1926-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 
կանոնադրությունը, ՀՀ կառավարության 21 հունիսի 2007թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին»  թիվ 696-Ն որոշումը,  ՀՀ կառավարության ծրագիրը (հաստատվել 
է ՀՀ կառավարության 21 հունիսի 2007թ. թիվ 695-Ա որոշմամբ), ինչպես նաև  2003 
թվականի օգոստոսի 8-ի «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 994-Ն որոշման «Հարկային քաղաքականություն» թիվ 6.3.4. 
հատվածը  գալիս ենք այն կարծիքին, որ կա հստակության պակաս` նպատակի, 
մոտակա ու միջնաժամկետ նպատակների, նպատակների ու խնդիրների 
համապատասխանեցման դաշտում: Օրինակ, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ առաքելության մեջ 
(ենթադրում ենք, որ դա այլ ձևակերպմամբ տեղ է գտել ՀԾՄ օրենքի 5.1. հոդվածում) 
նշվում է, որ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն պետք է նպաստի ՀՀ տնտեսական անվտանգության 
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ապահովմանը, սակայն օրենքի հետագա որևէ դրույթով կամ այլ ակտերով, հարկային 
մարմնի հաշվետվություններում, վերլուծականներում այդ նպատակին անդրադարձ չի 
կատարվում: Նույն կերպ, հարկային վարչարարական հարցերին վերաբերող  
ամենավերջին հաստատված փաստաթղթում, այն է ՀՀ կառավարության 21 հունիսի 
2007թ. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգի զարգացման 2007-
2009թթ. եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին»  թիվ 696-Ն որոշման մեջ խոսք է գնում 
համակարգի զարգացման ծրագրի մասին, սակայն դրանում պակասում է 
համակարգային վերլուծությունը, համադրումը առաքելության հետ, բերված 5 
ծրագրերի փոխադարձ կապը, հետևողականության ապահովումը նախորդող 
ծրագրային փաստաթղթերի առնչությամբ և այլն,  

բ/. հարկային մարմնի աշխատավարձերի մակարդակը, սահմանները որոշվում են ՀԾՄ  
օրենքով, սակայն գործնականում հաշվի են առնվում նաև ընդհանուր քաղաքացիական 
(պետական) ծառայության աշխատավարձային համամասնությունները: Ընդ որում, 
վերջին տարիներս չի էլ նկատվում աշխատավարձերի նկատելի բարձրացում, թեև 
հարկային եկամուտների գումարների աճի դինամիկան բավականին լավ կոր է 
ցուցադրում,  

գ/. առանձին գործող, այսպես կոչված, «10 տոկոս խրախուսման արտաբյուջետային ֆոնդը», 
որի միջոցները ձևավորվում են հարկային մարմնի կողմից ստուգումների արդյունքում 
լրացուցիչ բյուջե հավաքագրված գումարներից, իրականում էական ռեսուրս չէ ու 
ազդեցիկ չէ` ՀՀ պետական բյուջեից հարկային մարմնի պահպանման ծախսերի 
համեմատ, 

     բ/. և գ/. կետերը նշվել են նաև ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ աշխատակիցների հետ հարցազրույցի 
ժամանակ:       

դ/. Հայաստանում օրենքը չի արգելում, ընդհանուր առմամբ,  հարկային մարմնի 

    աշխատակիցների` քաղաքական կուսակցությունների հետ համագործակցելը 
(անդամակցելը),  

ե/. հարկային մարմնի ղեկավարը, ըստ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ  կանոնադրության 28-րդ կետի, 
հաշվետու է  միանգամից երեք մարմինների` ՀՀ նախագահ, ՀՀ կառավարություն, ՀՀ 
վարչապետ, և առաջարկություններ է ներկայացնում ՀՀ կառավարություն կամ ՀՀ 
վարչապետին: Ի դեպ, հարկային մարմինը հանդիսանում է պետական կառավարման 
մարմին, որի ղեկավարը ՀՀ կառավարության անդամ չէ և ՀՀ կառավարությանը հարցեր է 
ներկայացնում, ըստ ՀՀ նախագահի 2007թ. հուլիսի 18-ի թիվ 174-Ն Հրամանագրով 
հաստատված` «Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության և նրան ենթակա 
պետական կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման կարգ»-ի 
30-րդ կետի, միայն ՀՀ վարչապետի միջոցով, 

զ/. թե’ հարկային մարմնի առանձնացված ստորաբաժանումները, թե’ հարկային մարմնի 
հարկային տեuչությունները uտեղծում, վերակազմակերպում և լուծարում է ՀՀ 
կառավարությունը, 

է/. հարկային մարմնի և հարկային մարմնի առանձնացված uտորաբաժանումների 
կանոնադրությունները, ինչպեu նաև հարկային մարմնի համակարգի հաuտիքների 
թվաքանակն, ըuտ համակարգի հարկային ծառայողների, քաղաքացիական ծառայողների 
և վարչատեխնիկական աշխատողների, հարկային մարմնի ղեկավարի ներկայացմամբ 
ևս հաuտատում է ՀՀ կառավարությունը, 

ը/. որոշ էական հարկերի հավաքագրումը (օրինակ, ԱԱՀ-ն) զգալի չափով իրականացվում է 
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պետական կառավարման այլ մարմինների կողմից, 

թ/. ՀԾՄ  օրենքի և ՀՀ ՀՊԾ կանոնադրության միջև առկա են տարբերություններ. վերջինս 
որոշակիորեն «նեղացրել է» օրենքով տրված ինքնուրույնության աստիճանը: 
Մասնավորապես, ըստ կանոնադրության` ՀՀ ՀՊԾ-ի ղեկավարն իրականացնում և 
ապահովում է «Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության նյութական 
խրախուսման և սոցիալական զարգացման ֆոնդի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նպատակային 
օգտագործումը (կետ 29 զ)), այնինչ` օրենքում խոսվում է ՀՀ  ՀՊԾ-ի զարգացման ֆոնդի 
միջոցների ազատ տնօրինման մասին: 

Վերաբերող նյութեր.  
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10, 

- ՀՀ կառավարության 21 նոյեմբերի 2002 թվականի թիվ 1926-Ն որոշմամբ 
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
հարկային պետական ծառայության կանոնադրությունը, ՆԻԱՑ 11, 

- ՀՀ կառավարության 21 հունիսի 2007թ. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին»  թիվ 
696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55, 

- ՀՀ կառավարության ծրագիրը (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 21 հունիսի 2007թ. 
թիվ 695-Ա որոշմամբ), ՆԻԱՑ 67, 

-  2003 թվականի օգոստոսի 8-ի «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական 
ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 994-Ն որոշման «Հարկային 
քաղաքականություն» թիվ 6.3.4. հատված, ՆԻԱՑ 27, 

- ՀՀ նախագահի 2007թ. հուլիսի 18-ի թիվ 174-Ն հրամանագրով հաստատված` 
«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության և նրան ենթակա պետական 
կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման կարգ» , ՆԻԱՑ 18:   

ԱՑ 1.1.2 

71.9  միավոր 

• Արդյո՞ք գոյություն ունի օրենսդրական հիմք (դրույթ), որով 
սահմանվում է, թե ում է հաշվետու հարկային մարմնի ղեկավարը: 

Պատասխան 
Այո, հարկային մարմնի ղեկավարն, ըստ ՀՀ Կառավարության 21/03/02  թիվ 1926-Ն որոշ-
մամբ հաստատված կանոնադրության 28-րդ կետի, հաշվետու է  ՀՀ նախագահին, ՀՀ 
կառավարությանը և ՀՀ վարչապետին:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Այս ԱՑ-ի գնահատման ժամանակ տեղին է հաշվի առնել նաև մի քանի հանգամանքներ.  

− հարկային մարմնի ղեկավարի` ում հաշվետու լինելը սահմանված չէ հարկային 
մարմնի հիմնական օրենքով, այսինքն` ՀԾՄ  օրենքով,  

− հաշվետու լինելու այդպիսի մոդել կիրառվում է հանրապետական գործադիր բոլոր 
մարմինների (ՀԳՄ) համար, ներառյալ` նախարարությունները: Այսպես` համաձայն  
ՀՀ նախագահի 2007թ. հուլիսի 18-ի թիվ 174-Ն Հրամանագրով հաստատված 
«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության և նրան ենթակա պետական 
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կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման կարգ»-ի 135-րդ 
կետի` «ՀԳՄ-ի ղեկավարը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է 
Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով և հաշվետու 
է Հայաuտանի Հանրապետության նախագահին, կառավարությանը և 
վարչապետին», 

− հարկային մարմնի ղեկավարին պաշտոնի նշանակում է ՀՀ նախագահը` ՀՀ 
վարչապետի ներկայացմամբ  (տես ՀԾՄ  օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ կետ), 

− կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինները 
կառավարության քննարկմանը հարցեր ներկայացնում  են վարչապետի միջոցով 
(տե’ս ՀՀ նախագահի 2007թ. հուլիսի 18-ի թիվ 174-Ն Հրամանագրով հաստատված 
«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության և նրան ենթակա պետական 
կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման կարգ»-ի կետ 30), 

− Հայաստանի Հանրապետության հարկային ծառայության պետական խորհրդականի 
և Հայաստանի Հանրապետության հարկային ծառայության առաջին դասի 
պետական խորհրդականի դասային կոչումը ևս շնորհում է Հայաստանի 
Հանրապետության նախագահը (տե’ս ՀԾՄ  օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ կետ, ըստ 
ՆԻԱՑ 10), 

− հարկային մարմնի ղեկավարին «Հայաստանի Հանրապետության օրինակելի 
հարկային ծառայող» կրծքանշանով պարգևատրումն իրականացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
ներկայացմամբ (տես ՀԾՄ  օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ կետ, ըստ ՆԻԱՑ 10): 

Վերաբերող նյութեր.  
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10, 

- ՀՀ կառավարության 21 նոյեմբերի 2002 թվականի թիվ 1926-Ն որոշմամբ 
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
հարկային պետական ծառայության կանոնադրությունը, ՆԻԱՑ 11,  

- ՀՀ նախագահի 2007թ. հուլիսի 18-ի թիվ 174-Ն հրամանագրով հաստատված 
«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության և նրան ենթակա պետական 
կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման կարգ» , ՆԻԱՑ 18:   

ԱՑ 1.1.3 

50 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի ինքնավարությունն արտացոլված է իր 
կազմակերպչական կառուցվածքում և գործառնական 
պատասխանատվության դրույթներում: 

Պատասխան 
Կառուցվածքը և գործառնություններն արտացոլում են հարկային մարմնի 
ինքնավարությունը` օրենքին համապատասխան, նույնքան սահմանափակումներով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կառուցվածքը ձևավորվել է երկու օրենսդրական քայլերով: Նախ` ՀՀ 
կառավարությունն իր 21 նոյեմբերի 2002 թվականի  թիվ 1926-Ն որոշմամբ հաստատել է 
(հիմնվելով ՀԾՄ  օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետով իրեն տրված իրավասության վրա) ՀՀ 
ԿԱ ՀՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքը: Այն հասնում է մինչև առաջին աստիճանի 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ՏՀՏ-ների  մակարդակ: Հետագայում ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-
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ն ինքն արդեն դետալացրել է այդ կառուցվածքը` բաղդատելով ստորաբաժանումները մինչև 
ամենափոքր աստիճանի միավորների, օրինակ` ՀՀ կառավարության որոշման մեջ նշված 
«Հարկային վարչարարության կատարելագործման վարչություն»-ն այստեղ բաղդատվել է 
վեց տարբեր բաժինների:  

Պետք է նշել, որ թեև օրենսդրությունը թույլ է տալիս, սակայն հարկային մարմինը չունի 
ստեղծված ոչ մի առանձնացված ստորաբաժանում (չշփոթել կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների, օրինակ, ՏՀՏ-րի կամ վերադաս հարկայի մարմնի վարչությունների 
հետ, նշումը ՀԳԱ լրացնողներինն  է):    

Բոլոր ստորաբաժանումների գործառույթները սահմանվել են ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ղեկավարի 
ներքին իրավական ակտերով (օրինակ, ՏՀՏ գործառույթները և այլն): 

Ինքնավարության աստիճանը սահմանված է օրենքով, իսկ կառուցվածքի ու 
գործառույթների հարցերն ածանցվում են օրենքի դրույթներից:  

 Տես նաև վերը`  ԱՑ 1.1.1. -ի գծով հիմնավորում-մեկնաբանությունը: 

Վերաբերող նյութեր.  
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10, 

- ՀՀ կառավարության 21 նոյեմբերի 2002 թվականի ԹԻՎ 1926-Ն որոշմամբ 
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
հարկային պետական ծառայության կանոնադրությունը, ՆԻԱՑ 11,  

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 29.01.2004թ. թիվ 1-06/142-Ա 
հրամանով, հաստատված «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային 
տեսչությունների գործառույթները», ՆՓՑ 1, 

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 30.12.2004թ. թիվ 1-06/1485-Ա 
հրամանով, հաստատված «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ սոցիալական վճարների և եկամտահարկի 
հսկողության վարչության կառուցվածքը և գործառույթները ու հարկային 
(տարածքային) տեսչությունների սոցիալական վճարների և եկամտահարկի բաժնի 
գործառույթները», ՆՓՑ 3, 

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 17.01.2003թ հրամանով 
հաստատված «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչության գործառույթները», ՆՓՑ 
11,  

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 17.01.2003թ. թիվ 03-05/1-Լ 
հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», ՆՓՑ 18, 

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 24.11.2004թ.«ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային 
(տարածքային) տեսչությունների կառուցվածքները հաստատելու մասին» թիվ 
ԹԻՎ1-06/1268-Ա հրաման, ՆՓՑ 2, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ«ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության վարչարարության կատարելագործման վարչության գործառույթները» 
հրաման, ՆՓՑ 23: 

ԱՑ 1.1.4 • Արդյո՞ք հարկային մարմինն ազատ է մշակելու և իրականացնելու 
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46.9 միավոր գործունեության իր սեփական  քաղաքականությունը: 

Պատասխան 

Հարկային մարմինն ազատ է առաջարկություններ ներկայացնելու` նպատակ ուենալով 
ապահովել համապատասխան օրենսդրական դաշտ` իր քաղաքականության մշակման 
համար, սակայն  դրանց իրականացման հարցում օբյեկտիվորեն գործ է ունենում 
սահմանափակումների հետ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   

Ըստ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ մասնագետների արտահայտած մասնագիտական կարծիքի` իրենց ոչ միշտ 
է հաջողվում “անցկացնել” անհրաժեշտ միջոցառումներ, օրինագծեր: Նկատենք նաև, որ 
հարկային մարմինը երկու տարի առաջ մշակել էր «Հարկային հսկողության մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագիծ: Այն առաջ չգնաց. ներկայումս այդ ուղղությամբ հարկային օրենսգրքի 
նախագծի` կանոնակարգում նախատեսող ընդհանուր մասը մշակում ու ներկայացնում է ոչ 
թե հարկային մարմինը, այլ ՀՀ ֆինանսների ու էկոնոմիկայի նախարարությունը:  

Նշենք նաև, որ ՀՀ կառավարության 11.07.2002 թ. «ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի 
նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածը հաստատելու 
մասին»  թիվ 1460-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 1-ին կետի համաձայն` ՀՀ 
ֆինանuների և էկոնոմիկայի նախարարությանն է վերապահված պետության եկամուտների 
ձևավորման, պետական ֆինանuների կառավարման, uոցիալ-տնտեuական զարգացման 
ծրագրերի համակարգման բնագավառներում ՀՀ կառավարության քաղաքականության 
մշակման իրավասությունը: 

Միաժամանակ, այդ նույն կանոնադրության 8-րդ կետի համաձայն` ՀՀ ֆինանսերի և 
էկոնոմիկայի նախարարության գործառույթները ներառում են. 

− հարկային եկամուտների ընթացիկ քաղաքականության և դրա կիրարկման 
վերլուծությունը, 

− միջնաժամկետ և հեռանկարային հարկային եկամուտների քաղաքականության 
մշակումը, 

− միջազգային հարկային համագործակցության քաղաքականության 
ուuումնաuիրությունը և մշակումը: 

Ընդհանրապես պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ հարկային մարմինը քաղաքականություն 
իրականացնող չէ, այլ գործակալական, տեսչական կառույց, որը նախարարների 
կաբինետում չունի որևէ համակարգող նախարար:  

Տես նաև վերը`  ԱՑ 1.1.3. -ի գծով հիմնավորում-մեկնաբանությունը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ հարկային մարմինը 
ինքնուրույնության և այլ անձանցից, կազմակերպություններից կախվածության, խոցելիության կամ 
կաշկանդվածության առումով գտնվում է ոչ ավելի պաշտպանված վիճակում, քան այլ 
գերատեսչությունները: Ինքնուրույն ծրագրեր իրականացնել կարողանալու, օրինակ ստվերի դեմ 
պայքարելու համար, պետք են նաև այլ համակարգերում ևս միաժամանակ իրականացվող ու 
համաձայնեցված բարեփոխումներ:  
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Վերաբերող նյութեր.  

- ՀՀ կառավարության 11.07.2002 թ. «ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 
կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածը հաստատելու մասին»  թիվ 
1460-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 66:  

ԱՑ 1.1.5 

65.6  միավոր 

• Արդյո՞ք գոյություն ունի կենտրոնական, մարզային և տարածքային 
մարմինների պատասխանատվության շրջանակների հստակ 
նկարագրություն:   

Պատասխան 
Հիմնականում այո` որոշ վերապահումներով:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   

Կարելի է ասել, իրականում այդ պատասխանատվության շրջանակները (հասկանում ենք` 
գործառույթները, պարտավորությունները) սահմանված են, սակայն կան 
անհստակություններ կամ կրկնություններ ինչպես կառավարման մի մակարդակից մյուսին 
անցնելիս, այնպես էլ հորիզոնական հարթության վրա:  

Մարզային կառույցներ ներկայումս չկան, սակայն հարկային մարմնի կառուցվածքում 
առկա են  “ՏՀՏ-ների աշխատանքները համակարգող” երկու վարչություններ: Դրանցից մեկը 
զբաղվում է Երևանի ՏՀՏ-ներով, իսկ երկրորդը` Երևանից դուրս գործող ՏՀՏ-ներով;   

Իրականում, քանի որ կառավարման սխեման ավելի շատ ուղղահայաց է, քան ֆունկցիոնալ, 
ապա պարտականությունների համընկնման դեպքերը տեսականորեն ևս ավելի սուղ են:  

Մյուս պատճառը, որ համընկնման դեպքերը քիչ են, գալիս է նրանից, որ շատ 
ստորաբաժանումներ իրենց գործառույթների, պարտականությունների սահմանմանը 
վերաբերում են ձևականորեն, դրանք ստեղծվում են ոչ թե իրենց նախաձեռնությամբ և 
ակտիվ մասնակցությամբ, այլ կենտրոնացված ձևով: Շատերը չեն էլ պատկերացնում այլ 
հիմնական պարտավորություն, քան պետական բյուջեի եկամտային մասի ապահովումն է: 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ում կան բաժիններ, որոնց գործառույթները մինչ այժմ գրավոր սահմանված  չեն:

  Հորիզոնական համընկնման արտահայտություն է. 

− ՏՀՏ մակարդակի վրա. այն, որ համարյա բոլոր ստորաբաժանումները զբաղվում են  
հավաքագրմամբ, մեծ մասը` նաև վերահսկողությամբ, 

− վերադաս հարկային մարմնի մակարդակի վրա. պարզ չէ, օրինակ, «հարկային 
հաշվանցումների հսկողության վարչության»  դերակատարումը: Այդ գործառույթը 
այս կամ այն կերպ ապահովվում է կամ կարող է ապահովվել այլ 
ստորաբաժանումների կողմից և այլն:    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
 ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ.  

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ստորաբաժանումները հաճախ ըստ էության չեն մոտենում, բավարար չափով չեն 
կարևորում գործառույթների փաստաթուղթը, 

- իրականում գործող երկու, այսպես կոչված, համակարգող վարչությունների գործառույթները շատ 
հարցերում կրկնում են ՏՀՏ-ների կատարածը: Հնարավոր է, որ այդպիսի նոր կառույց են ստեղծել 
փորձառու հարկային մասնագետներին հարկային համակարգի մեջ պահելու համար, 
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- թերևս, հիմնական օղակ է պետք համարել ՏՀՏ-ն: ՏՀՏ-ներից վեր անձնակազմի թվաքանակը կարելի 
է կրճատել 20-30 տոկոսով` առանց էականորեն վնասելու աշխատանքին: 

Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ ներկայումս 
հարկային մարմնում գիտելիքները կրում են անհատները, այլ ոչ թե համակարգը, այդ իսկ 
պատճառով մեծանում են այդ մարդկանց հեռանալու հետ կապված ռիսկերը:  

Վերաբերող նյութեր.  
ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 29.01.2004թ. թիվ 1-06/142-Ա 
հրամանով հաստատված «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային 
տեսչությունների գործառույթները», ՆՓՑ 1: 

ՌՆ 2 

Հարկային մարմնի պարտավորությունները հստակ արտացոլված են իր 
տեսլականում, առաքելության և նպատակների սահմանման մեջ: 

ԱՑ 1.2.1 

59.4  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի խնդիրները համապատասխանում են 
իր տեսլականին ու առաքելությանը: 

Պատասխան 
Այդպիսի համապատասխանության տեստ անցկացնելը բարդ է, քանի որ տեսլական, որպես 
այդպիսին, սահմանված չէ; Առաքելության հետ համապատասխանության մակարդակը 
ցածր չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   

Իրականում հարկային մարմնի` ձևավորված սովորույթի շրջանակում առկա չեն  
«տեսլական» կամ «առաքելություն» տերմինները: Այդպիսի տերմիններ չկան նաև հարկային 
ծրագրային կամ հաշվետվական փաստաթղթերում, ՀԾՄ  օրենքում, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
կանոնադրության մեջ:  

Սույն ՀԳԱ-ի լրացման նպատակով «տեսլական» ասելով թերևս պետք է հասկանալ 
հարկային վարչարարության բնագավառի` գոյություն ունեցող ամենաերկարաժամկետ 
պլանը, ծրագիրը, իսկ որպես առաքելություն` օրենքի այն դրույթը, որը բացատրում է, թե 
ինչի համար է կոչված հարկային մարմինը:  

Այդ իմաստով ստացվում է, որ հարկային մարմինը չունի միասնական շարադրված 
տեսլական: Կարելի է համարել, որ դրա բաղադրիչները շարադրված են մի քանի 
փաստաթղթերում: Ընդ որում, այդ փաստաթղթերում սովորաբար խոսք է գնում հարկային 
համակարգի, այլ ոչ թե հատկապես հարկային վարչարարական համակարգի զարգացման 
մասին: Այդ մի քանի փաստաթղթերից հարկային համակարգում առավել երկարաժամկետ 
«ծրագրավորում» իրականացրել է ՀՀ ներկայիս կառավարությունն, իր գործունեության 
ծրագիրը (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 21 հունիսի 2007թ. թիվ 695-Ա որոշմամբ) ՀՀ 
ԱԺ ներկայացնելիս: Մեկ այլ այդպիսի փաստաթուղթ պետք է  համարել ՀՀ 
կառավարության 21 հունիսի 2007թ. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին»  թիվ 696-Ն 
որոշումը: Ի տարբերություն ՀՀ կառավարության` վերը նշված ծրագրի, սա ավելի 
հստակորեն է կրում վարչարարական կնիք: Միաժամանակ, սա էլ ընդգրկում է ավելի կարճ, 
եռամյա ժամանակահատված: Այն սահմանում է արդեն կոնկրետ անելիքներ` 
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միջոցառումների տեսքով, սակայն և պակաս համակարգված է` իր բաղադրիչների 
կապակցման իմաստով:   
Գալով «առաքելության» հարցին, նշենք,որ այսպիսի սահմանում առկա չէ, սակայն կարելի է 
համարել, որ դա այն է, ինչ նշված է ՀԾՄ  օրենքի 5.1. հոդվածում, այն է` «Հարկային 
մարմինը հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին 
օրենսդրության կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող միասնական 
պետական կառավարման հանրապետական մարմին է, որը կոչված է իրագործելու սույն 
օրենքով սահմանված խնդիրները, ապահովելու բյուջեների` հարկային մարմնի կողմից 
վերահսկվող եկամուտները, նպաստելու Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 
անվտանգությանը» (ընդգծումները ՀԳԱ-ն լրացնողինն են):   

Ստացվում է, որ առաքելությունը բացատրվում է, մասնավորապես, հենց խնդիրների 
կատարման անհրաժեշտությամբ: Ինչ վերաբերում է տնտեսական անվտանգության 
ապահովման հարցին, ապա որևէ այլ փաստաթղթում առկա չէ այդ նպատակի հետ ՀՀ ԿԱ 
ՀՊԾ պարտավորությունների  թղթակցում:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ, թերևս, 
ուղղակիորեն, որպես այդպիսին տեսլական սահմանված չէ նաև ՀՀ կառավարության կողմից 
հաստատված` ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի եռամյա ծրագրում, և սահմանված չէ նաև 
Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրում: Նշվեց, որ որպես այդպիսին կարելի է 
համարել 2007 թվականի պետական բյուջեի տեքստին կից ՀՀ ԱԺ ներկայացված  բյուջետային 
ուղերձում պարունակվող` հարկային վարչարարությանը վերաբերող դրույթը և  ՀՀ կառավարության 
ծրագրում պարունակվող որոշակի դրույթներ:  

ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ  մասնակիցները նշեցին, որ, իհարկե, 
ՏՀՏ աշխատողներին հայտնի է, թե ինչ ասել է «տեսլական», դա այն է,  ինչով ՏՀՏ աշխատողները 
զբաղվում են հարկային մարմնում` աշխատելով արդեն երկար տարիներ: Նշվեց նաև, որ թեև ՀՀ 
ՀՊԾ-ն ուղղակիորեն գրված տեսլական չունի, սակայն աշխատակիցները, սովորաբար,  իրենց 
խնդիրը «մի օրով չեն տեսնում» և այնպես են աշխատում, որ «հարկատուների հետ աշխատանքը լինի 
շարունակական և ընթանա փոխհամագործակցության մթնոլորտում»: Թերևս այս սկզբունքը կարելի 
է ՏՀՏ-րի մակարդակում չգրված տեսլական համարել:  

Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ անցկացված կլոր սեղանի ընթացքում հարցին անդրադարձ եղավ 
թե’ հարկային տեսչության և թե’ հարկ վճարողների տեսանկյունից: Ընդհանուր կարծիքն այն էր, որ 
հարկային մարմնի համար առավել «տեսանելին» հարկերի հավաքագրումն է: Շատերը նշեցին, որ 
այն տպավորությունն ունեն, որ ՀՊԾ-ն ունի գերակա խնդիր` հարկեր հավաքագրել:,  

   Վերաբերող նյութեր.  
ՀՀ կառավարության 21 հունիսի 2007թ. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին»  թիվ 696-Ն 
որոշում, ՆԻԱՑ 55: 

ԱՑ 1.2.2 

46.9  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը մշակում է իր ռազմավարությունից 
բխող նպատակներ,  հենանիշեր ու ծրագրեր`  իր գործունեության  
իրականացումն ապահովելու  համար:  

Պատասխան 
Այդպիսի առանձին ծրագրեր մշակվում են, սակայն դրանք ամբողջական ու բազմակողմանի 
չեն, քանի որ ամրապնդված չեն հայտարարված տեսլականի հետ կորելացմամբ: 
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Հարկային մարմինը չունի միասնական ռազմավարություն կամ տեսլական, որին հասնելու 
համար մշակեր հենանիշեր: Միաժամանակ, օրենքով սահմանված իր առաքելությունն 
իրականացնելու համար, հատկապես համագործակցելով միջազգային 
կազմակերպությունների հետ, հարկային մարմինը ՀՀ կառավարություն է ներկայացրել ու 
վերջին տարիների ընթացքում հաստատվել են երկու կոնկրետ ծրագրեր, որոնք 
պարունակում են հստակ նպատակներ.  

Հարկային հավաքագրումներում ինքնագնահատման համակարգի ներդրման 
ռազմավարական միջոցառումների ծրագիրը,  
Հարկային համակարգի զարգացման եռամյա ծրագիրը: 

Նմանատիպ մանրամասն աշխատանքային ծրագիր է «Հայաստանի  Հանրապետության  
կառավարության  2007  թվականի  գործունեության ծրագրի  կատարումն  ապահովող  
միջոցառումների  ծրագիրը»` հաստատված  ՀՀ  ԿԱ  հարկային  պետական  ծառայության  
30.01.2007թ. թիվ 1-06/27-Ա  հրամանով:    

Առանձին, ոչ համապարփակ ծրագրերի իմաստով, լավ փորձ կարելի է համարել այն, թե 
ինչպես հարկային մարմինը մոտեցավ հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման 
նկատմամբ հսկողության կազմակերպման հարցին: Այդ նպատակով ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հրամանով  
կենտրոնական ապարատում  ստեղծվեց մեկ առանձին ստորաբաժանում, որը 
հանրապետության ամբողջ տարածքում սկսեց համակարգել հարկային մարմնի 
առաքելության ապահովման համար այդ կարևոր հարցը: 

   

 Վերաբերող նյութեր.  
ՀՀ կառավարության 12 մայիսի 2005թ.  “Հարկային հավաքագրումներում 
ինքնագնահատման համակարգի ներդրման ռազմավարական միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին” թիվ 731-Ն, որոշում, ՆԻԱՑ 29, 
ՀՀ կառավարության 21 հունիսի 2007թ. “ Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009թվականների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին” 
թիվ 696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55, 

-  ՀՀ  ԿԱ  հարկային  պետական  ծառայության  30.01.2007թ. “Հայաստանի  
Հանրապետության  կառավարության  2007  թվականի  գործունեության ծրագրի  
կատարումն  ապահովող  միջոցառումների  ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1-
06/27-Ա  հրաման, ՆՓՑ 36, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 12.05.2005թ «Վերադաս հարկային մարմնի վերահսկողության 
վարչության իրացման շրջանառությունների վերահսկողության բաժնի 
գործառույթները հաստատելու մասին» թիվ 1-06/264-Ա  հրաման, ՆՓՑ, թիվ 13:    

ԱՑ 1.2.3 

25  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի տեսլականը հրապարակայնեցված է 
հարկատուների և այլ շահառուների, ինչպես նաև իր աշխատակազմի 
շրջանում: 

Պատասխան 
Ոչ, այն մշակված և հայտարարված չէ, հետևաբար նաև, հրապարակայնեցված չէ: 
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Խոսք է գնում ոչ թե ինչ-որ օրենսդրական դրույթներ պարզապես հրապարակելու մասին, 
քանի որ օրենսդրական ակտերի պաշտոնական հրապարակումը տեղի է ունենում առանց 
հարկային մարմնի կամ այլ գերատեսչության միջամտության`օրենքով սահմանված 
կարգով, այլ հարկային մարմնի նախաձեռնությամբ «հրապարակայնեցման» մասին:  

Այդ իմաստով լայն հանրությունը դեռևս չի «կիսում» հարկայինի բեռը, տեղյակ չէ նրա 
դժվարությունների ու հայտարարած իրական նոր նպատակների մասին: Դա կօգներ 
հարկային մարմնին, իր նպատակներին հասնելու հարցում «ոչ պոպուլյար» քայլեր 
իրականացնելիս այլոց կողմից «հասկացված» լինելու և նույնիսկ որոշակի օժանդակություն 
ստանալու առումով:   

Տեսլականի` աշխատակիցների ու առավել ևս այլ շահագրգիռ կառույցների 
«սեփականությունը» դարձած չլինելու շուրջ պատկերացումները բավականին հաստատուն 
են:  

Նշենք, որ նշանակություն ունի նաև հաստատված ծրագրային նյութերի, 
ռազմավարությունների «տարածումը»: Հրապարակայնեցման ձևը ևս նպաստում է դրանց 
աբսորբցիայի (“կլանման”) ունակությանը:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ խոսակցության, քննարկման 
առարկա դարձավ նաև “ռազմավարություն” հասկացությունն ընդհանրապես: Կարևորվեց դրա 
պարզ լինելու անհրաժեշտությունը և մասնավորապես, այն, թե արդյո՞ք դրա տակ պետք է հասկանալ 
հարկային համակարգի` վերջերս ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված եռամյա ծրագիրը, 
թե՞ 2007 թվականի աշխատանքային պլանը:  

Բիզնեսի, այլ պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ կլոր սեղանների 
արդյունքում քննարկումները չավելացրին հիմքեր` հարկային մարմնի տեսլականի մասին  
ձևավորված պատկերացումները փոխելու համար: Կլոր սեղանի ժամանակ նախարարություններից 
մեկի ներկայացուցիչը, պատասխանելով այն հարցադրմանը, թե ինչու ճյուղային 
նախարարությունները հաճախ դեմ են արտահայտվում հարկային մարմնի կողմից մշակվող ու ՀՀ 
կառավարությանը` քննարկման համար ներկայացվող օրենսդրական նախաձեռնություններին` 
նշեց, որ  դա այդպես է, քանի որ նախարարություններն ու հարկային մարմինն ունեն տարբեր շահեր: 

Նշում «հրապարակայնեցման» վերաբերյալ. այդ ամենավերջին ծրագրային փաստաթուղթը 
(«Հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիր»` հաստատված 2007թ. 
մայիսին, ՀՀ կառավարության կողմից) աշխատակազմի շրջանում տարածման համար ՏՀՏ-ներին մի 
քանի շաբաթ առաջ ուղարկված «տեղայնացման» գրությունը բավարարվում էր ինֆորմացիա տալով 
և պատասխանատուներ նշանակելով:  

Ինչ վերաբերում է «արտաքին ազդեցությանը», հարկային մարմինը ջանքեր է գործադրել այդ 
ուղղությամբ, մասնավորապես` այդ ծրագրի մասին 4 անգամ բրիֆինգներ են կազմակերպվել: 
Այնուամենայնիվ, ծրագրի կապակցությամբ բիզնես ու այլ մասնագիտական հանրության կողմից 
ակտիվ «խոսակցություններով» ու քննարկումներով արձագանքներ չհնչեցին:     

 

ՌՆ 3 

Հարկային մարմինն ունի այնպիսի կառուցվածք և լիազորություններ, որոնք 
ապահովում են նրա արդյունավետ և նպատակամղված գործունեությունը: 
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ԱՑ 1.3.1 

50 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի կառուցվածքը թույլ է տալիս կատարել 
իր խնդիրները և պարտականությունները: 

Պատասխան 
Հարկային մարմնի համար ընտրված կառուցվածքը բավարար չափով չի նպաստում նրա 
խնդիրների իրագործմանը:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմնի կառուցվածքը փաստորեն թույլ է տալիս կատարել իր 
պարտականությունները, եթե համարենք (այդպիսին է հարկային մարմնի 
աշխատակիցների ծայրահեղ մեծամասնության կարծիքը), որ պարտականությունը 
պետական բյուջեի եկամտային մասի ապահովումն է: Այդ իմաստով կա դինամիկ աճ: 
Սակայն եթե համարենք, որ հարկային մարմնի պարտականությունների կազմում առկա են 
նաև այլ կարևոր անելիքներ, ապա, թերևս, հարկային մարմնի կառուցվածքը կհանդիսանա 
ոչ բավարար ապահովող: Այդպիսի «այլ կարևոր անելիքների» շարքին կարելի է դասել ՀԾՄ  
օրենքում նշված մի շարք «գործառույթները», պարտականությունները կամ այդ օրենքի 7-րդ 
հոդվածում նշված կազմակերպական սկզբունքները, մասնավորապես. 

− հարկային օրենսդրության միատեսակ կիրառումը, 

− հարկային օրենսդրության և դրան համապատասխան ընդունված իրավական  
ակտերի դրույթների կիրառման վերաբերյալ բացատրական աշխատանքների 
իրականացումը, հարկ վճարողներին գործող հարկերի և պարտադիր այլ վճարների 
մասին տեղեկացնելը, 

− հարկային ծառայության արդյունավետ կազմակերպումը, 

− օրենսդրությամբ սահմանված չափից ավելի վճարված (բռնագանձված) հարկերի և 
պարտադիր այլ վճարների հաշվանցումը (կամ վերադարձման համար անհրաժեշտ` 
օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկությունների, տեղեկանքների տրամադրումը),  

− հարկային հարաբերությունները և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության 
վճարների բնագավառը կարգավորող օրենսդրական ակտերի կիրառման 
վերաբերյալ հարկային ծառայողների և հարկ վճարողների ուսուցման 
կազմակերպումը, 

− հարկային ծառայողների արհեստավարժությունը: 

Հարկային մարմնի կառուցվածքում առկա են կրկնվող գործառույթներով 
ստորաբաժանումներ կամ ոչ հստակ սահմանված պարտականությունները: 

 

 

 

ԱՑ 1.3.2 

62.5  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի կազմակերպչական կառուցվածքը թույլ 
է տալիս կատարել պարտականությունների ապակենտրոնացում, 
որպեսզի հարկատուների վերաբերյալ որոշումները կայացվեն 
համապատասխան մակարդակում:     
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Պատասխան 
Հարկային մարմնի կառուցվածքը և օրենսդրությունը հիմնականում թույլ են տալիս դա 
իրականացնել: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Որոշումների ընդունման հարցում պարտականությունների «վերաբաշխման», 
վերալիազորման հարցը դիտարկելիս պետք է ուշադրություն դարձնել մի քանի 
հանգամանքների վրա: Այսպես` նկատենք, որ օրենսդրությամբ սահմանված է, որ ՀՀ ԿԱ 
ՀՊԾ ղեկավարն է հաստատում կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործառույթները, 
ինչպես նաև կարող է ստեղծել աշխատանքային խմբեր կամ նոր ենթաբաժիններ` ՀՀ 
կառավարության որոշմամբ հաստատված ընդհանուր կազմակերպչական կառուցվածքի 
շրջանակում:  

Միաժամանակ պետք է նկատել  նաև, որ կառուցվածքը գործնականում շատ ճկուն չի 
ձևավորված, ինչի արտահայտությունն է այն, որ այն «կենտրանաձիգ» է ու շատ 
ֆունկցիաներ իրագործվում են միայն վերադաս հարկային մարմնում: Օրինակ, որևէ հարկ 
վճարողի ունեցած ԱԱՀ գերավճարի հաշվանցման մասին որոշումը, եթե նույնիսկ դա 1000 
դրամ է, կայացվում է վերադասում: Որոշումներ կայացնելու համար ՏՀՏ-ները պետք է 
ունենան անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Տվյալների հիմնական բազան գտնվում է 
վերադասում: Կենտրոնացման այլ օրինակներ են հարկատուների բողոքների քննարկումը, 
վերստուգումները, սնանկացման համար դատարան դիմումների ներկայացումը և այլն:       

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի մասնակիցներն էական բողոք չունեին 
հարկատուների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու ինքնուրույնության հարցում: Նշվեց, որ 
այդպիսի իրավիճակը պայմանավորված է նաև նրանով, որ ներկայումս սպասարկվող 
հարկատուների ցուցակները համարյա հստակորեն բաշխված են ըստ ՏՀՏ-ների տարածքների ու 
հատուկ հարկային տեսչությունների (ակցիզային հարկ վճարողների հարկային տեսչություն, 
հանքարդյունաբերության ոլորտի հարկային տեսչություն և այլն):   

Ներդիր. տարբեր երկրների հարկային մարմինների կառուցվածքի ուսումնասիրությունը թույլ է 
տալիս առանձնացնել դրանց ձևավորման  հետևյալ հայտնի երեք սկզբունքները.  

1. «հարկային» (կամ առարկայական) սկզբունք, երբ հարկային մարմնի ստորաբաժանումները 
ստեղծվում են հարկերի հիման վրա (ԱԱՀ-ի ստորաբաժանում, եկամտահարկի 
ստորաբաժանում և այլն),  

2. «ֆունկցիոնալ» սկզբունք, երբ հարկային մարմնի ստորաբաժանումները ստեղծվում են 
գործառույթների բաշխման հիման վրա (հարկատուների հաշվառման ստորաբաժանում, 
ստուգումների ստորաբաժանում և այլն),  

3. «սեգմենտային» սկզբունք, երբ հարկային վարչարարությունը կազմակերպվում է 
հարկատուների որոշակի խմբերի համար (խոշոր բիզնես, գործունեության ոլորտ և այլն):  

Նշված սկզբունքներից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թերությունները և դժվար 
կլինի գտնել երկիր, որի հարկային վարչարարությունը կառուցված լինի բացառապես մեկ սկզբունքի 
վրա: Տարբերությունները կայանում են այդ սկզբունքների համամասնության աստիճանների մեջ: 
Ինչքանով մեծ է հարկային վարչարարության կառուցվածքի մեջ «սեգմենտային» սկզբունքի 
տեսակարար կշիռը, այնքան բարձր է ապակենտրոնացման աստիճանը:  

ՌՆ 4 

Հարկային մարմնին հատկացվում են  անհրաժեշտ ռեսուրսներ` հարկային համակարգի 
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կառավարման և գործունեության իրականացման համար: 

ԱՑ 1.4.1 

46.9 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի բավարար ռեսուրսներ և 
ֆինանսավորում` իր քաղաքականությունն արդյունավետ 
իրականացնելու և պարտականությունները կատարելու  համար: 

Պատասխան 
Հարկային մարմնի կենսագործունեության համար բազմատեսակ ռեսուրսների 
անհրաժեշտություն է առաջանում, որոնց հարցում (հատկապես ֆինանսավորման) առկա է 
«խրոնիկական» պակաս: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմինը սովորաբար ունենում է ռեսուրսների պակաս և ստիպված է լինում ՀՀ 
կառավարության միջոցով դիմել տարբեր դոնոր կազմակերպությունների` իր 
քաղաքականության իրագործման համար: Այդ է վկայում նաև վերջերս ՀՀ կառավարության 
կողմից հաստատված հարկային համակարգի զարգացման եռամյա ծրագիրը (ՀՀ 
կառավարության 21 հունիսի 2007թ. թիվ 696-Ն որոշում): Այդ փաստաթղթում ծրագրի 
բաղադրիչների ֆինանսավորման համար թերևս նախատեսված են ավելի շատ այլ 
աղբյուրներ (միջազգային կազմակերպությունների միջոցներ), քան թե ՀՀ պետական 
բյուջետային միջոցներ:   

Բացի ֆինանսականից, հարկային մարմինը  «սղություն»  ունի նաև  փորձառու 
մասնագետների կառավարման ու տեխնոլոգիական նոր ընթացակարգերի հարցում, որոնց 
մասին մանրամասն խոսվում է այլ համապատասխան ՀԳԱ-ներում:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ որպես ռեսուրսների սղության 
վկայություն, նշվեց պետական բյուջեի եկամուտների ապահովմանը ոչ ադեկվատ ձևով հարկային 
ծառայողների աշխատավարձերի բարձրանալը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված 10 տոկոս 
խրախուսման ֆոնդից պարգևատրման գումարների` հիմնականում ուշացումով ստանալը: 
Մասնավոր կարծիքով նշնեց նաև, որ աշխատավարձերի մակարդակի հարցը ՀՀ կառավարության և 
ԱԺ կողմից թերագնահատվում է և այսպիսի ռեսուրսային ապահովման պայմաններում դժվար կլինի 
վստահորեն ասել, որ մոտակա 10 տարում հարկային տեսուչների աշխատավարձերն այնքան 
կբարձրանան, որ նրանք հաստատապես հեռանան «կոռուպցիոն» մտածելակերպից:  

Վերաբերող նյութեր.  

- ՀՀ կառավարության 21 հունիսի 2007թ. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին»  թիվ 
696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55, 

- ՀՀ կառավարության 2005թվականի փետրվարի 17-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
հարկային պետական ծառայության համակարգի զարգացման ֆոնդի 2005 թվականի 
միջոցների օգտագործման ուղղությունները` տարեկան ծախսերի նախահաշվի ձեվով 
հաստատելու մասին» թիվ 153-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 28: 

ԱՑ 1.4.2 

18.8  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի բյուջեն ձևավորվում է` հաշվի առնելով 
ծրագրերի կատարողականները:    
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Պատասխան 
Ոչ, ծրագրերի կատարողականների հետ բյուջեի կապը ուղղակի և ամբողջական չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմնի “պահպանման” բյուջեն ձևավորվում է միայն ՀՀ պետական բյուջեի 
միջոցներից: Բյուջետային համակարգի մասին օրենսդրության (մասնավորապես` 
«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք) և դրա ներքո`միջնաժամկետ ծախսերի 
պետական ծրագրերի եղանակով ֆինանսավարման սխեման գործարկված է միայն որոշ 
հարկային ծրագրերի համար: Պետական բյուջեից ֆինանսավորումն ապահովում է 
հարկային մարմնի` միայն հիմնական գործառնական պարտավորությունների 
(պահպանման ծախսերի) կատարումը: Մնացածի համար հարկային մարմինը “ջանքեր է 
գործադրում”, ՀՀ կառավարության միջոցով, ներգրավելու արտաքին (միջազգային 
կազմակերպությունների, ԱՄՆ ՄԶԳ և այլն) ֆինանսավորում:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ  հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ. 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն պատրաստվում է հարկային օրենսդրության պորտալի ստեղծման համար 
դիմել «Հայաստանի հարկային բարեփոխումների ծրագրին» (Armenian Tax Improvement 
Program, որը ներկայումս իրագործվում է «Բուզ Ալլեն Համիլթոն Ինկ» ամերիկյան 
կազմակերպության կողմից) 

− նույն ծրագրի միջոցով են  միայն հարկային մարմնում  կարողանում արագ ստանալ որևէ 
վարչարարական օրենսդրական դրույթի վերաբերյալ միջազգային փորձի մասին Տեղեկանք և 
այլն:    

Նշվեց նաև` կատարողականի հետ ֆինանսավորումը կապելու հարցում ոչ ի օգուտ հարկային 
մարմնի համեմատության մասին: Խոսքը վերաբերում է ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՀՀ ԿԱ մաքսային պետական 
կոմիտեի արտաբյուջետային ֆոնդերի ձևավորման ու գործունեության մեխանիզմներին: Նշվեց, 
որ. 

o մաքսային մարմնի ֆոնդը ձևավորվում  է համարյա «ավտոմատորեն», քանի որ այնտեղ 
նաև մաքսային սահմանով ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները բաց են 
թողնվում, որպես կանոն, երբ որ մաքսային վճարումները (ներառյալ` այդ ֆոնդի աղբյուր 
ծառայող մաքսավճարները) կատարված են: Հարկային մարմնի դեպքում տարիներ 
շարունակ հաշվարկներ են պահվում, սպասում, քանի որ հարկային ստուգումների 
արդյունքում լրացուցիչ հայտնաբերված (ստուգման ակտով հաշվեգրված) գումարի 10 
տոկոսի հատկացումը հարկային մարմնի այդ արտաբյուջետային ֆոնդին (հետևաբար և 
դրա` հարկային մարմնի կողմից  ծախսելու թույլտվությունը) պայմանավորված է 
հիմնական գումարը, այիսինքն`  90 տոկոսը, հավաքագրած լինելու հանգամանքով, 

o այդ մաքսավճարների բազան հաշվարկային չէ, այլ համարյա ամրագրված: Դա 
մաքսայինի դեպքում կիրառումը դարձնում է շատ ավելի պարզ, 

o այդ ֆոնդը, մեկ աշխատողի հաշվով, ձևավորում է մի քանի անգամ ավելի մեծ գումարներ, 
քան դա հարկային մարմնի արտաբյուջետային ֆոնդի դեպքում է; Հետևաբար նաև, 
մաքսային մարմինը պակաս կախվածության մեջ է պետական բյուջետային 
ֆինանսավորումից:   

Վերաբերող նյութեր.  
- «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 48,  

ՀՀ մաքսային օրենսգիրք, ՆԻԱՑ 3: 
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ԱՑ 1.4.3 

28.1  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի բյուջեն կազմվում է մի քանի տարով` 
ընձեռելով ռազմավարական պլանավորման հնարավորություն և 
ֆինանսական միջոցների ավելցուկների դեպքում`  վերաբաշխման  
հնարավորություն:  

Պատասխան 
Ոչ, այն կազմվում է տարեկան հիմքով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմնի բյուջեն կազմվում է ամեն տարի, տվյալ տարվա պետական բյուջեի 
նախապատրաստման ներքո, և չօգտագործված մնացորդները չեն կարող տեղափոխվել 
հաջորդող տարի: Պետական բյուջետային օրենսդրության ներքո սահմանված` 
»միջնաժամկետ ծախսերի պետական եռամյա ծրագրերի» եղանակով ֆինանսավարման 
սխեման գործարկված է միայն որոշ հարկային ծրագրերի համար: Այդ իսկ պատճառով 
հարկային մարմինն իրատեսորեն չի էլ կարող օգտվել իր բյուջեն մի քանի տարով կազմելու 
դրույթից:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ  հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ միջնաժամկետ 
ծախսերի պետական պլանավորման գործիքի կիրառումը սովորաբար  իրականացվել է ոչ 
արդյունավետ կերպով: Այն հնարավորություն չի տվել հաշվի առնել գործառույթների ամբողջ 
շրջանակը, խնդիրների դիվերսիֆիկացումը և աճը:  

Նշվեց նաև, որ օրենսդրությունը թույլ է տալիս դիմել ՀՀ վարչապետին, ով իր որոշմամբ կարող է 
որոշակի սահմաններում վերախմբագրումներ, վերաբաշխումներ կատարել, եթե ծախսերի եռամյա 
ծրագիրն էականորեն սկսում է չհամապատասխանել իրավիճակին; Իրականում այդ ճանապարհը 
հարկային մարմնի համար շատ արդյունավետ չէ, քանի որ »միջնաժամկետ ծախսերի պետական 
եռամյա ծրագրերի» եղանակով ֆինանսավորման սխեման գործարկված է ոչ բոլոր, այլ միայն որոշ 
հարկային ծրագրերի համար:     

Վերաբերող նյութեր. 

- «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 48,    

- ՀՀ կառավարության 2006թվականի հունիսի 8-ի «Հայաստանի հանրապետության 
2007-2009 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու 
մասին» թիվ 774-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 49: 

ՌՆ 5 

Հարկային մարմինն ունի կայուն օրենսդրական դաշտ, որն ապահովում է պատշաճ 
վարչարարություն և հարկային պարտավորությունների կատարում: 

ԱՑ 1.5.1 

50  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը պատասխանատու է հարկերի 
գնահատման, հավաքագրման և հարկերի կիրարկումն ապահովող  
օրենքների մշակման համար (այլ հարկային օրենքների մշակման 
համար պատասխանատվությունը թողնելով ՀՀ ֆինանսների և 
էկոնոմիկայի  նախարարությանը): 

Պատասխան 
ՀԾՄ  օրենքով կամ որևէ այլ օրենքով հարկային մարմինը չունի այդպիսի 
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պարտավորություն: Իրականում, հարկային վարչարարական օրենքների մեծ մասի 
նախաձեռնումն իրականացվում է հարկային մարմնի կողմից:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
 Հարկային մարմնի վրա օրենքով դրված չէ այդպիսի առաքելություն, պարտավորություն: 
Այս պահին հայտնի է, որ «Հարկային օրենսգրքի» ընդհանուր մասը, այսինքն` հարկային 
վարչարարական հարցերին վերաբերվող մասը, մշակվում և կոորդինացվում է ՀՀ 
ֆինանսների ու էկոնոմիկայի նախարարության կողմից:  

Միաժամանակ, հարկային մարմինը, համաձայն իր կանոնադրության  կարող է. 

- մասնակցել  հարկային քաղաքականության մշակմանը,  

- ընդհանրացնել հարկային պետական ծառայության համակարգում օրենսդրական և այլ 
իրավական ակտերի կիրառման պրակտիկան, մշակել ու սահմանված կարգով 
օրենսդրության կատարելագործման նպատակով ներկայացնել ՀՀ կառավարություն և կամ 
ՀՀ վարչապետին:     

Գործնականում հարկային մարմնի ղեկավարը կամ նրա տեղակալը հաճախ ՀՀ 
կառավարության կողմից նշանակվում են ՀՀ ԱԺ-ում կառավարության օրենսդրական 
նախաձեռնությունների գծով լիազոր ներկայացուցիչ: Այդ բոլոր դեպքերը հստակորեն 
վերաբերում են հարկային վարչարարական օրենսդրական փոփոխություններին:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնյաների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց,  որ հարկային վարչարարական 
օրենսդրական ակտերի մշակման ու «անցկացման»  հարցում  առանցքային դերը պետք է լինի 
հարկային մարմնինը  սակայն այդ հարցում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  նախարարության  դերն 
արհեստականորեն «մեծացված է»: 

Վերաբերող նյութեր.  
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10, 

- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 6,  

- ՀՀ կառավարության 21 նոյեմբերի 2002 թվականի թիվ 1926-Ն որոշմամբ 
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
հարկային պետական ծառայության կանոնադրությունը, ՆԻԱՑ 11: 

ԱՑ 1.5.2 

68.8 միավոր 

• Արդյո՞ք օրենքը հարկային մարմնին վերապահում է բավարար 
լիազորություններ` օրենքով սահմանված իր բոլոր 
պարտավորություններն արդյունավետորեն իրականացնելու համար:   

Պատասխան 
Հիմնականում, այո:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   

Հարկային մարմինն ունի «բազային» համապատասխան լիազորություններ` իր 
պարտավորություններն իրականացնելու համար: Միաժամանակ, հարկային մարմինն ունի 
սահմանափակումներ հարկատուների բանկային տվյալներից օգտվելու մասով (այդպիսի 
տվյալներ նա կարող է ձեռք բերել դատարանի որոշմամբ): 

Խնդիրը վերաբերում է ոչ այնքան լիազորությունների սահմաններին որքան ունեցածը 
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արդյունավետորեն իրացնելուն: Հարկային մարմնում առկա չէ գնահատման համակարգ և 
չեն իրականացվել կլասիկ գիտական հետազոտություններ այն մասին, թե հարկային 
մարմնի ունեցած գործիքները, իրավասությունները որքանով են արդյունավետորեն 
օգտագործվում:    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնյաների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ օրենքը տալիս է բավարար 
լիազորություններ: Հարկային մարմինն այլ պետական մարմիններից ավելի վատ վիճակում չէ և որ 
նախ և առաջ եղած լիազորությունները պետք է արդյունավետորեն իրացնել (oրինակ, խոշոր հարկ 
վճարողների  մոտ ստուգման 90-օրյա, այսինքն` բավականին երկար, ժամկետը արդյունավետորեն 
չի օգտագործվում և այլն):  

Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ. 

o վերջին երեք տարիների էվոլյուցիան ցույց է տալիս, որ հարկային վարչարարական կամ 
նույնիսկ օրենսդրական փոփոխությունները պահի խնդիր են լուծում, չկա ծրագրային 
տրամաբանական քայլերի հերթականություն, 

o հարկային մարմինն  օժտված է ավելի շատ լիազորություներով, քան անհրաժեշտ է, 
հետևաբար, ներկայումս, հաշվի առնելով կոռուպցիոն ռիսկերի առկայությունը, վաղաժամ է 
էլ ավելի մեծացնել հարկային տեսուչի «զինանոցը», 

o հարկային մարմնի լիազորությունների աստիճանը հասկանալու համար վերլուծությունների 
պակաս  կա հարկային մարմնում: 

Վերաբերող նյութեր.  
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10, 

- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 6,  

ՀՀ կառավարության 21 նոյեմբերի 2002 թվականի թիվ 1926-Ն որոշմամբ հաստատված 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության կանոնադրությունը, ՆԻԱՑ 11: 

ՌՆ 6 

Հարկային մարմինն ունի  հաշվետու լինելու պարտավորություն  իր այն 
գործողությունների համար, որոնք ենթակա են վերահսկման և գնահատման: 

ԱՑ 1.6.1 

15.6  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի ներքին աուդիտի համակարգ: 

Պատասխան 
Ոչ, կատարողականների գնահատմամբ զբաղվող, այսինքն` առավել ընդհանուր 
սահմանմամբ, «ներքին աուդիտի» իրականացման գործառույթ առկա չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմնի սովորական գործառութային պրակտիկայում սովորական է 
«կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործառույթների համալիր ստուգում» տերմինը, 
բայց ոչ` «ներքին աուդիտ» տերմինը:  

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչության կողմից իրականացվող համալիր ստուգումները 
(տես ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչության գործառույթները, ինչպես նաև այդ նույն 
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վարչության 2007թ. աշխատանքային ծրագիրը) բազմակողմ են, սակայն ոչ ամբողջական: 
Դրանք ուղղված չեն հենանիշերի հետ համադրման, իսկ հենանիշեր ընդհանրապես 
սահմանված էլ չեն (տես «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ .. տարածքային հարկային տեսչությունում համալիր 
ստուգում անցկացնելու մասին հրամանի, ծրագրի և կատարված ստուգման ակտի 
պայմանական օրինակ»): Այդ պայմաններում այդ համալիր ստուգումը չի կարող 
հավասարեցվել աուդիտի, այդ բառի այն հանրահայտ իմաստով, ինչ որ առկա է 
միջազգային գործարար մասնագիտական կորպորատիվ միջավայրում:  

Վերաբերող նյութեր.  
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10, 

- ՀՀ կառավարության 21 նոյեմբերի 2002 թվականի թիվ 1926-Ն որոշմամբ 
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
հարկային պետական ծառայության կանոնադրությունը, ՆԻԱՑ 11,  

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 29.01.2004թ. թիվ 1-06/142-Ա 
հրամանով հաստատված «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային 
տեսչությունների գործառույթները», ՆՓՑ 1, 

-  ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 17.01.2003թ հրամանով 
հաստատված «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ  վերահսկողության վարչության գործառույթները», ՆՓՑ 
11,  

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 23.01.2007թ.” «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
վերահսկողության վարչության 2007թ-ի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու 
մասին» հրաման, ՆՓՑ 12, 

- “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ..... տարածքային հարկային տեսչությունում համալիր ստուգում 
անցկացնելու մասին հրամանի, ծրագրի և կատարված ստուգման ակտի 
պայմանական օրինակներ”, ՆՓՑ 15: 

ԱՑ 1.6.2 

25  միավոր 

• Արդյո՞ք առկա է անկախ արտաքին կառույց, որն իրականացնում է 
հարկային մարմնի գործունեության աուդիտը և գնահատում նրա 
կատարողականությունը:   

Պատասխան 
Ոչ, ՀՀ օրենսդրությամբ հարկային մարմնի պարտադիր արտաքին աուդիտ, 
համապատասխան եզրակացության տրամադրմամբ, նախատեսված չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
ՀՀ վերահսկիչ պալատը, որ գործում է «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, 
իրականում կատարում է միայն պետական կամ միջազգային ֆինանսավորման` ըստ 
ուղղությունների ճիշտ օգտագործած լինելու ստուգում: Հարկային մարմինն առնչվում է նաև 
ՀՀ ֆինանսների ու էկոնոմիկայի նախարարության վերստուգիչ վարչության ստուգումների 
հետ, մասնավորապես` ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության գործառույթները 
ներառում են նաև բյուջետային եկամուտներ հավաքագրող պետական մարմինների կողմից 
բյուջետային եկամուտների հավաքագրման և ՀՀ oրենuդրության պահանջների 
ապահովման նկատմամբ հuկողության իրականացումը: Ի դեպ,  ՀՀ ֆինանսների ու 
էկոնոմիկայի նախարարության կանոնադրությունը բացառում է դրա շրջանակներում 
հարկեր, տուրքեր, այլ պարտադիր վճարներ, վարձակալական վճարներ, տոկոuներ ու 
վարչական տուգանքներ վճարողների և հարկային գործակալների մոտ նախարարության 
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կողմից uտուգումներ իրականացնելը (ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 
Կանոնադրության 8-րդ կետ): 

Հարկային մարմինն առնչվում է նաև ՀՀ նախագահի աշխատակազմի վերահսկողական 
ծառայության և ՀՀ դատախազության ստուգումների հետ, որոնք իրականացվում են 
համապատասխան իրավասությունների շրջանակում: 

Վերը նշված կառույցներից և ոչ մեկի ստուգման արդյունքում չեն իրականացվում 
համակարգային գնահատումներ, կատարողականի ստուգում, ռիսկերի զոնաների դուրս 
բերում, զարգացող վարչարարական կամ կառավարման խնդիրների վերլուծություն, ինչը 
պետք է բնորոշ լիներ որակական արտաքին անկախ աուդիտին:     

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնյաների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ  հարկային մարմնի  հրավերով 
ոչ մի արտաքին ստուգում տեղի չի ունենում, թեև ստուգումներ կատարում են տարբեր մարմիններ: 
Նշվեց, մասնավորապես, որ ԱԺ վերահսկիչ պալատի ստուգումը, թերևս մասնագիտորեն ավելի 
նպատակաուղղված է: Այնուամենայնիվ, դրանք բոլորն էլ ոչ թե մոնիթորինգային են, այլ լոկ 
վերահսկողական: 

Վերաբերող նյութեր.  

- ՀՀ կառավարության 11.07.2002 թ. «ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 
կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածը հաստատելու մասին»  թիվ 
1460-Ն,որոշում, ՆԻԱՑ 66, 

- «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 51, 

- «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2006 
թվականի տարեկան հաշվետվություն», ՆԻԱՑ 75: 

ՌՆ 7 

Հարկային մարմնի գործունեությունը կառավարվում  և գնահատվու մ է 
աշխատանքի արդյունավետության  կառավարման  համակարգի հիման վրա: 

ԱՑ 1.7.1 

18.8  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի կառավարումն իրականացվում է  
շահառուների հետ համաձայնեցված հենանիշերի և ցուցանիշների 
հիման վրա, իսկ իր գործունեության  արդյունքները մշտապես 
դիտակվում են:  

Պատասխան 
Ոչ, այդպիսի հենանիշերի և ցուցանիշների համակարգ առկա չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
2007 թվականի մայիսին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված «Հարկային համակարգի 
զարգացման եռամյա ծրագրի» մեջ փորձ է արվել որակական պարամետրերը վերածել 
քանակականի, սակայն դա ամբողջական չէ:   

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ գործունեությունը վերահսկվում է մի քանի մարմինների, առաջին հերթին` ՀՀ 
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, սակայն այն չի ենթարկվում որևէ 
մշտադիտարկման (մոնիթորինգի), առավել ևս շահառուների (հասկանում ենք և’ պետական 
մարմինները, և’ հարկատուներն ու հանրությունը) հետ համաձայնեցված հենանիշերի ու 
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ցուցանիշների շրջանակով: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնյաների հետ հարցազրույցների ժամանակ այդ տեսանկյունից սույն ԱՑ-ին 
բավականաչափ ցածր գնահատական տրվեց, հիմնավոմամբ, որ սահմանված համակարգված 
ցուցանիշներ չկան և որ  միակ ցուցանիշը եկամուտների հավաքագրման պլանն է:    

ԱՑ 1.7.2 

15.6  միավոր 

• Արդյո՞ք առկա է հաշվետվական պատշաճ համակարգ, որն 
ապահովում է կատարողականությանը վերաբերող 
հաշվետվությունների ներկայացում ղեկավարությանը: 

Պատասխան 
Ոչ, այդպիսի հաշվետվությունների համակարգ սահմանված չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Որոշակի հաշվետվություններ ՏՀՏ-ները ներկայացնում են վերադասին: Աշխատողները ևս 
ֆորմալ պետք է ամեն 6 ամիսը մեկ իրենց ղեկավարներին ներկայացնեն 
հաշվետվություններ սեփական առաջընթացի մասին: ՏՀՏ-ները պետք է իրականացնեն 
ստացված հարկային հաշվետվությունների 20 տոկոսի կամերալ ուսումնասիրություն և  
վերադասին  հաշվետվություն  ներկայացնեն այդ մասին: Սակայն այս ամենը չեն կարող 
համարվել կատարողականությանը վերաբերող ցուցանիշների համակարգ: Այդ 
կոնցեպցիան դեռևս չի դարձել հարկային մարմնի սեփականությունը:   

ԱՑ 1.7.3 

12.5  միավոր 

• �    Արդյո՞ք կա որակի կառավարման համակարգ, որն ապահովում 
է հարկային մարմնի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի 
շարունակական վերահսկումը:  

Պատասխան 
Ոչ, այդպիսի համակարգ սահմանված չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Սահմանված չեն ոչ կատարողականության, ոչ էլ գործառույթների իրականացման 
ժամանակ որակի կառավարման համակարգեր:  

ԱՑ 1.7.4 

21.9  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը կիրառում է աշխատանքի 
արդյունավետության կառավարման  մոդելներ: 

Պատասխան 

Հարկային մարմինը աշխատանքի արդյունավետությունը կառավարելու խնդիր ունի, 
սակայն այն չի չափվում, չի վերահսկվում համակարգված ձևով և չի մոդելավորվում:   

Առանձին ցուցանիշներ կարող են կիրառվել ներքին փաստաթղթերում, օրինակ, մեկ 
ստուգմամբ հայտնաբերված հարկերի գումարներ և այլն: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնյաների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ նման մոդելների, որակի 
կառավարման համակարգի և, ընդհանրապես, հենանիշերի վրա խարսխված` 
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կատարողականությունը մշտադիտարկող հաշվետվությունների համակարգ բացակայում է, թեև, 
իհարկե, դրա առանձին տարրեր առկա են:   

ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ նրանք տարբեր ստանդարտ 
իրավիճակների համար, եթե կառավարման մոդել չեն էլ կիրառում, ապա ունեն «սեփական 
արտադրության գործնական հնարքներ»: Այնուամենայնիվ, եթե դրանք մնում են «սեփական ոճի» 
մակարդակում և չեն դասակարգվում, փնտրվում ու արժանանում ուշադրության, ապա դառնում են 
հենանիշ ու ցուցանիշ, այսինքն`  չեն դառնում «կորպորատիվ ոճ» = մոդելավորում:  

Սահմանումներ 
Սովորաբար կիրառվող կառավարման որոշ գործիքներ.  
Հավասարակշռված չափման սանդղակ – Ռ. Կապլանի և Դ. Նորթոնի կողմից մշակված 
կառավարման համակարգ, որը թույլ է տալիս կառավարել և գնահատել ընկերությունների 
կամ հարկային մարմինների գործունեության հաջողությունը երկու կատեգորիայի 
հեռանկարներից. առաջինը` ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հեռանկար, ինչպիսիք են 
ուսուցման և աճի հեռանկարները (գործատուների վերապատրաստում և կորպորատիվ 
մշակույթի գործելակերպ), գործարարության գործընթացի հեռանկար (ներքին 
գործարարության գործընթացների վերահսկում) և երկրորդը`դեպի հաճախորդը ուղղված 
հեռանկար (շեշտը դնելով հաճախորդի բավարարվածության վրա): Համակարգը նպատակ 
ունի սահմանել հարկային մարմնի տեսակետը և ռազմավարությունը և դրանց 
իրականացումը: Համակարգի նպատակն է ապահովել  ներքին բիզնես գործընթացների և 
արտաքին արդյունքների վերաբերյալ հետադարձ կապ` կատարողականը 
շարունակաբար բարելավելու նպատակով: 
EFQM (Որակի կառավարման եվրոպական հիմնադրամ) գերազանցության մոդել – 
Եվրոպական որակավորման մարմնի կողմից հաստատված կազմակերպությունների 
գնահատման համակարգ, որը թույլ է տալիս գործունեության բոլոր ոլորտներում  կայուն 
հաջողության ձեռք բերումը` «ղեկավարումը խթանող քաղաքականության և 
ռազմավարության» միջոցով, որը մատուցվում է մարդկանց, գործընկերության և 
ռեսուրսների և գործընթացների միջոցով:   
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Հավելված 1.01 
Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք 

 ՀԳԱ 1  
 «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՇՐՋԱՆԱԿ»  
     ՌՆ1 միավոր   13.75 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ1  0-25 25-50 50-75 75-100   
25% ԱՑ 1  40.6     

 ԱՑ 2   71.9    
 ԱՑ 3   50    
 ԱՑ 4  46.9     
 ԱՑ 5   65.6    
 Միջին     55  
     ՌՆ2 միավոր   6.57 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   

ՌՆ2  0-25 25-50 50-75 75-100   
15% ԱՑ 1   59.4    

 ԱՑ 2  46.9     
 ԱՑ 3  25     
 Միջին     44  
     ՌՆ3 միավոր   2.81 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   

ՌՆ3  0-25 25-50 50-75 75-100   
5% ԱՑ 1   50    

 ԱՑ 2   62.5    
 Միջին     56  
     ՌՆ4 միավոր   6.25 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   

ՌՆ4  0-25 25-50 50-75 75-100   
20% ԱՑ 1  46.9     

 ԱՑ 2 18.8      
 ԱՑ 3  28.1     
 Միջին     31  
     ՌՆ5 միավոր   5.94 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   

ՌՆ5  0-25 25-50 50-75 75-100   
10% ԱՑ 1  50     

 ԱՑ 2   68.8    
 Միջին     59  
     ՌՆ6 միավոր   2.03 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   

ՌՆ6  0-25 25-50 50-75 75-100   
10% ԱՑ 1 15.6      

 ԱՑ 2  25     
 Միջին     20  
     ՌՆ7 միավոր   2.58 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   

ՌՆ7  0-25 25-50 50-75 75-100   
15% ԱՑ 1 18.8      

 ԱՑ 2 15.6      
 ԱՑ 3 12.5      
 ԱՑ 4 21.9      

 Միջին     17  
ՀԳԱ –Ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 40     
ՀԳԱ-Ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 40     
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ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ «ցանկալի» արդյունքներից (տես Պատկեր 
1.01) 

  
Փաստացի 
արդյունք 

ՌՆ «ցանկալի» 
արդյունք 

Շեղումը ՌՆ 
«ցանկալի»-ից 

%, 
Փաստացի/«ցանկալի» 

ՌՆ1 13.75 18.75 5.00 73.33% 
ՌՆ2 6.57 11.25 4.69 58.36% 
ՌՆ3 2.81 3.75 0.94 75.00% 
ՌՆ4 6.25 15.00 8.75 41.69% 
ՌՆ5 5.94 7.50 1.56 79.20% 
ՌՆ6 2.03 7.50 5.47 27.07% 
ՌՆ7 2.58 11.25 8.67 22.93% 

 

Գնահատված ՀԳԱ 1 – ի համեմատություն (տես Պատկեր 1.02) 

ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 75 
ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 40 

Պատկեր 1.02 

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

 
Շեղումը «ցանկալի» արժեքից` 35 միավոր  

ԱՑ-ների քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում 
(տես Պատկեր 1.03) 

ՏԻՐՈՒՅԹ 
0-
25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 

ԱՑ-ների քանակը 6 8 7 0 0 21 
ԱՑ-ների % ընդհանուրից 29% 38% 33% 0% 0 100% 
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Պատկեր 1.03 ԱՑ-ների քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան 
տիրույթներում 

00

7
8

6

0%

29%

0%

33%38%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0-25 25-50 50-75 75-100 NA
0%

5%

10%

15%

20%
25%

30%

35%

40%

ԱՑ-երի քանակը ԱՑ-երի % ընդհանուրից
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ՀԳԱ 2 
“Կառուցվածքը և 
կազմակերպումը" 
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IV.2. ՀԳԱ 2 - Կառուցվածքը և կազմակերպումը  

ՀԳԱ 2-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ 2-ը` “Կառուցվածքը և կազմակերպումը” անվանումով, նպատակ ունի 
պատասխանելու այն հարցին, թե արդյոք ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն իրականում ընդունակ է և թե 
որքանով է կարողացել ստեղծել արդյունավետ և նպատակաուղղված կառուցվածք, և 
իրագործել այնպիսի կազմակերպում, որոնք հնարավորություն կտային լուծելու 
հարկային մարմնի առջև դրված խնդիրները: 

Ըստ եվրոպական չափանիշների` համարվում է, որ այդ նպատակին հնարավոր կլինի 
հասնել եթե հայաստանյան հարկային վարչարարական համակարգը կարողանա, 
մասնավորապես, ունենալ հստակ պատասխաններ, տեսակետներ, կանխատեսումներ, 
տրադիցիաներ, ընթացակարգեր հետևյալ հիմնական հարցադրումների գծով.  

⇒ տեղյա՞կ են արդյոք հարկային մասնագետները ռիսկերի կառավարման 
համակարգերի կիրառման նշանակության մասին, 

⇒ արդյոք համակարգն ընդունա՞կ է սահմանել օպերատիվ գերակայություններ, 

⇒ արդյո՞ք հարկային մարմինը ծանրաբեռնված է “անբնական” ֆունկցիաներով, 

⇒ արդյո՞ք արդյունավետ են գործում կառավարման խողովակները, 

⇒ արդյո՞ք գործում է կատարողականության ցուցանիշների համակարգ, որը կարող է 
նպաստել ռեսուրսների ճկուն և արագ վերաբաշխմանը:  

1. Իրականացման (ՀԳԱ 2-ի լրացման) առանձնահատկությունները 

Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1) 

o ընթացակարգային (ներքին իրավական) այլ բազմաթիվ փաստաթղթեր (տես 
սույն Հաշվետվության` Հավելված 2), 

o հարցազրույցներ հարկային մարմնի պաշտոնատար անձանց հետ 

o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված երեք կլոր սեղաններ` պետական 
գերատեսչությունների (24.08.2007), բիզնեսի ներկայացուցիչների (27.08.2007թ.) 
ու տարածքային հարկային տեսչության աշխատակիցների մասնակցությամբ 
(27.08.2007թ.):   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ 2 –ը պարունակել է 19 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել 18-ը, և 1 առանցքային 
ցուցանիշ, մասնավորապես` ՌՆ 5, ԱՑ-2-ը չի գնահատվել: Դա այդպես է, քանի որ այն 
բխում է ՌՆ 5 ԱՑ-1-ից, որի պատասխանն, ըստ էության նշանակում է որ 
ծանրաբեռնվածության և ռիսկերի որոշման ցուցանիշներ ՀՀ ՀՊԾ-կողմից սահմանված 
չեն: Հետևաբար, տեղին չի լինի գնահատել ԱՑ-2-ը, թե արդյոք այդ ցուցանիշները 
պարբերաբար վերանայվում և թարմացվում են: ՀԳԱ 2-ի գնահատումների քարտեզը 
ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում, որպես ՀԳԱ 2-ի Հավելված 2.01  (ներառյալ` 
շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն). 

Փորձագետների պատասխանները բավականին մոտ են, այսինքն` տարածվածության 
իմաստով 79 տոկոս պատասխաններ զետեղվել են 2-րդ կամ 3-րդ տիրույթներում: Չկա 
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որևէ առանցքային ցուցանիշ, որի գծով փորձագետների գնահատականները տարածված 
լինեն բոլոր 4 տիրույթներում, դրանք բոլորը գտնվում են իրար կից տիրույթներում (երկու, 
իսկ սակավաթիվ դեպքերում մեկ կամ երեք), առանց բացատի: Առավել «համերաշխ» են 
եղել պատասխանները 5-րդ ՌՆ–ի համար, իսկ առավել շեղված (փաստորեն տարբեր 
կարծիքների արժանացած)` ՏՀՏ-ների ինքնուրույնության աստիճանի վերաբերյալ, 
ինչպես նաև վերադաս հարկային մարմնի վարչությունների` ազգային ծրագրեր մշակելու 
ու դրանք տեխնիկապես ուղղորդելու ընդունակության վերաբերյալ հարցը:   

2. “Ցանկալի արդյունք”-ից ՀԳԱ 2-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 2-ից, 5 ՌՆ-րի գծով փաստացի “հավաքած” միավորներն, իրենց 
կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 2-ի գծով 45 միավորի, ԵՄ սահմանած 
“ցանկալի”  75-ի դիմաց:  

Շեղումը կազմում է 30 միավոր, ինչը կազմում է 75-ի 40 տոկոսը:  

Շեղման 30 միավորանոց մեծության կառուցվածքում մեծ տեղ է զբաղեցնում (34 տոկոս) 5-
րդ ռազմավարական նպատակը, որ վերաբերում է “Ռեսուրսների ճկուն և արագ 
բաշխում»-ին (տես Պատկեր 2.01): Հետաքրքիր է, որ այդ պատկերն է ձևավորված նույնիսկ 
այն բանից հետո, երբ.  

ա) այդ ՌՆ-ն ունի 15 տոկոս կշիռ ՀԳԱ-ում, այսինքն` այս ՀԳԱ-ում 
ամենացածրը 

բ)    գործ ենք ունենում միակ դեպքի հետ`այս ՀԳԱ-ի համար, երբ որոշվեց 2.5.2. 
առանցքային ցուցանիշն ընդհանրապես չգնահատել (ինչն, օրգանապես  ու 
տրամաբանորեն բխելով նախորդ ցուցանիշի պատասխանից, պետք է լիներ 
նորից 1-ին տիրույթի մեջ ու ավելի նվազեցներ ՀԳԱ-ի ամփոփ միավորը): 

Հիմնական պատճառն այն է, որ կենտրոնական և այլ հարկային տեսչությունները չունեն 
կատարողականի ցուցանիշներ` ծանրաբեռնվածությունը և ռիսկերը գնահատելու 
համար:  

Շեղման պատճառների կառուցվածքում երկրորդ ու երրորդ տեղերն են զբաղեցնում (23-
ական տոկոս, կամ, այլ կերպ ասած, 30-ի մեջ 7.34-ական միավոր) 1-ին ՌՆ-ը (վերաբերում 
է ռիսկերի ու գերակայությունների վրա հիմնված կառուցվածք ու կառավարում ունենալու 
պահանջին) և 4-րդը (վերաբերում է կառավարման տարբեր մակարդակների միջև հստակ 
հարաբերությունների կանոններ ունենալու պահանջին):  

Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ն է, ԱՑ 2.4.5-ը` 21.9 միավոր. «Արդյո՞ք կան ներքին 
աուդիտի համակարգեր   հարկային մարմնի գործողություններն արտացոլելու և նրա 
կատարողականությունը գնահատելու համար»:  
Առավել բարձր միավոր հավաքած ԱՑ-ն է. ԱՑ 2.2.3-ը` 81.3 միավոր. «Արդյո՞ք այլ 
գերատեսչությունները, մարմինները դերակատարում ունեն ազգային (տեղական) 
հարկերի կառավարման հարցում և արդյո՞ք առկա է  դրա փաստարկված հիմնավորումը»:  
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Պատկեր 2.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
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Փաստացի արդյունք ՌՆ "ցանկալի" արդյունք
 

 

ՌՆ 1 
Հարկային մարմնի կառուցվածքը և կազմակերպումը թույլ է տալիս 
բացահայտել և կառավարել բոլոր էական ռիսկերն ու գերակայությունները 

ՌՆ 2 Միասնականացված (ամբողջական)  հարկային մարմին 

ՌՆ 3 
Առկա  է կայուն և համապատասխան ռեսուրսներով համալրված 
կենտրոնական մարմին (կենտրոնական մարմնի գործառույթ): 

ՌՆ 4 
Կենտրոնական, մարզային  և տարածքային հարկային տեսչությունների  միջև 
սահմանված և համաձայնեցված են  հարաբերությունների հստակ կանոններ 

ՌՆ 5 Ռեսուրսների ճկուն և արագ բաշխում 
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Լրացված  ՀԳԱ 2 
«Կառուցվածքը և կազմակերպումը» 

Նպատակ  ̀
Ստեղծել արդյունավետ և նպատակաուղղված կառուցվածք և կազմակերպում  ̀հարկային մարմնի 
խնդիրները լուծելու  նպատակով 
ՀԳԱ-ի համար 

45 միավոր 
Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ՌՆ 1 
Հարկային մարմնի կառուցվածքը և կազմակերպումը թույլ է տալիս բացահայտել և 

կառավարել բոլոր էական ռիսկերն ու գերակայությունները 
 

ԱՑ 2.1.1 

31.3 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի համակարգեր և 
ընթացակարգեր` ռիսկերի (ֆիսկալ և այլ) արագ բացահայտման և այդ 
ռիսկերին արձագանքելու համար: 

Պատասխան  
Ոչ, հարկային մարմինն այդպիսի համակարգեր չունի, այլ ունի լոկ դրա առանձին մի քանի 
տարրեր:   

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինն իր աշխատանքում սովորաբար հանդիպում է նոր խնդիրների, 
իրավիճակների, որոնց հետ աշխատելու համար կարիք ունի համապատասխան 
հմտությունների, լուծումների: Ռիսկ է հանդիսանում այդ նույն` հմտությունների պակասն ու 
իր ունեցած այլ դժվարությունները`դասակարգված, դինամիկայի ու համադրության, 
կորելյացիոն կապերի մեջ չտեսնելը: Ներկայումս հարկային մարմնում առկա չեն հատուկ 
ընթացակարգեր ֆիսկալ կամ այլ տեսակի ռիսկերը ճանաչելու, բացահայտելու և 
արձագանքելու համար: Խնդիրներ առաջ քաշելը դեռ չի նշանակում ռիսկերի կառավարման 
համակարգ ունենալ: Համակարգին բնութագրական են գերակայություններ դնելը, 
ծրագրավորումը, լուծումների պլանավորումը, ներառյալ` վերահսկողության մեխանիզմ 
նախատեսելը: Ռիսկերի բացահայտման ու կառավրման համակարգի մասին սկզբունքային 
դրույթներ  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ որևէ փաստաթղթով, ներառյալ` հիմնական ծրագրային և 
հաշվետվական, սահմանված չեն: Այդպիսի պահանջ կամ ուղղություն նախանշված չէ նաև 
«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով կամ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կանոնադրությամբ: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց (ներկայացվում են 
առանց էական փոփոխության).   

o այն, որ հարկային տեսչություններն աշխատում են ոչ համաչափ, այդ թվում` նաև  
շաբաթ օրերին, ենթադրում է որոշակի  ռիսկերի  առկայություն նախատեսված 
բոլոր ծրագրերըժամանակին իրագործելու առումով : 

o ՏՀՏ-ների մակարդակում ռիսկերն ավելի կառավարելի են, քան կենտրոնական 
հարկային մարմնում, 

o ռիսկերը պետք է կառավարվեն ֆունկցիոնալ մակարդակի վրա: Դրա ճանապարհը 
համակարգված գիտելիքների բազա ձևավորելն է: Հարկայինի համար մեծ ռիսկ է 
անձնական գիտելիքների ու փորձի վրա գործը թողնելը, ինչպես դա այսօր է: 
թերևս դրանով է բացատրվում երկու տարի առաջ անսպասելիորեն ՏՀՏ-ների 
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քանակը էականորեն մեծացնելը:  
Պետական գերատեսչությունների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ.   

o հարկային մարմնի փաստաթղթերում, գործողություններում շեշտադրված չէ, որ 
նա արտահայտի ռիսկերի իր տեսակետը, թերևս միայն մի քանի անգամ` 
օրենսդրական փոփոխությունների ժամանակ, 

o ռիսկերի գնահատման համակարգ ՀՀ պետական կառավարման համակարգում ոչ 
մի տեղ էլ չկա: Դրա համար ԵՄ-ն ունի համապատասխան  նյութ:  

ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ շեշտադրվեց ավելի շատ 
“ֆիզիկական” ռիսկը, հարկային ծառայողների անվտանգության հարցում (“եթե իրական ռիսկ լինի, 
ապա հարկային մարմնի օպերատիվ–հետախուզության ստորաբաժանման աշխատակիցները կարող 
են գալ օժանդակություն”):  
Կլոր սեղանների ժամանակ հնչած մտքերի` այլ համախմբմամբ ներկայացումը հետևյալն է. 

- ըստ պետական գերատեսչությունների հետ կլոր սեղանի ընդհանուր 
գնահատականի`կառուցվածքը և կազմակերպումը, թույլ են տալիս հասնել նշված 
ռազմավարական նպատակին, սակայն գործնականում դա կանոնակարգված կերպով չի 
արվում, 

- ըստ բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կլոր սեղանի ընդհանուր գնահատականի` 
կառուցվածքը թույլ է տալիս, իսկ կազմակերպումը` ոչ, 

-  ըստ ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ կլոր սեղանի ընդհանուր գնահատականի` կառուցվածքը և 
կազմակերպումը թույլ են տալիս, և դա կանոնակարգված կերպով կատարվում է: 

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10,  

- ՀՀ կառավարության 21 նոյեմբերի 2002 թվականի թիվ 1926-Ն որոշմամբ հաստատված 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության կանոնադրություն, ՆԻԱՑ 11, 

- ՀՀ կառավարության 21 հունիսի 2007թ. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին»  թիվ 
696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ  55,  

- «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 2006 թվականի 
գործունեության հաշվետվություն», ՆՓՑ 24, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2007թ. “ՀՀ  ԿԱ  հարկային  պետական  ծառայության  2007 
թվականի  նախատեսված  բյուջետային  մուտքերն  ապահովող  միջոցառումների  
ծրագիրը հաստատելու  մասին”, ՆՓՑ 36,  

-  «Վարչարարության  հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 12: 

ԱՑ 2.1.2 

31.3 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը կարողանում է  հասկանալ և 
բավարարել առանցքային հարկատուների խմբերի և շրջանակների  
կարիքները:  

Պատասխան  
Հարկային մարմինն այդ խնդիրը լուծում է մասնակիորեն:   

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
 
Դիտարկումների մի քանի արդյունքներ. 

  2002 թվականից սկսեցին ստեղծվել հատուկ հարկային տեսչություններ, ներառյալ` 
ոլորտային հարկային տեսչություններ (օրինակ, խոշոր հարկ վճարողների ԽՀՎ ՀՏ, 
ակցիզային հարկ վճարողների և այլն), 
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  ԽՀՎ ՀՏ-ում վերահսկողության բաժինների  միջև առկա է (նորմատիվորեն ոչ 
արձանագրված) բաշխում ըստ ոլորտների, օրինակ, էներգետիկա և այլն, 

  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ եկամուտների հաշվառման, պլանավորման և վերլուծության 
վարչությունը ներկայումս իրականացնում է ոլորտային որոշակի վերլուծություններ:  

Այնուամենայնիվ, այսպիսի տարբերակումներն ավելի շատ հարկային մարմնի 
սեփական հավաքագրման-վերահսկողական խնդիրների նպատակով է 
իրականացվում, քան թե առանցքային հարկատուների խմբերի կարիքների մասին 
տեղեկատվության հավաքման կամ հարկատուների որոշակի շրջանակի (օրինակ, 
ՓՄՁ) նպատակների, տնտեսվարման պայմանների ուսումնասիրության 
նպատակով: Այդպիսի ոլորտային կամ առանցքային հարկատուների 
պահանջմունքների ուսումնասիրության արդյունքում (օրինակ, ՓՄՁ կամ 
օտարերկյա կազմակերպությունների ներկայացուցչություններ և այլն) պետք է 
նախագծվեին  դրան ադեկվատ` վարչարարական աշխատանքներում ճշգրտումների 
քայլեր: Փաստորեն ներկայումս հարկային վարչարարական պրակտիկայում  
առանձնացված չէ առանձին խումբ` հարկատուների կարիքների 
ուսումնասիրության տեսքով նրանց ծառայություն մատուցելու գործառույթ:  

ԱՑ 2.1.3 

75 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա է  խոշոր հարկատուների հետ աշխատող  
առանձնացված  ստորաբաժանում (ԽՀ ՀՏ) (LTU) ազգային 
մակարդակով, որը կզբաղվի այն առավել կարևոր  ընկերություններով, 
որոնց մասնաբաժինը   հարկային եկամտի զգալի մասն է կազմում: 

Պատասխան  
Այո, այդպիսի հարկային տեսչություն ստեղծվել է:  

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի կառուցվածքային ստորաբաժանում ստեղծվել է հարկային մարմնում դեռևս 2002 
թվականին` սկզբում առանձին վարչության տեսքով, ապա որպես առանձին հարկային 
տեսչություն: Այն ներկայումս բավարար ծառայություններ է մատուցում հարկատուներին 
(հարկային մարմնի պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց այն մեծ 
առաջընթացը, որ կատարել է այս ստորաբաժանումը հարկատուներին սպասարկելու 
հարցում):    
Միաժամանակ, պետք է նշել, որ վերջերս սահմանվեցին այդ տեսչության կողմից 
սպասարկման ենթակա հարկատուների ընտրության որակական չափանիշները 
(համախառն եկամտի մեծություն և վճարված հարկերի գումար): Քանակական կոնկրետ 
չափանիշներ դեռևս հարկային մարմնի կողմից սահմանված չեն, դա նախատեսվում է 
իրականացնել ամեն տարվա համար:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց մի  «հետաքրքրաշարժ» 
փաստ այն մասին, որ ԽՀ ՀՏ կազմում (ՀԳԱ լրացման պահին, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2007թ.) կան 
երեք պարզեցված հարկ վճարողներ: Զարմանալի է այդպիսի իրողությունը, քանի որ, սովորաբար, 
պարզեցված հարկ վճարողները մեծ ընկերություններ չեն լինում և չեն դասակարգվում որպես երկրի 
հարկային եկամուտների (բյուջետային մուտքերի) մեջ զգալի մասնաբաժին կազմող:   
Վերաբերող նյութեր. 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2007թ հոկտեմբերի 3—ի «Խոշոր հարկ վճարողների ընտրության  
չափանիշների սահմանման մասին» թիվ 1-06/440-Ա հրաման, ՆՓՑ 75: 
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ԱՑ 2.1.4 

50 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի կառուցվածքում կան 
առանձնահատուկ հմտություններ պահանջող հատուկ 
ստորաբաժանումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս  
գործառնական մակարդակով հասնել ծախսերի տնտեսման (օր. 
հարկային հետախուզություն, հարկադիր հավաքագրում, հատուկ 
աուդիտ և այլն):   

Պատասխան  
Այդպիսի մասնագիտացված և դրանով պայմանավորված, ծախսերի տնտեսման հանգեցնող 
ստորաբաժանումներ առկա են, սակայն դրանց տեսակարար կշիռը հարկային մարմնում մեծ 
չէ:  

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Նշվածներից առկա է, օրինակ, հարկային հետախուզության բաժինը: Միաժամանակ պետք 
է նշել, որ  հարկային մարմնում առկա չէ ընդգծված կամ կայուն գործող “ծախսերի 
տնտեսման-օպտիմալացման” մշակույթ: Օրինակ, պարզ չէ, թե ինչ հաշվարկների հիման 
վրա որոշվեց երկու տարի առաջ էականորեն մեծացնել տարածքային հարկային 
տեսչությունների թիվը: Հարկային մարմնում առկա չէ սահմանված ու մշտապես կիրառվող 
ընթացակարգ, որը կպահանջեր կատարել դասակարգված ու նպատակային տվյալների 
հավաքում, վերլուծություն և այս կամ այն որոշման ընդունման կապակցում ավելի էժան 
տարբերակի հետ (այսինքն`դարձնելով ծախսերի տնտեսումը որոշման ընդունման 
նախապայման): Մեկ այլ օրինակ` կապված ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչության 
հետ: Երբ այդ վարչությունը համակարգում է ստուգման հանձնարարագրերի դիմումները, 
վերլուծում է դրանք, որպեսզի ընտրի ստուգող ստորաբաժանումը   կամ դրա համար 
առաջարկություն ներկայացնի հարկային մարմնի ղեկավարին, ապա այդ ընթացքում 
առաջնորդվում է տարբեր գործոններով, որոնց շարքում, սակայն, ծախսերի տնտեսման 
գործոնը առաջնայինը չէ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ իրականում  հստակ 
չեն «ծախսեր տնտեսող» ստորաբաժանման որոշման չափանիշները: Տնտեսման այլ քայլեր ևս 
պլանավորվում են, որոնք կարող են լինել «միջանցիկ», առանց կապակցելու ստորաբաժանումների և 
կամ դրանց բնույթի հետ; Օրինակ, նշվեց,  որ ծախսերի տնտեսման ռեալ գործիք կարող է 
հանդիսանալ տեղեկատվական պորտալը (որի իրականացումը ակնկալում են տեսնել ԱՄՆ ՄԶԳ 
“Հայաստանի հարկային բարեփոխումների ծրագրի(ATIP)» օժանդակությամբ):        

 
ՌՆ 2 

Միասնականացված (ամբողջական)  հարկային մարմին 

ԱՑ 2.2.1 

65.6 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը պատասխանատու է բոլոր հարկերի և 
համապատասխան սոցիալական ապահովագրության  վճարների 
հավաքագրման համար: 

Պատասխան  
Հիմնականում այո: 

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինը հավաքագրում է պետական բյուջեի հարկային եկամուտների մեծ մասը: 
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Միաժամանակ, պետք է նշել, որ հարկերի մի մասն օրենքով սահմանված կարգով 
հավաքագրվում է ՀՀ ԿԱ մաքսային պետական կոմիտեի կողմից (մաքսային վճարներ, 
ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը և ակցիզային հարկը` Հայաստան ներմուծվող 
ապրանքների համար), ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
աշխատակազմերի կողմից(գույքահարկը, ինչպես նաև, մասնակիորեն, հողի հարկը):  
 
Միաժամանակ, հարկային մարմինը զբաղվում է որպես «հարկ» չդասակարգվող այլ տեսակի 
պարտադիր պետական վճարների գանձմամբ, որոնք թերևս բնորոշ չպետք է համարել 
հարկային վարչարարական մարմնին: Խոսքը վերաբերում է բնապահպանական և 
բնօգտագործման վճարներին, հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր 
վճարին, պետական տուրքին:    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Հարկային մարմինների կողմից հավաքագրվող գումարների տեսակարար կշիռը պետական բյուջեի 
եկամուտների  մեջ ըստ տարիների աճել է: Այսպես`  2001թ. 49.7% տեսակարար կշռի դիմաց 
2005թ.այդ ցուցանիշի մակարդակը հասել է  55.3%-ի ( ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային 
պետական ծառայության 2005 թվականի գործունեության հաշվետվություն.www.taxservice.am)  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ մաքսային օրենսգիրք, ՆԻԱՑ 3, 
- «Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենք,ՆԻԱՑ 68, 
- «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենք:  
 

ԱՑ 2.2.2 

65.6  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն է  պատասխանատու  բոլոր ֆիսկալ 
գործառույթների համար (գնահատում, հավաքագրում, տվյալների 
մշակում, աուդիտ, հարկատուներին մատուցվող ծառայություն և 
գանգատների քննում) և ունի դրան համապատասխան 
կազմակերպական կառուցվածք:    

Պատասխան  
Այո, հարկային մարմնի կառուցվածքը հիմնականում համապատասխանում է ու 
բավարարում` նախատեսված ֆիսկալ գործառույթների իրականացման համար:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարցը պետք է դիտարկել նախորդ ԱՑ-ի ֆոնի վրա: Տարբերակում են, այսպես կոչված, 
«հարկային մարմինների կողմից վերահսկվող եկամուտներ» հասկացությունը, որը 
պարունակում է ոչ միայն հարկեր:  Կազմակերպական կառուցվածքը ևս օժանդակում է 
այդպիսի եկամուտները ամբողջովին վարչարարելուն: Մասնավորապես` հարկային 
մարմինն ունի, սովորաբար, անհրաժեշտ բոլոր գործառույթների ապահովման 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներ`, բաժնի կամ վարչության մակարդակով: Դա 
ներառում է սպասարկումը,, հավաքագրումը,, աուդիտը (ստուգումը), բողոքարկումը, 
հետաքննությունն ու քննությունը և այլն:   
 
Եթե այդպիսի կառուցվածքի աշխատանքը դիտարկվի մի փոքր ավելի լայն` այլ 
գերատեսչությունների հետ «ֆիսկալ» համագործակցության շրջանակում, ապա նկատելի 
կլինեն ու կարևոր կլինի հաշվի առնել հետևյալ գործոնների ազդեցությունը. 

- հողի հարկի և գույքահարկի պարագայում կադաստրային արժեքները ստացվում են 
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ՀՀ ԿԱ կադաստրի պետական կոմիտեի մարմինների տվյալների բազաներից, 
- հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների, 

բնօգտագործման վճարների, պետական տուրքի բազաներին հարկային մարմինները 
չեն տիրապետում, 

-  ԱԱՀ պարագայում. հավաքագրումները զուգահեռաբար իրականացվում են, երբ  
ապրանքներ են ներմուծվում Հայաստան, նաև մաքսային մարմինների կողմից: Դա 
որոշ դեպքերում առաջացնում է միջգործառութային դժվարություններ: Օրինակ, 
հարկային մարմնում ձևավորված գերավճարը պրակտիկորեն շատ բարդ է 
օգտագործել մաքսային մարմնում այդ նույն հարկատուի ապառքի մարման համար: 
Կամ, այլ օրինակ. եթե մի քանի տարի առաջ, օրենքով սահմանված կարգով, 
մաքսային մարմնին վճարվել է ԱԱՀ, որի հիմք հանդիսացող ապրանքը բնականորեն 
վաղուց ներմուծված և օգտագործված է, ապա դժվարություններ են առաջանում 
հարկատուի վճարած այդ ԱԱՀ գումարների հաշվանցման համար: Այս ուղղությամբ 
ընթացակարգեր կա’մ չկան, կա’մ կարիք ունեն էական բարելավման: Տեղին է նշել 
նաև, որ հարկային մարմիններն իրենց կողմից սպասարկվող կոնկրետ հարկատուի` 
ներմուծման գործառնությունների իմաստով որևէ կերպ տեղյակ չեն ու չեն առնչվում 
մաքսային վճար հանդիսացող «ԱԱՀ»-ի հարկման բազայի հիմք հանդիսացող 
մաքսային արժեքի մեծության ձևավորման հարցին: Դա դժվարացնում է հետագայում 
երկրի ներսում` նույն այդ հարկատեսակի հարկման բազայի իդենտիֆիկացման ու 
վարչարարության հարցերը:  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ  կառուցվածքի աղյուսակային պատկեր, ՀՆՑ 4, 
-  ՀՀ կառավարության 2002 թ.նոյեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին», թիվ 1926-Ն որոշում,  ՆԻԱՑ 11: 

   

ԱՑ 2.2.3 

81.3 միավոր 

• Արդյո՞ք այլ գերատեսչությունները, մարմինները դերակատարում 
ունեն ազգային (տեղական) հարկերի կառավարման հարցում, և 
արդյո՞ք առկա է դրա փաստարկված հիմնավորումը:  

Պատասխան  

Այո, այդպիսի դերակատարումը միանգամայն փաստարկված է` ֆիսկալ վարչարարության 
տեսակետից: 

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Փաստարկման ֆորմալ  հիմնավորումների թվին են դասվում.  

 կան դատական ակտերի հարկադիր կատարման օրենսդրության  
առանձնահատկություններ, 

 կա տեղական ինքնակառավարման զարգացման ռազմավարություն,  
 ֆիսկալ արդյունավետության տեսանկյունից բացասական առևտրային հաշվեկշիռ 

ունեցող երկրի համար նպատակահարմար է ԱԱՀ-ի գանձումն իրականացնել 
ներմուծման պահին` մաքսային մարմինների միջոցով և այլն, 

 կան բանկային գաղտնիքի օրենսդրության առանձնահատկություններ 
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Եթե նայենք ժամանակագրորեն, ապա իրականոմ պատկերն այն է, որ. 

1. մի քանի տարի շարունակ տեղի էր ունենում գույքահարկի հավաքագրման գործառույթի 
փոխանցում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին,, 

2. այժմ նույնը  տեղի է ունենում հողի հարկի հարցում,, 
3. մաքսային վճարները հաշվարկվում և հավաքագրվում են մաքսային մարմնի կողմից, 
4. որոշակի դերակատարում ունեն նաև այլ մարմինները, թեկուզև այն իմաստով, որ 

տիրապետում են յուրահատուկ տվյալների բազայի, որից պետք է օգտվի հարկային 
մարմինը կամ իր քայլերով պետք է ապահովի անմիջական օժանդակություն հարկերի 
կիրարկման ապահովման հարցում և այլն (անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
մարմիններ,, հաշվետու թողարկող բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմսերի 
ռեեստր և այլն):  

Այդ հարցերում հարկային մարմինն ունի խնդիրներ, որոնք փորձելու է լուծել իր եռամյա 
ռազմավարական զարգացման ծրագրի ներքո:  

Տես նաև վերը, ԱՑ 2.2.2-ի Հիմնավորում- մեկնաբանությունը:  

ՌՆ 3 
Առկա  է կայուն և համապատասխան ռեսուրսներով համալրված կենտրոնական մարմին 

(կենտրոնական մարմնի գործառույթ): 

ԱՑ 2.3.1 

59.4  միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի գլխամասերին բնորոշ 
գործառույթներ, որոնք հնարավորություն կտան իրականացնել 
ռազմավարական, գործառնական պլանավորում:  

Պատասխան  

Հարկային մարմնի կողմից, «գլխամասերին» բնորոշ իրականացվող գործառույթներն ավելի  
հաջող են իրականացվում օպերատիվ կառավարման հարթությունում, քան թե 
ռազմավարական պլանավորման հարցերում;   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային մարմինն, ընդհանուր առմամբ, ունի «գլխամասային» գործառույթների 
իրականացումն հնարավոր դարձնող կառուցվածք: Այլ հարց է, թե որքանով  է արդյունավետ 
օգտագործվում այն հեռանկարային պլանավորումների համար: Ընդհանրապես, 
պլանավորումը հիմնվում է հայտարարված ծրագրերի, քաղաքականության կիրառման 
դիտարկման, շեղումների դուրս բերման վրա; Հարկային մարմնին չի հաջողվում 
ամբողջությամբ ապահովել իր գործառույթների կատարողականության  չափումը, դրա գծով 
կրիտիկական տեղեկատվության կուտակումը, ինչն էլ հիմք կտար որոշել շեղման (gaap) 
չափը, կառուցվածքն ու, համապատասխանաբար, պլանավորել նոր մակարդակի 
լուծումներ: Նույնիսկ այդպիսի դասակարգված տեղեկատվության պայմաններում 
հնարավոր է, որ հարկային մարմնի բարձր ղեկավարությունը (որը մշտապես 
պատասխանատու է հարկային վարչարարական քաղաքականության նոր ուղենիշներ 
սահմանելու համար) չկարողանար դա իրականացնել, քանի որ առկա չեն բավարար 
վերլուծական ռեսուրսներ ու հմտություններ, գործիքներ ու տեխնոլոգիաներ: Այդ 
պայմաններում համակարգը գնում է “հեշտ ճանապարհով”, դառնում է ավելի խիստ ու 
“տեխնիկական”: Պատահական չէ, որ  ներկայումս հարկային մարմինն ունի և հստակորեն 
իրականացնում է ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հրամանների, հանձնարարությունների կատարման ստուգում, 
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սակայն ոչ աշխատանքի արդյունավետության  դիտարկում: Դրան խանգարում է ինչպես 
կատարողականության գնահատման ցուցանիշների համակարգ ստեղծված չլինելը, այնպես 
էլ կառույցի տարբեր օղակների միջև (ուղղահայաց ու հորիզոնական,  տարածքային ու 
ֆունկցիոնալ) գործառույթների ու կարողությունների ոչ համամասնական 
բաշխումը,կրկնորդումը և այլն:    

Օրինակ, հիմնական հարկային վարչարարական գործառույթները ուղղահայացորեն 
անցնում են ՏՀՏ-ից դեպի վերադաս հարկային մարմին: Բացառություն կարող  են համարվել.  

- սպասարկման ծառայությունները ուղղահայացորեն չեն համակարգվում հարկային 
մարմնի տարբեր մակարդակներում (նախատեսվում է մասնակի տեղաշարժ 
այսուհետ`, կապված 2007թ. Օգոստոսին հարկատուների հետ հաղորդակցության 
բաժնի ստեղծման հետ: Նախատեսվում է, որ այն ներգրավվելու է նաև ռազմավարու-
թյունների, պլանավորումների մեջ),    

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կազմում գործող` հարկային տեսչությունների աշխատանքների 
համակարգման երկու վարչությունները (դրանք միակ ոչ ստանդարտ 
մակարդակներն են կառավարման կառուցվածքում) ավելի շատ հավաքագրման ու 
վերահսկողության խնդիրներ են լուծում, քան թե` պլանավորման:       

Պլանավորման, այն էլ տարբերակված ձևով, ռազմավարական և գործառնական, 
համակարգը դեռևս պատրաստ չէ. 

- պլանավորվող ու մոնիթորինգի ենթարկվող միակ (հիմնական)պարամետրը դա 
հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով մուտքերն են, 

- կառուցվածքային ստորաբաժանումներից ոչ բոլորն են, որ ընդհանրապես 
պլանավորում են իրականացնում (օրինակ, ՏՀՏ-ները միայն 2007 թվականի 2-րդ 
կիսամյակից է, որ սկսում են ներգրավվել աշխատանքային պլանների կազմման մեջ: 
Հատուկ ՀՏ-ներում դա ավելի շուտ է արմատավորված եղել, մասնավորապես` 
պլանավորում պարբերաբար իրականացվում է ԽՀՎ ՀՏ-ը կողմից, 

- աշխատակիցների անձնական մասնագիտական պլանավորումը կապակցված չէ կամ 
ձևականորեն է կապակցված հարկային մարմնի առաքելության կամ հիմնական 
աշխատանքային պլանի հետ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ պարզվեց, որ. 

- նույնիսկ վերադաս հարկային մարմնի աշխատակիցների համար, ներառյալ` 
միջին ղեկավարների  մակարդակը, հստակ չէ սահմանումը, իմաստը, թե ինչ է 
պետք հասկանալ հարկային մարմնի ռազմավարության տակ (դա վերջերս 
հաստատված եռամյա զարգացման ծրագիրն է, թե՞ գործառնական (ընթացիկ) 
աշխատանքային պլանները` օրինակ`որոնք  հաստատված են 2007 թվականի 
համար), 

- կլոր սեղանի մասնակիցների հետ հանդիպումների ժամանակ նշվեց, որ վեցամսյա 
պարբերականությամբ անձնական աշխատանքային ցուցանիշների դիտարկման 
համակարգը թեև սկսել է կիրառվել, սակայն դեռ հաստատապես գործարկված չէ 
(այդ իմաստով տես նաև ՀԳԱ 5, ԱՑ 5.2.4.. նշումը ՀԳԱ լրացնողներինն է): Դա 
կարող էր ներդրում ունենալ պլանավորման հմտությունների զարգացման 
հարցում, 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 2002 թ.նոյեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կանոնադրությունը 
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հաստատելու մասին», թիվ 1926-Ն որոշում,  ՆԻԱՑ 11, 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կառուցվածքի աղյուսակային պատկեր, ՀՆՑ 4, 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2007թ օգոստոսի 7-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 

կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժին ստեղծելու մասին» .թիվ 1-06/405-Ա  հրաման, ՆՓՑ  թիվ 30:  

ԱՑ 2.3.2 

46.9  միավոր 

• Կարող են արդյո՞ք կենտրոնական մարմնի գործառնական 
վարչությունները մշակել ազգային (համահանրապետական) ծրագրեր և 
տարածքային մարմիններին ուղղորդել և  տրամադրել տեխնիկական 
խորհրդատվություն այդ ծրագրերի գծով: 

Պատասխան  

Այո, սակայն որոշակի շրջանակներում:  

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Ենթադրում ենք, որ կենտրոնական մարմնի գործառնական վարչություն ասելով լայն 
իմաստով հասկանում ենք հենց ինքը` վերադաս հարկային մարմինը, այսինքն` այդ 
կենտրոնական մարմինը: Եթե խոսքը վերաբերեր միայն առանձին ստորաբաժանումների, 
վարչությունների կարողություններին, ապա նման կարողությունները կգնահատվեին ավելի 
ցածր, քանի որ առանձին վարչությունները պակաս ինքնուրույն են:  

Համահանրապետական հաջողված օրինակ էր, հարկային մարմնի (վերահսկողության 
վարչության) մշակած, ու հարկային բոլոր տարածքային ստորաբաժանումներում գործի 
դրված` ՀԴՄ մեքենաների կիրառմանը վերաբերող ծրագիրը` դրա իրագործման համար  
կենտրոնական գրասենյակում բացելով նաև հատուկ ստորաբաժանում:  

Կիրառական հարթության մեջ “միջանցիկ ծրագրերը” (այսինքն` կառավարման մի քանի 
մակարդակներում կամ մի քանի  գործառութային թևերում միաժամանակ կենսագործվելու 
համար նախատեսված ծրագրեը) դժվարությամբ են աշխատում, քանի որ հարկային 
մարմնին ավելի շուտ բնորոշ է ուղղահայաց կառավարման սխեման, քան թե ֆունկցիոնալը: 
Ֆունկցիոնալ կառավարման պարագայում մի քանի ստորաբաժանումներին ու հարկային 
մարմնի ղեկավարի տարբեր տեղակալներին ենթակա աշխատողների միջոցով ընդհանուր 
նախագծի իրականացումն ավելի մեծ շանսեր ունի հաջողելու, քան ներկայումս գոյություն 
ունեցողի պարագայում: Բացի այդ, ներկայիս կառավարման ուղղահայաց համակարգն ունի 
մի քանի ոչ ստանդարտ շեղումներ. կենտրոնական մարմնի թիվ 1 և թիվ 2 “համակարգող” 
վարչությունները, որոնք միայն որոշակի մասով են միջանկյալ համակարգող  օղակի  դեր 
կատարում կամ սոցիալական վճարների և եկամտահարկի հսկողության վարչության 
“տարածական կառավարումը”, երբ տեղերում դրա ստորաբաժանումները, աշխատողները 
հաշվետու չեն ՏՀՏ ղեկավարին:       

Այսպիսով` վերը նշվածները ձևավորում են որոշակի դժվարություններ` ազգային 
(համահանրապետական) հարկային վարչարարական ծրագրերի ձևավորման ու 
կենսագործման հարցում:    

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 12.05.2005թ. “Վերադաս հարկային մարմնի վերահսկողության վարչության` 
իրացման շրջանառությունների վերահսկողության բաժնի գործառույթները հաստատելու 
մասին” հրաման 1-06/264-Ա,,ՆՓՑ թիվ 13:      
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ԱՑ 2.3.3 

31.3  միավոր 

• Արդյո՞ք գոյություն ունի հատուկ վարչություն, որը զբաղվում է 
«հետազոտություններով» ("think tank studies"), որպեսզի   սահմանվեն  
կարճաժամկետ գործունեությանը վերաբերող  նպատակներ,   
իրականացվեն դաշտային աշխատանքների կատարողականության 
չափում, վերահսկում և գնահատում: 

Պատասխան  

Վերլուծական բնույթի ստորաբաժանում առկա է, սակայն այն, ըստ էության, չի զբաղվում 
“հետազոտություններով”, որոնց նպատակն է զարգացնել կատարողականության 
վերահսկողությունը:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Եկամուտների հաշվառման, պլանավորման և վերլուծության վարչությունում առկա է 
ոլորտային վերլուծությունների բաժին: Դրա հետ միաժամանակ, տվյալներ չկան այն մասին,  
որ հարկային մարմինն իրականացնի սեփական հետազոտություն կամ հարցում` նախատե-
սելով դա կատարել գիտական սոցիոլոգիական կամ կորպորատիվ հետազոտությունների 
համար սովորաբար ընդունված դասական մեթոդաբանությամբ: Ընդհանրապես, 
վերլուծական գործառույթը ՏՀՏ-ների գործառույթներում նշված է միայն վերահսկողական 
բաժինների համար, սակայն այն առկա չէ տվյալների մշակման բաժնի գործառույթներում: 
Առանձին վերլուծության բաժին ստեղծված է միայն ԽՀՎ ՀՏ-ում, այդպիսին կա  նաև 
օպերատիվ-հետախուզության վարչությունում: Այդ ստորաբաժանումներն իրականացնում 
են իրենց գործառույթներին առնչվող հատուկ աշխատանքներ, որոնք չեն հանգում 
աշխատողների կամ աշխատանքների կատարողականության չափման ու գնահատման 
համակարգերի ներդրմանը, նոր նպատակների սահմանմանը:        
Պետք է նշել, որ որոշակի խնդրով վերլուծություններ կամ ուսումնասիրություններ 
կատարելու հանձնարարություններ կարող են տրվել նաև հարկային մարմնի ղեկավարի 
հանձնարարությամբ:     

 

ԱՑ 2.3.4 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք այդ վարչությունը (կամ մեկ այլ առկա հատուկ 
ստորաբաժանում) պատասխանատու է լավագույն փորձի և 
գիտելիքների հայտնաբերման, հավաքագրման և տարածման համար 
(գիտելիքի կառավարում):  

Պատասխան  

Այդպիսի ստորաբաժանում, ինչպես նաև միասնական կառավարվող գործառույթ,առկա չէ:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

«Հետազոտությունների» բաժնին վերաբերող` նախորդ առանցքային ցուցանիշի (ԱՑ) համար 
բերված հիմնավորում-մեկնաբանության մեջ, նշված ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ոլորտային 
վերլուծությունների ստորաբաժանումը պատասխանատու չէ լավագույն փորձի և 
գիտելիքների փնտրման, դասակարգված գրանցման ու տարածման համակարգ ստեղծելու 
համար: Որևէ այլ ստորաբաժանում ևս առանձին չի զբաղվում այդպիսի գործառույթով: Դա 
չի բացառում սակայն, որ  ժամանակ առ ժամանակ կամ տեղ-տեղ կարող են իրականացվել 
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այդպիսի ուղղվածության միջոցառումներ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ որպես 
լավագույն փորձի հավաքագրման և տարածման  միջոցառում նշվեցին. 
1. “լավագույն տեսուչ” մրցույթի փորձը: Այդպիսի մրցույթի անցկացման  ժամանակ  (ներկայումս չի 

կիրառվում) հաշվի էին առնում ոչ միայն տեսուչի կողմից հարկային ստուգումների արդյունքում 
հայտնաբերված լրացուցիչ հարկի գումարների ցուցանիշը, այլ նաև այլ հանգամանքներ, օրինակ` 
ստուգումների ժամանակ կիրառած հատկապես հետաքրքրիր բացահայտումները, ավելի ցածր 
պաշտոն զբաղեցնող տեսուչներին «աշխատանքի ընթացքում» գիտելիքի ու փորձի փոխանցումը 
և այլն, 

2. միջոցները օպերատիվ-հետախուզության վարչության կողմից կիրառվում էին ստուգման 
ակտերի փորձաքննության ժամանակ: Այն է` խնդրահարույց դրվագների կապակցությամբ 
հարկային ծառայողների թույլ տված`հաճախ հանդիպող սխալների կապակցությամբ վերադաս 
ստորաբաժանման մասնագետները (կոնկրետ` առավել ինֆորմացված` ակտերի 
փորձաքննություն անցկացնող մասնագետները) պատրաստում էին վերլուծություն և դրանում 
շարադրելով լուծումների “լավագույն գիտելիք-հրահանգը”` այն ուղարկում էին տարածքային 
ստորաբաժանումներին:     

    

ՌՆ 4 
Կենտրոնական, մարզային  և տարածքային հարկային տեսչությունների  միջև 
սահմանված և համաձայնեցված են  հարաբերությունների հստակ կանոններ 

ԱՑ 2.4.1 

34.4 միավոր 

• Արդյո՞ք մարզային և տարածքային ղեկավարները հասկանում և 
աջակցում են բիզնես ռազմավարությանը, և արդյո՞ք նրանք ևս 
պատասխանատվություն  են կրում դրա իրականացման համար: 

Պատասխան  

Թերևս ոչ, քանի որ բիզնես ռազմավարությունը հստակ ու ամբողջականորեն սահմանված ու 
դելեգացված չէ ՏՀՏ ղեկավարներին: Երկու “համակարգող” վարչությունները որոշակի 
դերակատարում ունեն, այդպիսի պատասխանատվություն կրելու հարցում, սակայն  ոչ 
բոլոր գործառույթների մասով,:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Ներկայումս հարկային մարմինը չունի մարզային մակարդակ, հետևաբար, վերլուծությունը 
պետք է վերաբերի ՏՀՏ մակարդակին: Մարզը  Հայաստանի վարչատարածքային ամենամեծ 
ստորաբաժանումն է` 11 հատ: Նախկինում հարկային մարմինը ներկայացված էր իր 
ստորաբաժանումներն ուներ նաև մարզային «միջանկյալ» մակարդակում` վերադաս մարմնի 
ու ՏՀՏ-ի միջև: Նշենք նաև, որ առկա է որոշակի տերմինաբանական հարց` ինչ է պետք 
հասկանալ «հարկային մարմնի գործունեության (բիզնես) ռազմավարություն» տերմինի տակ: 
Այն կարող են շփոթել նպատակների կամ խնդիրների հետ և այլն: Այդ անորոշությունը 
“խրախուսվում է” նաև “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենքի ու ՀՀ կառավարության 
“ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ կանոնադրությունը հաստատելու մասին” 2002թ.նոյեմբերի 21-ի թիվ 1926-Ն 
որոշման մեջ առկա ոչ ունիֆիկացված մոտեցումներով: Օրինակ, հստակ չեն 
սահմանազատումները նպատակների ու խնդիրների միջև, թափանցիկ ու մեկ (որևէ)տեղում 
սահմանված չէ ամբողջական տեսլական, թեև բազմաթիվ նպատակներ են սահմանված. 

- հարկային մարմնի կենտրոնական մարմնի մասնագետները բնութագրում են ՀՀ 
կառավարության  24.05.2007թ. “ՀՀ հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. 



  85 

եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին” թիվ 696-Ն որոշումը որպես “հեղափո-
խական”: Ենթադրվում է, որ սա նրանց համար հենց բիզնես ռազմավարություն է 
հանդիսանում մոտակա տարիների համար,  

- ՏՀՏ-ների ու նաև կենտրոնական հարկային տեսչության աշխատակիցների որոշակի 
մասի համար հիմնականը, շարունակում է մնալ ամսական եկամտային պլանների 
կատարումը: Այդ պայմաններում ՏՀՏ պետերը դեռևս չեն կրում բարեփոխումների 
կամ նորօրյա նպատակների նոր շունչը:  

Պետք է նշել, որ դրան հասնելուն այս պահին լավ չի օժանդակում նաև ներքին 
հաղորդակցական գործարար ոճը: Գաղափարների դելեգացման ու հատկապես 
փոխանցման հարցում արդյունքը նվազում է, երբ  ընտրվում է միայն, կամ հիմնականում, 
հանձնարարելու, վերևից ներքև հրահանգավորելու եղանակը, այլ ոչ թե մասնագիտական 
հետադարձ կապի հնարավորությունը ևս: Եթե դրան գումարվի նաև տեքստի որոշակի 
բարդությունը, ամբողջական կապակցված կամ լավ դասակարգված կառուցվածք չունենալը, 
ՏՀՏ-ների ղեկավարների զբաղվածությունը, ապա “հեղափոխական” բիզնես 
ռազմավարությունը այդ նույն պաթոսով չի ընկալվի ՏՀՏ-ների կողմից, նրանք չեն դառնա 
գաղափարակիրներ ու չեն տանի այդ փիլիսոփայությունը դեպի հարկային շարքային 
ծառայողը (այնինչ` լավ կլիներ նույնիսկ հարկային վարչարարության բարեփոխումների 
իրենց հայտարարած այդ գաղափարախոսությունը հասցնեին նաև իրենց կողմից 
սպասարկվող հարկատուներին`, դարձնելով նրանց հարկային մարմնի համախոհներ):  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ հրավիրված տարածքային 
հարկային տեսչությունների ավագ աշխատողները հակված էին այս հարցին պատասխանել 
այո, առնվազն` “թերևս այո”:  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ. “Այդ 
տարածքային ղեկավարներն ընդհանուր առմամբ հանձնարարությունները կատարում են, 
սակայն իրենց կողմից նախաձեռնություն չի ցուցաբերվում: Համակարգն ավելի շատ 
կառուցված է հանձնարարությունների հստակ կատարման վրա, և այն կարող է նույնիսկ 
բարդություններ գեներացնել նախաձեռնողի համար, հատկապես, եթե դա հանկարծ 
զուգակցվի տվյալ ամսվա բյուջեի եկամուտների պլանի չկատարման հետ ”:  

ԱՑ 2.4.2 

46.9  միավոր 

• Արդյո՞ք կենտրոնական, մարզային և տարածքային 
մակարդակներում գործառույթները հստակ սահմանված են և չեն 
պարունակում կրկնման և համընկման ռիսկեր: 

Պատասխան  
Համընկնման ռիսկեր մի քանի առումներով առկա են:  

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Ռիսկայնության իմաստով տեղին է նշել. 

 ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կենտրոնական գրասենյակի` թիվ 1 և թիվ 2 համակարգող վարչությունների 
օրինակը. այստեղ կա համընկնման ռիսկ` կենտրոնական մարմնի հետ, 

  սոցիալական վճարների և եկամտահարկի հսկողության վարչության օրինակը. այստեղ 
կիրառվում է “տարածական կառավարման” սկզբունք, երբ այդ ստորաբաժանումները 
(աշխատողները) ֆիզիկապես աշխատելով ՏՀՏ տարածքում, ուղղակիորեն ենթարկվում են 
ոչ թե ՏՀՏ պետին, այլ վերադաս հարկային մարմնի այդ վարչությանը: Փաստորեն, 
նմանատիպ խնդրով զբաղվում են ինչպես այդ վարչությունը, այնպես էլ ՏՀՏ 
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վերահսկողության բաժինները, 
 հարկային հաշվանցումների հսկողության վարչության օրինակ. իրականում այդ 
ստորաբաժանումը հիմնականում զբաղվում է այլ բանով` ստուգումներով կամ 
ստուգումների համակարգմամբ, իսկ հաշվանցումների մեծ մասով զբաղվում է 
եկամուտների հաշվառման, պլանավորման և վերլուծության վարչությունը 

 ստուգումները ևս վերադաս հարկային մարմնում կարող են իրականացվել երեք տարբեր 
ստորաբաժանումների կողմից և այլն:     

 
ՏՀՏ-ների գործառույթներում ևս, որոնք անմիջականորեն աշխատում են հիմնական խումբ 
հարկատուների հետ, առկա են անհստակությունների, կրկնման ու համընկնման հիմքեր: 
Դրանք, սակայն, իրենց ազդեցությամբ պակաս են, քան վերադաս հարկային մարմնի 
դեպքում էր: Այդպիսիք են, մասնավորապես այն, որ. 

-  վերահսկողության բաժինները զբաղվում են նաև հարկերի հավաքագրմամբ, քանի որ 
իրենց նպատակների մեջ և գործառույթներում նշված է պետական բյուջեի պլանային, 
կամ ծրագրային ցուցանիշների ապահովումը, 

- սպասարկման բաժինը` որը զբաղվում է “հարկային ներգործությամբ”. նշվում է, որ  
սպասարկման բաժինը վարչական իրավախախտման հայտանիշների առկայության 
պարագայում հարկատուին “ուղարկում է”  ՏՀՏ իրավաբանական բաժին, 

- գանձումների բաժինը, որը զբաղվում է նաև դաշտային աշխատանքով. “Հարկերի 
մասին” ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի կիրառում, հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների 
շահագործման կանոնների պահպանման հսկողություն, “դրամական միջոցների 
շարժերի ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներ: Իրականում դրանց մի մասով 
զբաղվում են նաև վերահսկողության բաժնի աշխատակիցները, 

- նշված է, որ սպասարկման բաժնի ավագ տեսուչն իրավունք ունի ծանուցում ուղարկել 
հարկատուին` իր ունեցած հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ և նաև, որ 
տվյալների մշակման ու հաշվառման բաժնի ավագ տեսուչը կարող է կատարել 
հարկային պարտավորությունների մասին փոխադարձ հաշվարկների ակտերի կազմում 
հարկատուի հետ: Գործնականում դա իրականացվում է ոչ թե այդ պաշտոնների 
մակարդակում, այլ, սովորաբար, ՏՀՏ պետի մակարդակում,   

- կան կրկնություններ. օրինակ, հարկային պարտավորությունների մասին փոխադարձ 
հաշվարկների ակտերի կազմում իրականացնում են և ավագ տեսուչը, և’ գլխավոր 
տեսուչը և այլն:  

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2004թ. հունվարի 29-ի  “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային  տեսչությունների 
գործառույթները հաստատելու մասին”, հրաման թիվ 1-06/142Ա,  ՆՓՑ1: 
 

ԱՑ 2.4.3 

59.4  միավոր 

• Արդյո՞ք մարզային և տարածքային ղեկավարներն ունեն 
բավականաչափ ճկունություն`  իրենց գործը կազմակերպելու հարցում: 

Պատասխան  
 Հիմնականում այո, իրենց լիազորությունների շրջանակում:  

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ի կառուցվածքում առկա չեն մարզային կառույցներ, ուստի պատասխանը 
կվերաբերի միայն ՏՀՏ-ին: ՏՀՏ-ները, մի կողմից ծանրաբեռնված են վերադասին 
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տարատեսակ հաշվետվություններ ներկայացնելով, մյուս կողմից սակայն և հիմնականում 
ունեն ճկունություն`իրենց իրավասության շրջանակում գործերը կազմակերպելու համար: 
ՏՀՏ-ն (պետը) իրավունք ունի հրամաններ տալ, վարում է սեփական հաշվապահական 
հաշվառումը` թույլատրված աստիճանով և այլն: Հարկային մարմնի ընթացակարգերը թույլ 
են տալիս նաև, որ անհրաժեշտության դեպքում ՏՀՏ ղեկավարը նոր ռեսուրսներ ներգրավի` 
իր գործը կազմակերպելու համար, օրինակ, համատեղ միջոցառումներ վերադաս հարկային 
մարմնի, կամ օպերատիվ-հետախուզության վարչության հետ և այլն: Դրա հետ 
միաժամանակ, պետք է նշել նաև սահմանափակումների (օրենքով և գերատեսչորեն 
սահմանված) մասին, որի հետ առնչվում է ՏՀՏ պետը (օրինակ, որ որոշ գործառույթներ չեն 
դելեգացվել իրեն ու կարող են իրականացվել միայն վերադաս հարկային մարմնի 
շրջանակում, որ պետք է լինի խոշոր հարկային ակտերի նախնական քննարկում և այլն):  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ թերևս ՏՀՏ-ները 
անհարկի ծանրաբեռնված են ինֆորմացիայի պահանջով. ՏՀՏ-ի աշխատանքները համակարգող  
վարչություն, հաշվառման վարչություն, վերահսկողության վարչություն, ֆինանսահաշվային բաժին և 
այլն: Ի դեպ, ՏՀՏ-ի աշխատանքները համակարգող  վարչությունները պնդել են, որ ՏՀՏ-ները այն 
ինֆորմացիան, որ տալիս են ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչությանը, տրամադրեն նաև իրենց: 

Վերաբերող նյութեր. 
 ՀՀ պետական եկամուտների նախարարի 07.08.2001թ «Այլ տարածքներում հաշվառված 

հարկ վճարողների նկատմամբ վերահսկողության հարցերի կարգավորման մասին» 
հրաման 02/1156, ՆՓՑ 4, 

 ՀՀ պետական եկամուտների նախարարի 2002թ. հունվարի 17-ի «ՀՀ պետական 
եկամուտների նախարարության տարածքային հարկային տեսչությունների պետերին 
օրենքով սահմանված դեպքերում ստուգումների կատարման հրամանի կամ 
հանձնարարագրի տրման լիազորություններ շնորհելու մասին» հրաման 02/77, ՆՓՑ 5:  

ԱՑ 2.4.4 

65.6  միավոր 

• Արդյո՞ք կազմակերպչական կառուցվածքը թույլ է տալիս 
հարկատուներին վերաբերող որոշումների մեծ մասն  ընդունել  
տարածքային հարկային տեսչությունների   մակարդակում: 

Պատասխան  
Այո, հարկային մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը հիմնականում թույլ է տալիս 
սեփական տարածքում հաշվառված հարկատուների վերաբերյալ որոշումներն ընդունել ՏՀՏ 
մակարդակում:   

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՏՀՏ-ներում առկա են բոլոր հիմնական գործառույթները: Հիմնական գործառույթներից 
կենտրոնացված կարելի է համարել միայն երկուսը. ստուգման ակտերի փորձաքննությունը  
և հարկ վճարողների բողոքների քննարկումը և որոշումների ընդունումը:Միաժամանակ, 
որոշումների ընդունումն անցնում է մասնակի բնական “ռեդուկցիա – ֆիլտրում”` կապված 
թիվ 1 և թիվ 2 համակարգող վարչությունների մակարդակում համաձայնեցման 
անհրաժեշտության հետ: Բացի դրանից այդ որոշումները երբեմն ենթարկվում են որոշ 
արտաքին ազդեցությունների, քանի որ հարկային համակարգը (ինչպես և ընդհանրապես` 
գերատեսչական համակարգը) դեռևս ձերբազատված չէ սուբյեկտիվ, այդ թվում կոռուպցիոն 
հիմք ունեցող, գործոնների ներքո հայտնվելուց, անկախ իր կամքի կամ երբեմն էլ, որպես 
հետևանք ծառայողական դիրքի չարաշահման (այդպիսի դեպքերի համար 
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համապատասխան դրույթներ են ներառված «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում 
ու  ընթացակարգերում):   
Այսպիսով, հաշվի առնելով վերը նշված գործոնները, այնուամենայնիվ պետք է համարել, որ 
հարկային մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը հիմնականում թույլ է տալիս ՏՀՏ 
մակարդակում ընդունել այդ տարածքի հարկատուի վերաբերյալ հիմնական որոշումները, 
ներառյալ` ստուգման արձանագրությունների կազմումը:  

Վերաբերող նյութեր. 

 «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10, 

 ՀՀ կառավարության 21 նոյեմբերի 2002 թվականի թիվ 1926-Ն որոշմամբ հաստատված 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության կանոնադրություն, ՆԻԱՑ 11, 

 ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2003թ. մարտի 21-ի “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ համակարգում ստուգման ակտերի 
փորձաքննության իրականացման մասին” հրաման  թիվ  01/191-Լ, ՆՓՑ 9, 

 ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 23.01.2007թ. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչության 2007թ-ի 
աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» հրաման, թիվ 1-06/19-Ա, ՆՓՑ 12 

 «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 2006 թվականի 
գործունեության հաշվետվության», սեղմագիր, ՆՓՑ 24: 

 

ԱՑ 2.4.5 

21.9  միավոր 

• Արդյո՞ք կան ներքին աուդիտի համակարգեր   հարկային մարմնի 
գործողությունները արտացոլելու և նրա կատարողականությունը 
գնահատելու համար: 

Պատասխան  
 Ընդհանուր առմամբ, ոչ: 

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Գոյություն ունի ավելի շուտ ոչ թե համապարփակ ինքնահարատ սիստեմ, այլ ընթացակարգ, 
որ հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանների, վերադաս հարկային մարմնի 
հանձնարարականների կատարումն է վերահսկում: Ընդ որում` ՏՀՏ-ներն այժմ նոր սկսում 
են աշխատել աշխատանքային պլանների հիման վրա (նախկինում` միայն օրենսդրության և 
համապատասխան հանձնարարությունների):  
Մոնիթորինգ իրականացվում է միայն բյուջեի մուտքերի գծով, իսկ հարկային մարմնի 
գործողությունների գնահատման ցուցանիշներ չեն կիրառվում:  

ՌՆ 5 
Ռեսուրսների ճկուն և արագ բաշխում 

ԱՑ 2.5.1 

18.8  միավոր 

• Արդյո՞ք կենտրոնական և մարզային  հարկային տեսչություններն 
ունեն կատարողականի ցուցանիշներ` ծանրաբեռնվածությունը և 
ռիսկերը գնահատելու համար:  

Պատասխան  
 Ոչ: 

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
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Կատարողականի ցուցանիշների հիմքի վրա ռիսկերի գնահատման մեխանիզմ սահմանված 
չէ: Ինչ վերաբերվում է ծանրաբեռնվածությանը, ապա առիթից առիթ առանձին 
նպատակներով դա կարող է կիրառվել (մեկ հարկային ծառայողին բաժին ընկնող 
հարկատուների քանակի ցուցանիշն օգտագործվեց երկու տարի առաջ, երբ էականորեն 
մեծացվեց ՏՀՏ-ների քանակը):  

 
ԱՑ 2.5.2 

- 
• Արդյո՞ք այդ ցուցանիշները պարբերաբար վերանայվում և 

թարմացվում են: 

 
Քանի դեռ կատարողականության այդ ցուցանիշները համակարգված ձևով սահմանված չեն, 
ապա այս առանցքային ցուցանիշը գնահատելը տեղին չի լինի: Այն չի գնահատվում և չի 
մասնակցում ՌՆ-ի կամ ՀԳԱ-ի ամփոփ գնահատմանը: 

 

ԱՑ 2.5.3 

28.1  միավոր 

• Արդյո՞ք տարածքային ստորաբաժանումներին ռեսուրսների 
բաշխումը վերանայվում և համապատախանաբար ճշգրտվում է: 

Պատասխան  
 Հիմնականում ոչ: 

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի վերանայումների հաճախակի առիթներ չեն լինում: Դա  պայմանավորված է նաև 
“ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին” ՀՀ օրենքի առանձնահատկություններով:  Որոշակի (ոչ 
մեծ) ճկունության հնարավորություն տալիս է նաև հարկային մարմնի զարգացման 
արտաբյուջետային հաշվի (ֆոնդի) գոյությունը:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ոչ միշտ է, որ հաստիքի 
տեղափոխումը  մի ՏՀՏ-ից մյուսին զուգակցվում է եկամուտների պլանավորման վերանայումով կամ 
հատկացված ռեսուրսների համապատասխան ճշգրտումներով:  
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Հավելված 2.01 
Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք 

 
 ՀԳԱ 2  
 “Կառուցվածքը և կազմակերպումը”  

     ՌՆ1-ի միավոր   11.73
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   

ՌՆ 1  0-25 25-50 50-75 75-100   
25% ԱՑ 1   31.3       

 ԱՑ 2   31.3       
 ԱՑ 3     75     
 ԱՑ 4     50     
 Միջին         47  
     ՌՆ 2-ի միավոր   10.63
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   

ՌՆ 2  0-25 25-50 50-75 75-100   
15% ԱՑ 1     65.6     

 ԱՑ 2     65.6     
 ԱՑ 3      81.3   
 Միջին         71  
     ՌՆ 3-ի միավոր   6.10
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   

ՌՆ 3  0-25 25-50 50-75 75-100   
15% ԱՑ 1     59.4     

 ԱՑ 2   46.9       
 ԱՑ 3   31.3       
 ԱՑ 4   25       
 Միջին         41  
     ՌՆ 4-ի միավոր   11.41
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   

ՌՆ 4  0-25 25-50 50-75 75-100   
25% ԱՑ 1   34.4       

 ԱՑ 2   46.9       
 ԱՑ 3     59.4     
 ԱՑ 4     65.6     
 ԱՑ 5 21.9         
 Միջին         46  
        
     ՌՆ 5-ի միավոր   4.69
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   

ՌՆ 5  0-25 25-50 50-75 75-100   
20% ԱՑ 1 18.8         

 ԱՑ 2         NA  
 ԱՑ 3   28.1       
 Միջին         23  

ՀԳԱ-ի ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔ 45     
ՀԳԱ-ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 45     
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ՌՆ-երի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես Պատկեր 2.01) 

  
ՌՆ 
փաստացի 

ՌՆ ցանկալի 
արժեք 

Շեղումը ՌՆ 
ցանկալիից 

%, 
փաստացի/ցանկալի 

ՌՆ 1 11.73 18.75 7.03 62.53% 
ՌՆ 2 10.63 11.25 0.63 94.44% 
ՌՆ 3 6.10 11.25 5.15 54.20% 
ՌՆ 4 11.41 18.75 7.34 60.85% 
ՌՆ 5 4.69 15.00 10.31 31.27% 

 
Գնահատված ՀԳԱ 2 – ի համեմատություն (տես Պատկեր 2.02) 

ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 75 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 45 

 
Պատկեր 2.02 

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

  Շեղումը ՀԳԱ ցանկալի արժեքից` 30 միավոր 
 ԱՑ-ների քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում (տես 
Պատկեր 2.03)  
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 
ԱՑ-երի քանակը 2 8 7 1 1 19 

% ԱՑ-երի  ընդհանուրից 11% 42% 37% 5% 5% 100% 
 
Պատկեր 2.03 
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IV.3. ՀԳԱ 3 - Հարկային օրենսդրություն 

ՀԳԱ 3-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ 3-ը` «Հարկային օրենսդրություն» անվանումով, նպատակ ունի պատասխանելու այն 
հարցին, թե արդյո՞ք առկա հարկային օրենսդրական դաշտը համապարփակ է, 
թափանցիկ ու հստակ ներառում է ազգային օրենքներ ու միջազգային պայմանագրեր, 
որոնք կարող են պատշաճ կերպով կիրառվել: Այդ օրենսդրությունը պետք է կարողանա 
հավասարակշռված ձևով սահմանել հարկատուների  իրավունքներն ու 
պարտականությունները:  
Ըստ եվրոպական չափանիշների համարվում է, որ այդպիսի օրենսդրական դաշտ 
ունենալու  նպատակին հնարավոր կլինի հասնել, եթե գործող համակարգն ունակ լինի 
անելու հետևյալը. 

⇒ հիմնավորելու, որ հարկային վարչարարական օրենսդրությունը կառուցված, 
խարսխված է հայտնի հիմնարար սկզբունքների հաշվառումով. սահմանադրական 
ապահովում, հստակ շարադրանք և ժամանակին հրապարակում, կրկնակի 
հարկման վերացում,    

⇒ ապահովելու, որ հետևողականորեն կիրառվեն առաջադիմական օրինաստեղծ 
կանոնները.օրենսդրության հիերարխիա, «ընդհանուր հայտարար» այլ օրենքների 
հետ, համապարփակ ու ամբողջական շարադրանք, 

⇒ գեներացնելու օրենսդրական փոփոխություններ, ապահովելու կիրառման 
պաշտոնական  մեկնաբանություններ 

⇒ իր աշխատողներին համապատասխանաբար կրթել ու վերապատրաստել: 
   

1. Իրականացման (ՀԳԱ 3-ի լրացման) առանձնահատկությունները 
Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1), 
o ընթացակարգային (ներքին իրավական) այլ բազմաթիվ փաստաթղթեր (տես 

սույն Հաշվետվության` Հավելված 2), 
o հարցազրույցներ հարկային մարմնի պաշտոնատար անձանց հետ, 
o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված երեք կլոր սեղաններ` պետական 

գերատեսչությունների  (12.09.2007), բիզնեսի ներկայացուցիչների (11.09.2007թ.) 
ու տարածքային հարկային տեսչության աշխատակիցների հետ (27.08.2007թ.):   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ 3–ը պարունակել է 21 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել բոլորը:  
ՀԳԱ 3-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում, որպես 
ՀԳԱ 3-ի  Հավելված 3.01 (ներառյալ շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  
Փորձագետների պատասխանները բավականին մոտ են, այսինքն տարածվածության 
իմաստով զետեղվել են  2-րդ, 3-րդ և 4-րդ տիրույթներում: Ոչ մի ԱՑ չի զետեղվել 1-ին, 
այսինքն ամենացածր միավորներ ունեցող տիրույթում: Փորձագետների 
պատասխանների մեջ չկան բացատներ և չկան նաև երկուսից ավելի տիրույթներում 
տարածված ԱՑ-ներ կամ ՌՆ-եր:  

2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 3-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  
Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 3-ից, 5 ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորներն, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 3-ի 
գծով 62 միավորի, ԵՄ սահմանած «ցանկալի»  80-ի դիմաց:  
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 Շեղումը կազմում է 18 միավոր, ինչը կազմում է 80-ի 22.5 տոկոսը:  

Շեղման 18 միավորանոց մեծության կառուցվածքում մեծ տեղ է զբաղեցնում (47 տոկոս, 
համարյա կեսը) 5-րդ ռազմավարական նպատակը, որ վերաբերվում է հարկային 
օրենսդրության ամբողջական ու միասնական կիրառմանը(տես ստորև Պատկեր 3.01):  

Եվրոպական մակարդակին առավել մոտ են  հատկապես ՌՆ 4-ը և ՌՆ 2-ը: Դա 
նշանակում է, որ Հայաստանում էականորեն հաշվի են առնվել (ինչպես դա կանեին 
Եվրոպայում) հարկային օրենսդրության ստեղծման, պաշտոնական հրապարակման ու 
ուժի մեջ մտցնելու հանրահայտ մեխանիզմները, և նաև նշանակում է Հայաստանում 
հարկային օրենսդրություն ստեղծելու գործընթացը հաշվի է առնում օրինաստեղծման 
հիմնական միջազգային սկզբունքները:  

 Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ն է ԱՑ 3.1.4.-ը` 28.1 միավոր. «Արդյո՞ք հարկային 
օրենսդրությունը սահմանում է իր նպատակների և հարկատուի համար հարկային 
հետևանքների միջև ողջամիտ համամասնություն»:  

Բարձր միավոր հավաքած ԱՑ-ների քանակը այս ՀԳԱ-ում  մեծ է. 6 դեպքում հավաքվել է 
81.3-ական միավոր: Դրանց մեծ մասը (5 հատը) բաժին են ընկել ՌՆ 1-ին ու 2-ին:  

Պատկեր 3.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
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ՀԳԱ 3: Հարկային օրենսդրություն 

ՌՆ 1 Ամբողջ հարկային օրենսդրությունը կազմված է առանցքային սկզբունքների 
համաձայն: 

ՌՆ 2 Օրենսդրական գործընթացը հաշվի է առնում օրինաստեղծման հիմնական 
սկզբունքները: 

ՌՆ 3 Օրենսդրության կառուցվածքը (օրենք, որոշում, օրինակարգում ) հստակ է: 

ՌՆ 4 
Հարկային մարմինն ունի հստակ և ընդունված դեր հարկային օրենսդրության 
մշակման և պատրաստման գործընթացում: 

ՌՆ 5 
Ամբողջ հարկային օրենսդրությունը (օրինակ` ակտեր, կառավարման 
որոշումներ, դատական որոշումներ) ամբողջական և միասնական է կիրառվում: 
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Լրացված ՀԳԱ 3 
«Հարկային օրենսդրություն» 

Նպատակ  ̀
Մշակել համապարփակ, հստակ և թափանցիկ հարկային օրենսդրական դաշտ, որը գործողության 
մեջ է դնում ամբողջ ազգային և/կամ  միջազգային օրենսդրությունը, օրենսգրքերը և համաձայնագրերը, 
որոնք կարող են պատշաճ կերպով կիրառվել և կիրարկվել, ինչպես նաև հստակ սահմանել 
հարկատուների իրավունքներն ու պարտավորությունները 

ՌՆ 1 
Ամբողջ հարկային օրենսդրությունը կազմված է առանցքային սկզբունքների 

համաձայն: 
ՀԳԱ-ի համար 

58 միավոր 
Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ԱՑ  3.1.1 
81.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային օրենսդրությունն ունի հստակ սահմանված 
իրավական հիմքեր: 

Պատասխան 
Այո:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՀՀ Սահմանադրությունը (մասնավորապես` տես դրա հոդվածներ 45, 85 և 89) և 
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը (մասնավորապես` հոդված 6.1. 2)) ընդհանուր 
առմամբ տալիս են այդպիսի իրավական հող: Գործում է նաև «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքը, 
ինչպես նաև  ներկայումս աշխատանքներ են ընթանում Հարկային օրենսգրքի մշակման 
ուղղությամբ (տես նաև ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2007 թվականի աշխատանքային ծրագիր): 
Միաժամանակ, կան նորմեր, որ պետք է սահմանված լինեին օրենքով, սակայն այս պահին 
շարունակում են սահմանված մնալ ավելի ցածր դասի օրենսդրական նորմատիվ 
ակտերով:  
Տես, այդ առումով. 

- ՀՀ Սահմանադրության հոդված 83.3, կետեր 1-3, և 5, դրա «Անցումային դրույթների» 
116-րդ հոդվածի 1-ին կետ` մեկ տարվա ընթացքում օրենսդրական 
համապատասխանեցումների իրականացման պահանջի մասին, 

- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 9-ի կետ 4 և 4.1, ինչպես նաև դրա 
«Անցումային դրույթների» 94-րդ հոդվածի 3-րդ կետ` մինչև 2007թվականի հուլիսի 
1-ը համապատասխան օրենքներ ընդունելու անհրաժեշտության մասին: 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն քայլեր է ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, մասնավորապես` նախատեսվում է 
մշակել ու ներկայացնել «Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 
հարկային մարմնում հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ((տես ՀՀ ԿԱ 2007թ. 
աշխատանքային ծրագիրը)7: 

                                                 
7 Նշում. սույն ԱՑ գնահատումից հետո հրապարակվեց այս հարցի իմաստով նշանակություն 
ունեցող նոր օրենք, այն է «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հարկային 
հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 2007թ. 
հոկտեմբերի 11-ին, տես ՀՀ ՊՏ թիվ 54 (578), 7 նոյեմբերի 2007թ.: Այն նոր բազա է ստեղծում 
քննարկվող հարցերի ուղղությամբ բարելավումների համար: 
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Վերաբերող նյութեր. 
- «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն», ՆԻԱՑ 50,  
- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 15, ՆԻԱՑ 9, 
- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 11, ՆԻԱՑ 6, 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.01.2007թ-ի «ՀՀ  ԿԱ  հարկային  պետական  ծառայության  2007 

թվականի  նախատեսված  բյուջետային  մուտքերն  ապահովող  միջոցառումների  
ծրագիրը հաստատելու  մասին» թիվ 1-06/27-Ա հրաման (ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2007թ. 
աշխատանքային ծրագիր), ՆՓՑ 36,  

- ՀՀ կառավարության 21/06/2007թ-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 
696-Ն որոշում (III հատվածի  II-րդ բաժնի 2.1. կետ), ՆԻԱՑ 55: 

ԱՑ 3.1.2 

53.12 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային օրենսդրությունը բավականաչափ կայուն և 
հստակ է, որպեսզի ճշգրտորեն կիրառվի հարկային մարմնի կողմից և 
պարզ լինի հարկատուներին: (Արդյո՞ք օրենքը որոշակի է):  

Պատասխան 
Օրենքը շատ որոշակի չէ: Հազվադեպ չեն դեպքերը, երբ հանդիպում են դրույթներ, որոնք 
պարզ չեն հարկային մարմնին և հարկատուներին:    

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային օրենսդրությունը վերջին տարիներին կայունանում է, այսինքն` դրանում 
փոփոխությունների պարբերականությունը փոքրանում է: Այնուամենայնիվ, կապված  
դրանում ոչ հստակ դրույթների առկայության հետ, այն երբեմն հանգեցնում է տարբեր 
հարկատուների նկատմամբ տարբեր մոտեցումների: Անհստակությունների 
«կառավարման» համար հատուկ դրույթ է սահմանված «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում. 
«Հոդված 2.  Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային օրենսդրության և 
հարկային հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերով սահմանված 
դրույթները պարունակում են հակասություններ, երկիմաստություններ կամ 
տարընթերցումներ, ապա հարկման նպատակով այդ դրույթները մեկնաբանվում են, 
ինչպես նաև հարկային և (կամ) մաքսային մարմինների կողմից (գույքահարկի և հողի 
հարկի դեպքում` նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից) կիրառվում են 
հարկ վճարողի օգտին»: Գործնականում, ոչ հաճախ, կարելի է հանդիպել այդ դրույթի` 
հարկային մարմնի կողմից կամավոր կիրառմանը: Դա այդպես է, քանի որ շատ դեպքերում 
հարկային մարմինը չի տեսնում տարընթերցում կամ հակասություն հարկային 
օրենքներում (ինչը պարտադիր նախապայման է հոդված 2-ի դրույթի կիրառման համար) 
կամ դա բացատրում նրանով, որ օրենքով հարկային մարմինը չի կարող մատուցել 
խորհրդատվական ծառայություններ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ անցկացված երկու կլոր սեղանների ժամանակ հնչած կարծիքներ 
(ներկայացվում են առանց խմբագրման). 

− Երևան քաղաքի 11 ՏՀՏ-ներում տարբեր կերպ են վերաբերվում հարկային 
հաշվետվությունների ընդունման հարցերին: Դրանցից 7-ն ավելի ճկուն, այսինքն` ըստ 
էության են  վերաբերվում հարկային հաշվետվությունները փոստով ներկայացնելու մասին 
ՀՀ կառավարության որոշման դրույթին, իսկ 4 ՏՀՏ-ներ հաշվետվությունները փոստով չեն 
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ընդունում, 

− հարկային մարմինը բոլոր անհստակությունները  վերացնելու բավարար ռեսուրսներ չունի,  

− օրենսդրությունը, թերևս, այնքան էլ կայուն չէ, փոփոխությունները շատ են, սակայն դրանց 
նվազեցման միտում է նկատվում: 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ մասնագետների հետ հարցազրույցի ժամանակ հնչեց կարծիք, որ հարկային 
օրենսդրությունն ավելի շատ կայուն է, քան թե հստակ:   

ԱՑ 3.1.3 

43.75 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային օրենսդրությունը թույլ է տալիս, որ 
հարկատուները լինեն պատշաճ կերպով ներկայացված և 
պաշտպանված:  

Պատասխան 
Անմիջական հարկային ստուգումների կամ հարկադրանքի միջոցների կիրառման 
դեպքերի համար թույլ է տալիս, սակայն չի անդրադառնում հարկային միջնորդների 
հարցին: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային ստուգումների կամ անմիջական հանդիպումների ժամանակ ներկայացված 
լինելու իմաստով պատասխանն «այո» է:Միաժամանակ, հարկային օրենսդրությունը 
բոլորովին չի անդրադարձել «հարկային միջնորդների» հարցին, ինչն էականորեն 
նվազեցնում է ներկայացված ու պաշտպանված լինելու հնարավորությունները: «Խաղի 
կանոնները» սահմանված չեն: 

Հարկային խորհրդատուները, փաստաբանները հարկային մարմնի կողմից ավելի շուտ 
դիտարկվում են որպես հարկային մարմնի հակառակորդներ, քան թե նույն հարկատուին 
ծառայություններ մատուցողներ:  

Հարկային օրենսդրությունը չի անդրադարձել նաև տարբեր պրոֆեսիոնալ կամ գործարար 
միությունների հետ հարկային մարմնի աշխատելու հարցերին: Իրականում հարկային 
մարմինն այս մասում չունի որևէ համակարգված կոնցեպցիա, թեև առանձին 
գործողություններ այդ ուղղությամբ իրականացնում են, նախատեսված են նաև նոր 
միջոցառումներ ըստ ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ աշխատանքային պլանի:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՏՀՏ ղեկավար ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց կարծիք, որ 
աուդիտորական, հաշվապահական-հարկային ծառայություններ մատուցող 
կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը սովորաբար օգտագործում են օրենքի 
«բացերը»,  պակասեցնում են վճարվող հարկերի գումարները և որ ՏՀՏ-ները, որպես կանոն, հակված 
չեն  պատասխանել հարկային օրենքի վերաբերյալ նրանց բարձրացրած հարցերին: 

ՏՀՏ վերահսկողական ծառայության ղեկավարներից մեկն, այնուամենայնիվ, ընդունեց, որ այդ 
«միջնորդ» կազմակերպությունների հետ աշխատելն ավելի արդյունավետ է, քանի որ նրանք, 
համեմատած հարկատուների հաշվապահների հետ, սովորաբար ավելի գրագետ ու փորձառու են և 
կարողանում են երկխոսություն վարել առավել  պրոֆեսիոնալ մակարդակով: 

Վերաբերող նյութեր. 
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, 15-րդ հոդված, ՆԻԱՑ 6, 

- «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եվ 
անցկացման մասին» ՀՀ օրենք,ՆԻԱՑ 8:  
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ԱՑ 3.1.4 

28.12 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային օրենսդրությունը սահմանում է իր 
նպատակների և հարկատուի համար հարկային հետևանքների միջև 
ողջամիտ համամասնություն:  

Պատասխան 
Թերևս ոչ: Այդպիսի հետազոտություններ չեն կատարվել:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Ուղղակիորեն այդպիսի կապակցման ու չափման հետազոտություններ չեն անցկացվել 
Հայաստանում: Նման համադրման համար հարկավոր է առաջին հերթին դուրս բերել 
«հարկային օրենսդրության նպատակները»: Թերևս խոսքը հարկային մարմնի 
նպատակների մասին չէ, այլ ընդհանրապես հարկային համակարգի, հարկա-բյուջետային 
քաղաքականության նպատակի: Նման համամասնության ուսումնասիրության համար 
տեղին է դիտարկել (հաշվի առնելով այն, որ հարկային օրենսդրության նպատակները 
սահմանված չեն օրենքով) հարկային իմաստով սկզբունքային դրույթներ պարունակող 
ծրագրային համապատասխան նյութերը. 

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի «Աղքատության հաղթահարման 
ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 994-Ն որոշման «Հարկային 
քաղաքականություն» թիվ 6.3.4. հատվածը,  
ՀՀ կառավարության 21 հունիսի 2007թ. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին»  թիվ 696-Ն 
որոշումը, 
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 12-ին «2005-2008 թվականների հարկային ու  
մաքսային բարեփոխումների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 755-Ն 
որոշումը,  
2007 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենսդրական նյութերը, մասնավորապես. 
ՀՀ կառավարության բյուջետային ուղերձը, որը պարունակում է կառավարության զեկույցը 
բյուջետային տարվա սոցիալ-տնտեսական զարգացման և հարկաբյուջետային 
քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մասին,  

o ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության 
2007-2009 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը 
հաստատելու մասին» որոշման Հավելված 1-ի` «ՀՀ 2007-2009 թվականների 
պետական բյուջեների հարկային եկամուտների հավաքագրումն ապահովելու 
համար ՀՀ հարկային մարմինների կողմից իրականացվելիք միջոցառումները» 
հատվածը,  

2. ՀՀ կառավարության ծրագիրը:  

Մի շարք նկատառումներից ելնելով` նպատակահարմար է կանգ առնել ստեղծված 
ամենավերջին փաստաթղթի, այսինքն` ՀՀ ներկայիս կառավարության ծրագրի մեջ 
սահմանված հիմնական նպատակների վրա. 

− հարկման պարզեցում, 

− սողանցքների բացահայտում,  

− էլեկտրոնային ձևով հարկային հաշվետվությունների ընդունում, 

− ԱԱՀ գերավճարների վերադարձման կամ հաշվանցման կարգի պարզեցում, 
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հատկապես արտահանողների համար, 

− հարկատուի սպասարկման ծառայությունների աճը` ինքնագնահատման ծրագրի 
ներքո:   

Բնական է, որ հիմնական նպատակ է շարունակում մնալ հարկային մարմնի կողմից 
վերահսկվող բյուջետային եկամուտների հավաքագրումը:  

Նշված նպատակներին հասնելու համար հարկատուի համար հետևանքները, թերևս, 
համամասնական չեն, այլ ավելի մեծ են: Մասնավորապես. 

հարկային օրենսդրությանը հետևելու ծախսերը մեծ են, ինչի մասին վկայում են վերջին 
տարիներին միջազգային կազմակերպությունների անցկացրած հետազոտությունները 
(օրինակ, Համաշխարհային բանկի շրջանակում անցկացված «Doing Business 2007» 
հրապարակումը, AEPLAC-ի կողմից 2005 թվականին անցկացված «Հարկերի գանձման 
գործընթացում գործարքային ծախսերի գնահատում» հետազոտությունը), 

− հարկային մարմինն անսպասելիորեն կարող է մեծացնել այդ բեռը: Օրինակ, այդպիսի 
իրավիճակ է առաջացել, երբ պահանջվել է, որ սոցիալական ապահովագրության 
պարտադիր վճարների հաշվետվությունները եռամսյակայինի փոխարեն սկսվեն 
ներկայացվել ամսական պարբերականությամբ, կամ երբ եկամտահարկի 
գերատեսչական նորմատիվ ակտով 2007 թվականի 2-րդ եռամսյակում սահմանվեց, որ 
հարկային գործակալները պետք է այսուհետ ամեն եռամսյակի արդյունքներով բոլոր 
աշխատակիցների համար առանձին-առանձին Տեղեկանքներ ներկայացնեն հարկային 
մարմին` վճարված եկամուտների ու պահված հարկերի մասին, այն էլ միայն թղթային 
կրիչով, 

− հարկային մարմնից պաշտոնական պարզաբանում ստանալը, թեև այդպիսի 
հնարավորության նախատեսված է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ 
հոդվածով, պրակտիկորեն դժվար է, 

− հարկային մարմինը` «հավաքագրման ծանր բյուջետային պլանների» ճնշման տակ 
ստիպված է լինում կատեգորիկ լինել և երբեմն էլ գերազանցել իր լիազորությունները: 
Խոսքը վերաբերում է ինչպես կենտրոնական գրասենյակին, այնպես էլ ՏՀՏ-ներին: 
Թերևս, անհամամասնական է բեռը, որ դրվում է հարկային հաշվետվությունների 
հանձնման կապակցությամբ: Դրանք հավաքագրվում են միջազգայնորեն սովորաբար 
կիրառվողից ավելի մեծ (այսինքն` «անհամամասնական») պարբերականությամբ և 
հարկատուների համար ոչ «հեշտ» պրոցեդուրաներով: Անհամամասնության մղող 
գործոն կարող է համարվել այն, որ ինքնագնահատման համակարգի ներդրման (և ՀՀ 
կառավարության կողմից հաշվետվությունները փոստով ուղարկելու մասին որոշում 
ընդունելու) պայմաններում մեծացվում է հաշվետվությունների ու Տեղեկանքների 
պարբերականությունը, 

− հարկային  մարմինը շատ ավելի ուշ, հապաղումով է անդրադառնում հարկատուների 
կողմից ավել վճարված գումարների հաշվանցման կամ վերադարձման հարցին, քան 
երբ ձեռնարկում է հավաքագրման միջոցներ` հարկատուի կողմից գումարի վճարման 
ուշացման  դեպքում:  Նշենք նաև, որ հարկի ուշացման համար գանձվում է օրական 
տույժ, այնինչ` կառավարությունն օրենքով պարտավոր չէ տոկոս հաշվեգրել ավել 
վճարված գումարների համար, ինչքան էլ որ վերադարձը ուշացվի: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց (ռեպլիկ, որ բերվում է 
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առանց խմբագրման). «հարկայինի» բյուրոկրատիան կամ դեմոկրատիան ուղիղ 
համեմատական է նրան, թե տվյալ ամսում նրանք կատարում են կամ կատարել են արդյո՞ք 
պետական բյուջեի եկամուտների հավաքագրման պլանը, 

ՀՀ  ԿԱ ՀՊԾ մասնագետների հետ հարցազրույցների ժամանակ գնահատական-կարծիք հայտնվեց, 
որ. 

 որոշ ոլորտներում համամասնությունը հիմնավորված չէ (դեպքերի 50%), 

 որոշ ոլորտներում համամասնությունը հաստատապես ճիշտ է պահպանվում  (դեպքերի 
30%), 

 որոշ ոլորտներում խաթարված է. մասնավորապես նույնիսկ անձնական գույքի ներմուծման 
դեպքում 32% հարկերի ու մաքսատուրքի գանձում է կատարվում սահմանին և այլն:   

Այսպիսով, հարկման նպատակների և հարկատուների մոտ այդ նպատակների 
իրականացման արդյունքում առաջացող հարկային հետևանքների համամասնությունը 
գնահատող վերլուծական հստակ մեխանիզմ սահմանված չէ:  

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն», ՆԻԱՑ 50,  
- ՀՀ կառավարության 21/06/2007թ-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 

համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 
696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55, 

- ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 12-ի «2005-2008 թվականների 
հարկային ու  մաքսային բարեփոխումների միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 755-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 30,  

- “Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի մասին” ՀՀ 
օրենքի նախագծի բացատրագիր,ՆԻԱՑ 62, 

- ՀՀ կառավարության 2006թ-ի հունիսի 12-ի “Հայաստանի Հանրապետության 2007-
2009 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու 
մասին” թիվ 774-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 49, 

- ՀՀ կառավարության 2007թ-ի հունիսի 21-ի “Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության ծրագրի մասին” թիվ 695-Ա որոշում, ՆԻԱՑ 67, 

- «Հարկերի գանձման գործընթացում գործարքային ծախսերի գնահատում» 
հետազոտություն, www.aeplac.am, հրատարակություններ 2005թ, ՀՆՑ 5, 

- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք,ՆԻԱՑ 9, 
- ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի «Աղքատության հաղթահարման 

ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 994-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 27: 
ԱՑ 3.1.5 

81.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային օրենսդրության դրույթները կանխում են որևէ 
օբյեկտի կամ գործարքի կրկնակի հարկումը: 

Պատասխան 
Հիմնականում, այո: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
 «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի  9-րդ հոդվածն ուղղակիորեն ասում է, որ «Հարկվող միևնույն 
օբյեկտը հաշվետու ժամանակաշրջանում նույն տեսակի հարկով կարող է հարկվել միայն 
մեկ անգամ»:  

Տեսականորեն, սակայն, գործարքի կրկնակի հարկման առիթ է տալիս ԱԱՀ հաշվարկման 

http://www.aeplac.am/
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մեխանիզմը: Այսպես, երբ տնտեսական շրջանառության միջանկյալ փուլում գործ ենք 
ունենում ԱԱՀ-ից ազատման դեպքի հետ, ապա դա գնորդի համար նշանակում է 
նախորդող փուլերում կուտակված ԱԱՀ գումարներից օգտվելու հնարավորության 
կորուստ: Դա  հավասարազոր է այդ ամբողջ նախորդող շրջանառության` գնորդի կողմից 
երկրորդ անգամ ԱԱՀ-ով հարկման: 

Առանձին է պետք դիտարկել այլ երկրներում վճարված հարկի` Հայաստանում կրկնակի 
հարկման վերացման հարցին: Դա կիրառելի է ուղղակի հարկերի իմաստով: Նույն` վերը 
նշված «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքն ընտրել է սահմանափակ հաշվանցման մոդելը (տես 
այդ օրենքի 11-րդ հոդվածը),, ինչը միջազգայնորեն կարող է դասակարգվել որպես 
կրկնակի հարկման վերացում:  

Կրկնակի հարկումից խուսափելու վերաբերյալ համաձայնագրերով կարող են 
նախատեսվել նաև կրկնակի հարկման վերացման (ազատման) մոդելներ ևս:  

Վերաբերող նյութեր. 

- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք,ՆԻԱՑ 6, 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.01.2007 թիվ 1-06/27-Ա հրամանով հաստատված «ՀՀ կառավարության 
2007 թվականի գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների 
ծրագիր», ՆՓՑ 36: 

ԱՑ 3.1.6 

75.00 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային օրենքը հաշվի է առնում տարածքային 
սահմանները, միջազգային համաձայնագրերը և պայմանագրերը: 

Պատասխան 
Հիմնականում այո: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային օրենքը հատկապես չի անդրադառնում ՀՀ տարածքում իր կիրառելիության 
հարցի առանձնահատկություններին` թողնելով դա ընդհանուր իրավական 
կարգավորմանը: Ուղղակի հարկերի օրենսդրությունն իրենից ներկայացնում է 
միջազգային հարկման երկու սկզբունքների սինթեզ` «տերիտորիալ» ու 
«ռեզիդենտության»` հակված լինելով ավելի շատ դեպի «ռեզիդենտությանը»:   

Անուղղակի հարկերի առումով (հատկապես ծառայությունների մասով) առկա են 
անհստակություններ-դժվարություններ այդ տարածքային սահմանների կիրառման 
հարցում: Մասնավորապես, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ 
հոդվածում խոսք է գնում «մշտական հաստատության» մասին, որի սահմանումը հարկային 
օրենսդրությունում բացակայում է:   

Եթե դիտարկելու լինենք միջազգային պայմանագրերի տեսանկյունից, ապա ՀՀ 
Սահմանադրության 6-րդ հոդվածը, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ 
հոդվածը, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածը,  «Միջազգային պայմանագրերի 
մասին» 2007 թվականի ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածը, ինչպես նաև «Միջազգային 
պայմանագրերի իրավունքի մասին» Վիեննայի Կոնվենցիան, որին  անդամակցում  է նաև 
Հայաստանը, նախատեսում են սահմանված կարգով Հայաստանում վավերացված 
(հաստատված) միջազգային պայմանագրերի դրույթների գերակայություն ազգային օրենքի 
նկատմամբ:  

Ավելորդ չէ նշել, որ ՀՀ միջազգային հարկային համաձայնագրերում, սովորաբար, 
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ուղղակիորեն նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքն այն տարածքն է, որի 
նկատմամբ Հայաստանի Հանարապետությունն իրականացնում է իր ինքնիշխան 
իրավունքները և իրավասությունը` միջազգային իրավունքի և ազգային օրենսդրության 
համաձայն:  

Վերաբերող նյութեր. 
 «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն», ՆԻԱՑ 50,  

- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 9, 

- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 6, 

- “Միջազգային պայմանագրերի մասին” ՀՀ օրենք,  ՆԻԱՑ 15, 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 93: 

ԱՑ 3.1.7 

59.40 միավոր 

• Արդյո՞ք օրենքն ամբողջովին և պատշաճորեն հրապարակվում է, 
մասնավորապես` դրույթների ուժի մեջ մտնելու օրը:  

Պատասխան 
Հիմնականում, այո: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հիմնականում օրենքն ամբողջությամբ հրապարակվում է: Հրապարակման մասին 
օրենսդրական պահանջ ներառված է ինչպես ՀՀ Սահմանադրության, այնպես էլ 
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի մեջ: «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածը 
պահանջում է, որ «Հարկի դրույքաչափի փոփոխություն, նոր հարկատեսակի սահմանում 
նախատեսող օրենքները, եթե դրանք պարունակում են հարկ վճարողի գործելու 
պայմանները խստացնող դրույթներ, ուժի մեջ են մտնում դրանց պաշտոնական 
հրապարակումից ոչ շուտ, քան 30 օր հետո»: 

Այնուամենայնիվ, կան կիրառման առանձնահատկություններ, որոնք ազդում են  
պատշաճորեն հրապարակվելու հարցի վրա. 

− ժամանակ առ ժամանակ, հարկատուն կարող  է առնչվել իրավիճակի հետ, երբ հստակ 
չէ օրենքի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը: «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի  46-
րդ հոդվածն ասում է, որ նորմատիվ իրավական ակտը կարող է ուժի մեջ մտնել 
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից ոչ շուտ: Նույն հոդվածի հաջորդ մասում ասվում 
է, որ «Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց իրավունքները կամ 
ազատությունները սահմանափակող կամ պատասխանատվություն սահմանող կամ 
պատասխանատվությունը խստացնող կամ պարտականություններ սահմանող և 
փոփոխող կամ պարտականությունների կատարման կարգ սահմանող կամ փոփոխող, 
իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ հսկողության 
կամ վերահսկողության կարգ սահմանող կամ փոփոխող, ինչպես նաև դրանց 
իրավական վիճակն այլ կերպ վատթարացնող նորմատիվ իրավական ակտերն ուժի 
մեջ են մտնում դրանց պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ 
օրը, եթե այդ նորմատիվ իրավական ակտերով ավելի ուշ ժամկետ նախատեսված չէ 
կամ եթե սույն օրենքով ուղղակի այլ բան նախատեսված չէ»: Հաճախ այդ հանգամանքը 
վրիպած է լինում օրենսդիրի կամ պաշտոնական հրապարակողի ուշադրությունից և 
այդ կապակցությամբ ՀՀ արդարադատության նախարարությունը ստիպված է լինում 
հանդես գալ (դա կատարվում է նույն կերպ, «ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր»-ում) 
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հաղորդագրություն-պարզաբանումով, 

− պարզ չէ միջազգային պայմանագրի` ուժի մեջ մտած լինելու կամ չլինելու 
հանգամանքը: Դա կապված է, օրինակ, այն բանի հետ, որ հարկային համաձայնագիրն 
ուժի մեջ կամ գործողության մեջ է մտնելու մյուս երկրի ներպետական 
պրոցեդուրաներն ավարտվելուց և այդ մասին ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարությանը տեղեկացնելուց, այլ ոչ թե պաշտոնական հրապարակումից հետո: 
Պարզ չէ, թե հարկատուներն ինչպես կարող են տեղեկանալ այդ պրոցեդուրաների 
ավարտված լինելու մասին: Պետք է նշել նաև, որ հարկատուները սահմանափակ 
հնարավորություն ունեն տեղեկանալու հենց միջազգային պայմանագրերի տեքստերի 
մասին, քանի որ. 

 ՀՀ ԱԺ որոշումները հրապարակվում են առանց միջազգային  պայմանագրի 
տեքստի, 

 բուն տեքստերը հրապարակվում են այլ կերպ, ոչ սովորական «Պաշտոնական 
տեղեկագրում»` սահմանափակ տպաքանակով:     

Վերաբերող նյութեր. 

- «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն», ՆԻԱՑ 50, 

- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք,  ՆԻԱՑ 9, 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 6:  
ԱՑ 3.1.8 

81.25 միավոր 
• Արդյո՞ք օրենքն ուժի մեջ է մտնում տվյալ օրը, թե՞ ամսաթվից 
ավելի ուշ: 

Պատասխան 
Օրենքն ուժի մեջ է մտնում առնվազն հրապարակմանը հաջորդող օրը կամ ավելի ուշ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Տես նախորդ ԱՑ գծով մեկնաբանություն-պարզաբանումը` համապատասխան հղումներով: 
Օրենքն ուժի մեջ է մտնում առնվազն հրապարակմանը հաջորդող օրը կամ ավելի ուշ: Որոշ 
դեպքերում այդ «շեմը» կազմում է 10 օր:  

ՌՆ 2 
Օրենսդրական գործընթացը հաշվի է առնում օրինաստեղծման հիմնական 

սկզբունքները: 
ԱՑ 3.2.1 

81.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային օրենսդրությունը պատշաճորեն հաստատվել է 
Խորհրդարանի կողմից: 

Պատասխան 
Այո: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Ներկայումս ՀՀ օրենսդրությունը (փոփոխություններով հանդերձ`  ՀՀ Սահմանադրության 
ընդունումից հետո) ավելի խիստ պահանջներ է սահմանում օրենքի նկատմամբ:  

Մասնավորապես,  «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի. 
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 9-րդ հոդվածի 4-րդ կետը սահմանում է, որ բացառապես օրենքով պետք է կարգավորվեն 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների և ազատությունների 
սահմանափակումները, նրանց պարտականությունները, ինչպես նաև 
պատասխանատվության տեսակները, չափերը, պատասխանատվության ենթարկելու 
կարգը, հարկադրանքի միջոցներն ու դրանք կիրառելու կարգը, ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց կողմից վճարվող հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր 
վճարների տեսակները, չափը, վճարման կարգը, 

  68-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ «ոչ ոք չի կարող կրել 
պարտականություններ, որոնք սահմանված չեն օրենքով, ինչպես նաև օրենքով ուղղակի 
նախատեսված դեպքերում` օրենսդրական այլ ակտերով: Պարտականությունների 
կատարման կարգը, պայմանները և ծավալը որոշում են օրենքով, իսկ օրենքով ուղղակի 
նախատեսված դեպքերում` օրենսդրական այլ ակտերով: Անձինք կարող են ենթարկվել 
պատասխանատվության միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում, կարգով և չափով»: 

Վերաբերող նյութեր 

- 2005թ-ի նոյեմբերի 25-ին հանրաքվեով ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրություն», ՆԻԱՑ 50,   

- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 9: 

ԱՑ 3.2.2 

59.37միավոր 

• Արդյո՞ք եղել է ողջամիտ և բավարար ժամանակահատված` 
հարկային օրենսդրության ընդունման և դրա ուժի մեջ մտնելու միջև: 

Պատասխան 
Թերևս սովորաբար  եղել է այդպիսի ժամանակահատված, որոշակի վերապահումներով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Վերապահումների կապկցությամբ տես վերը, 3.1.7. ԱՑ-ի գծով մեր մեկնաբանությունները: 
Միաժամանակ նշենք հետևյալը. 

- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի դրույթով սահմանված ժամկետը ոչ միշտ 
կարող է լինել  բավարար («Հարկի դրույքաչափի փոփոխություն, նոր հարկատեսակի 
սահմանում նախատեսող օրենքները, եթե դրանք պարունակում են հարկ վճարողի 
գործելու պայմանները խստացնող դրույթներ, ուժի մեջ են մտնում դրանց 
պաշտոնական հրապարակումից ոչ շուտ, քան 30 օր հետո»), 

- բավարարության վրա ազդող գործոն է նաև այն, թե հարկային մարմինն ինչ 
ինտենսիվությամբ ու գործիքներով է կարողանում տեղեկացնել հարկատուներին այդ 
օրենսդրական փոփոխությունների մասին: Հաղորդակցության ֆորմատը ներկայումս 
բավարար մակարդակի վրա չէ, որի գծով հարկային մարմինը ձեռնարկել է 
վերափոխումներ (տես նաև ՀԳԱ 14): 

 

Վերաբերող նյութեր. 
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 6: 

ԱՑ 3.2.3 • Արդյո՞ք հարկային օրենսդրությունը և հարկային գործիքները 
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81.25 միավոր 
մշակվել և հրապարակվել են պետության պաշտոնական լեզվով 
(լեզուներով):   

Պատասխան 
Այո: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային օրենսդրությունը հրապարակվում է հայերենով, որը Հայաստանի 
Հանրապետությունում սահմանված միակ պաշտոնական լեզուն է: Հարկային մարմնի 
ստեղծած ընկերությունը, որը զբաղվում է հարկային գրականության հրապարակումով (ոչ 
պաշտոնական), վերջին տարիներին ապահովում է նաև ռուսերեն լեզվով հիմնական 
հարկային օրենքների ժողովածուի թողարկումը: 

Ինչ վերաբերում է հարկային գործիքներին, ապա դրա տակ, թերևս, Հայաստանում պետք է 
առայժմ հասկանալ միայն հարկային օրացույցները, ուղեցույցերը, որոնք ևս թողարկվում 
են հայերենով ու տեղադրված են նաև ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնական կայքում. 
www.taxservice.am. Այլ գործիքներ, ինչպիսին կարող էին լինել «ինտերնետով լրացման 
համար հարմարեցված» հարկային հաշվետվությունների ձևերը կամ հարկային 
հաշվետվությունների լրացման համար համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տրամադրումը կամ համակարգչային տերմինալների կամ պորտալների տրամադրումը, 
դեռևս գործարկված չեն:    

ՌՆ 3 
Օրենսդրության կառուցվածքը (օրենք, որոշում, օրինակարգում ) հստակ է: 

ԱՑ 3.3.1 

65.62միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային օրենսդրության հիերարխիան հրապարակված 
և ճիշտ ընկալելի է: 

Պատասխան 
Հիմնականում, այո: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Այդ հիերարխիան սահմանված է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածում և 
հիմնականում ճիշտ ընկալելի է: Որոշ նորմատիվ ակտեր կարիք ունեն այդ հիերարխիայով 
«բարձրանալու» վերև (տես նաև վերը` 3.2.1. ԱՑ-ի գծով հիմնավորում-մեկնաբանությունը):  

Հիերարխիան ոչ միշտ է ճիշտ ընկալվում, քանի որ երբեմն հարկատուն և հարկային 
մարմինը կարող են հղում անել մի նորմատիվ ակտի, որն իրականում շատ ավելի ցածր 
կարգի փաստաթուղթ է, քան այն, ինչով որ հարիր էր կարգավորել խնդրո առարկա 
հարաբերությունները:  

Վերաբերող նյութեր 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 6: 

ԱՑ 3.3.2 

46.87միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային օրենսդրությունը համահունչ է 
համաձայնեցված բոլոր գործող այլ օրենքների հետ: 

Պատասխան 
Հարկային օրենսդրությունն այլ գործող օրենքների հետ ոչ միշտ է համահունչ և 

http://www.taxservice.am/
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համաձայնեցված: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Դժվար է պատասխանել «այո», քանի որ հիմնական հարկային օրենքները գալիս են 1997 
թվականից, որից հետո Հայաստանում էական իրավական համակարգային 
փոփոխություններ են եղել, ինչպիսիք են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի ընդունումը, մի 
քանի անգամ  (այսինքն` մի քանի վերափոխված տարբերակներով) այնպիսի առանցքային 
օրենքների ընդունումը, ինչպիսիք են «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը, 
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը, «Անվճարունակության մասին» ՀՀ 
օրենքը, «Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքը: Վերափոխումներ կատարվեցին 
վիճակագրության օրենսդրությունում և երկու անգամ ընդունվեցին տնտեսական 
գործունեության տեսակների նոր դասակարգիչներ: Հայաստանն այժմ ունի «Իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, որում առաջին անգամ 2001 թվականից ի վեր շարադրվեցին 
օրինաստեղծման տեխնիկային վերաբերող հարցերը: Հայաստանն այս ընթացքում 2003 
թվականին միացավ Առևտրի Համաշխարհային կազմակերպությանը և այլ բազմաթիվ 
միջազգային բազմակողմ պայմանագրերի:  

2005 թվականին, ընդունվեցին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության  
փոփոխությունները:   

Հարկային մարմնի պրակտիկան այնպիսին է (հատկապես մինչև 2005 թվականի 
նոյեմբերին Սահմանադրության փոփոխությունների ընդունումը), որ այլ հարակից 
օրենքներում փոփոխություններն ավելի հեշտորեն, ճկունորեն արտացոլվում էին 
գերատեսչական նյութերում, քան թե հարկային օրենքներում: Մասնագիտական 
շրջաններում կարծիք կա, որ նպատակահարմար է սպասել Հարկային օրենսգրքի 
«համահարթեցմանը», դրա միջոցով հարկային օրենքներն այլ բոլոր օրենքների հետ 
համահունչ դարձնելուն: Հարկային օրենսդրության մեջ, այդ իմաստով, շարունակում են 
մնալ հնաբանություններ (ռուդիմենտներ), հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է հարկի 
հաշվարկման կարգին, այլ ոչ թե վարչարարական հարցերին:  

Գալով իրավական տեխնիկայի հարցերին` պետք է ուշադրություն դարձնել երկու 
հանգամանքների վրա.  

− «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը` Հայաստանի ներքին իրավական դաշտում և 
«Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքը` միջազգային իրավական դաշտում, 
որպես կանոն, ապահովում են օրենքների ուղղահայաց (տարբեր իրավական ակտերի 
ստորադասություն), հորիզոնական (հավասարազոր իրավական ակտերի 
հարաբերակցություն) և ներքին (միևնույն իրավական ակտի առանձին մասերի 
հարաբերակցություն) միասնականությունը: Դա նշանակում է, որ մեծամասամբ 
հարկային օրենսդրության տարընթերցումները հնարավոր է վերացնել նշված 
օրենքների օգնությամբ, 

− հարկային օրենսդրության որոշ փոփոխություններ կարող են պայմանավորված լինել 
ոչ թե ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ի եռամյա 
ռազմավարական ծրագրով, այլ բխել պահի դրությամբ առաջացած` կոնկրետ 
հարկատեսակի մասին օրենքում կոնկրետ խնդրի լուծման անհրաժեշտությունից: 
Այդպիսի դեպքերում, որպես կանոն, նման փոփոխությունները պատշաճ կերպով 
իրենց արտացոլումը չեն գտնում ոչ միայն հարակից իրավական դաշտերի ակտերում, 
այլ նաև հարկային օրենսդրության այլ օրենքներում և, նույնիսկ, նույն իրավական 
ակտում:  
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ԱՑ 3.3.3 

71.87միավոր 

• Արդյո՞ք գոյություն ունի հարկային օրենսգիրք և/կամ բոլոր 
հարկահավաքման դրույթների ժողովածու: 

Պատասխան 
Հարկահավաքման դրույթները սահմանվում են  համապատասխան օրենքներով և 
հրատարակվում, ներառյալ` ժողովածուների տեսքով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային օրենսգիրք Հայաստանում չկա և նախկինում ևս չի եղել: Դրա մշակումն 
իրականացվում է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության համակարգման 
ներքո, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ մասնագետների մասնակցությամբ: Այդ աշխատանքը ներառված է 
հարկային մարմնի 2007-2009թթ եռամյա ռազմավարական ծրագրում : 

Ինչ վերաբերում է «բոլոր հարկահավաքման դրույթների ժողովածու»-ին, ապա թեև օրենքը 
չի պարտադրում այդպիսի ժողովածու հրապարակել, սակայն հարկային մարմինն, իր 
ստեղծած «Հարկային տեղեկատու» ընկերության միջոցով, ամեն տարի հրապարակում ու 
տարեսկզբին վաճառքի է հանում այդպիսի ժողովածու` թղթային կրիչով: Նաև որոշակի 
պարբերականությամբ, ոչ միշտ, փորձ է կատարվում այդպիսի ժողովածուներ թողարկել 
թեմատիկ կտրվածքով, օրինակ` «Շահութահարկ» կամ «Եկամտահարկ» և այլն:    

Որոշակի տեղեկատվություն (որը, սակայն, բավարար պարբերականությամբ չի 
թարմացվում) տեղադրված է նաև  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կայքում:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

Բիզնեսի ներկյացուցիչների հետ կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ հարկային օրենսգրքի 
առավելությունը կլինի ոչ այնքան միասնական ֆորմատը, որքան բովանդակությունը: Դա 
նշանակում է, որ եթե հարկային օրենսդրության սկզբունքներն էապես չվերանայվեն, ապա 
օրենսգիրքն էական բարելավում չի տա: 

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ կառավարության 1992թ-ի հուլիսի 13-ի “«Հարկային Տեղեկատու» պարբերականի 
հրատարակման մասին” թիվ 395 որոշում, ՆԻԱՑ 19, 
ՀՀ կառավարության 2007թ. հունիսի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 696-Ն 
որոշում, ՆԻԱՑ 55: 

 

 

 

 
ՌՆ 4 

Հարկային մարմինն ունի հստակ և ընդունված դեր հարկային օրենսդրության 
մշակման և պատրաստման գործընթացում: 

ԱՑ 3.4.1 

81.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը կարող է առաջարկել 
փոփոխություններ` օրենսդրության ընդհանուր որակը բարելավելու 
նպատակով:  
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Պատասխան 
Այո: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային մարմինը կարող է առաջարկել փոփոխություններ, քանի որ. 

 ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կանոնադրության 18-րդ կետի ա) ենթակետի համաձայն` ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն  
«…ընդհանրացնում է ծառայության համակարգում ՀՀ օրենսդրական և այլ իրավական 
ակտերի կիրառման պրակտիկան, մշակում և սահմանված կարգով ապահովում է 
հարկային, ինչպես նաև դրան առնչվող օրենսդրության կատարելագործման 
վերաբերյալ առաջարկությունների հետագա ընթացքը…», 

 ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն անմիջականորեն ենթարկվում է ՀՀ վարչապետին (ՀՀ կառավարության 
ղեկավարին) և ՀՀ նախագահին: ՀՀ կառավարությունը և ՀՀ նախագահը, համաձայն ՀՀ 
Սահմանադրության, օժտված են ՀՀ ԱԺ-ում  օրենսդրական նախաձեռնությամբ 
հանդես գալու իրավասությամբ: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

Պետական գերատեսչությունների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց,,որ հարկային 
մարմինը լրիվ ինքնուրույն չէ իր առաջարկությունների մեջ, և որ նա իր օրենսդրական նախագծերը 
պետք է համաձայնեցնի այլ համապատասխան նախարարությունների (մասնավորապես` ՀՀ 
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության) հետ:    

Վերաբերող նյութեր. 

- ՀՀ կառավարության 2002թ. նոյեմբերի 21-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
հարկային  պետական ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի 
կառուցվածը հաստատելու մասին» թիվ 1926-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 11: 

ԱՑ 3.4.2 

68.75 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը կարող է մատնանշել , թե ինչպես 
օրենքը պետք է իրագործվի և/կամ կիրառվի, և ինչպես կարող են 
հարկատուների հետ վեճերը կարգավորվել արդարացի և պատշաճ 
ձևով:   

Պատասխան 
Հարկային մարմինն ունի այդպիսի իրավասություն: Այդ իրավասության իրագործման 
հարցում առկա են  չլուծված խնդիրներ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային մարմինը «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքով իրավունք ունի 
պարզաբանումներ տալ օրենքի կիրառման մասին:  

«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն` 
հարկային մարմինը ՀՀ օրենսդրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների 
սահմաններում ընդունում է գերատեսչական նորմատիվ ակտեր, որոնց կատարումը 
պարտադիր է պետական մարմինների, համայնքների, հիմնարկների, 
կազմակերպությունների, քաղաքացիների, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետությունում տնտեսական (ձեռնարկատիրական) գործունեություն 
իրականացնող կամ եկամուտ ստացող (վճարող) այլ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների 
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համար:  

Հարկային մարմինը կոնկրետ հարկատեսակների մասին օրենքով իրավունք ունի նաև 
հրապարակել տեխնիկական հրահանգչական նյութեր` հարկային օրենքների կիրառումն 
ապահովելու համար:  

Ինչ վերաբերում է «արդարացի և պատշաճ ձևով հարկատուների հետ վեճերը 
կարգավորելուն», ապա պետք է նշել, որ  Հայաստանում վերջին տարիներին չի անցկացվել  
որևէ հետազոտություն, որ կարող էր բնութագրել, թե որքանով է օրենքն ապահովում այդ 
արդարության ու պատշաճության աստիճանը: Այդպիսի հնարավորություն, ըստ էության, 
օրենքը չի տալիս, քանի որ վեճերի կարգավորման հիմնական եղանակը վերադաս 
հարկային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովին դիմելն է: Հանձնաժողովին դիմում 
ներկայացնելու, դրա պատասխանը ստանալու ու արդյունքները կիրառելու մասին 
դրույթները տեխնիկական բնույթ ունեն և ընդհանուր գծերով ներկայացված են 
միաժամանակ երկու տարբեր օրենքներում:  

Վերաբերող նյութեր. 

- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10: 

ՌՆ 5 
Ամբողջ հարկային օրենսդրությունը (օրինակ` ակտեր, կառավարման որոշումներ, 

դատական որոշումներ) ամբողջական և միասնական է կիրառվում: 
ԱՑ 3.5.1 

31.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը հրապարակում և տարածում է 
հարկային օրենքների իր մեկնաբանությունը: 

Պատասխան 
Հիմնականում` ոչ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Անհրաժեշտ է նշել, որ թե՜ «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, և թե՜ Հարկային 
ծառայության կանոնադրությամբ ամրագրված է, որ հարկային մարմինը պարտավոր է 
հարկային օրենսդրության և դրան համապատասխան ընդունված իրավական ակտերի 
դրույթների կիրառման վերաբերյալ իրականացնել բացատրական աշխատանքներ, 
տեղեկացնել հարկ վճարողներին գործող հարկերի և պարտադիր այլ վճարների մասին 
(օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետ և Կանոնադրության 13-րդ  կետի ե) 
ենթակետ): 

Միաժամանակ, հարկային մարմնին վերապահված է հարկային հարաբերությունները 
կարգավորող իրավական ակտերի կիրառման վերաբերյալ պաշտոնական 
պարզաբանումներ տրամադրելու իրավունք (օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետի 16-րդ կետ 
և Կանոնադրության 13-րդ  կետի ե) ենթակետ): 

Հարկային օրենքների «մեկնաբանության» հրապարակում, որպես այդպիսին, հարկային 
մարմնի կողմից չի իրականացվում: Հարկային մարմինն, այնուամենայնիվ, թողարկում է, 
մեկանգամյա հիմքով, այնպիսի գերատեսչական ակտեր, որոնք կարող են հավասարեցվել 
«մեկնաբանության»: Հարկային օրենքների` իր այդպիսի մեկնաբանությունները հարկային 
մարմինը հիմնականում հրապարակում է մեկանգամյա գերատեսչական նորմատիվ ակտի 
(հրահանգի, հրահանգչական նյութի) տեսքով: Դրանք, համաձայն «Իրավական ակտերի 
մասին» ՀՀ օրենքի, անցնում են իրավական փորձաքննություն և, նաև, գրանցվում 
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գերատեսչական նորմատիվ ակտերի պետական ռեեստրում: Գերատեսչական ակտում 
փոփոխություններ մտցվում են հիմնականում առիթից առիթ, օրինակ, կապված 
համապատասխան օրենքում կատարված փոփոխության հետ:  

Բացի այդ մեկանգամյա ակցիայից (այսինքն` կոնկրետ հարկատեսակի օրենքի կիրառման 
հրահանգից, որ հանդես է գալիս որպես գերատեսչական նորմատիվային ակտ, 
բավականին դժվար է ստանալ հարկային մարմնի դիրքորոշումը, մոտեցումը, 
մեկնաբանությունը հարկային օրենքի կիրառման այնպիսի հանգամանքների վերաբերյալ, 
որոնք կամ նոր են առաջացել, կամ էլ նկարագրված չեն այդ հաստատված հրահանգում: 
2001 թվականից ի վեր, երբ ուժի մեջ մտավ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ 
հոդվածը` պաշտոնական պարզաբանումների ինստիտուտը, հարկային մարմինը 
հրապարակել է ընդամենը մոտ 20 պաշտոնական պարզաբանումներ (որոնք 
պաշտոնապես հրապարակվել են «Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրում»):  

Իրավաբանորեն պարզ չէ, արդյո՞ք հարկատուները կարող են խնդրել և արդյո՞ք իրավունք 
ունեն հարցնել հարկային մարմնի դիրքորոշումը հարկային օրենքի կիրառման մասին, թե՞ 
դա կարող է լինել միայն «պաշտոնական պարզաբանման» միջոցով:  

Ապագա գործարքների հարկային հետևանքների մասին նախապես հարցնելու, այսինքն` 
այսպես ասած «ուղղորդող հարցումների» ինստիտուտն ընդհանրապես նկարագրված չէ 
օրենքով: Այսպիսի իրավիճակը ձեռնատու չէ հարկատուներին, քանի որ դա պարունակում  
է անորոշություն: Իրավիճակն ավելի է բարդանում, եթե հարկային մարմինն ուշացնում է 
իր հիմնական գերատեսչական «պրոդուկտ» համարվող` վերը նշված հրահանգների 
թարմացումը, դրանցում փոփոխությունների կատարումը:   

Այդպիսի իրավիճակի պատճառ կարող են լինել ռեսուրսների պակասը, մասնավորապես` 
պարզաբանման ենթակա հարցերի, հանգամանքների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ 
կատարելու, ունիֆիկացված դիրքորոշում ձևավորելու դժվարությունը, գործիքների ու 
մասնագետների պակասը, մեկնաբանություններ տալու, դրանցում հետագայում 
փոփոխություններ մտցնելու ու հետադարձ տարածելու համար օրենսդրության 
անկատարությունը և այլն: 

Հրապարակված մեկնաբանության տարածման հարցն ավելի վատ վիճակում է, քան դրա 
ստեղծման հարցը, նույնիսկ հարկային մարմնի ներսում:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

Բիզնեսի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած  կլոր սեղանի ժամանակ մասնակիցներից 
մեկն առաջարկեց քննարկել այն, որ հարկային մարմինն իր դիրքորոշումը հայտնի որոշակի 
պետական տուրքի կամ այլ պաշտոնական վճարի դիմաց:  

Պետական գերատեսչությունների հետ անցկացված կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ 
հրապարակված մեկնաբանության տարածման հարցում շահեկանորեն այլ մարմիններից 
տարբերվում է ՀՀ  ԿԲ-ը: Այդ մարմինը կուտակում, դասակարգում ու հրապարակում է իր 
կայքում` իր կարգավորական դաշտում գործող կազմակերպություններից ստացված բոլոր 
հարցումների պատասխանները, ԿԲ խորհրդի հրապարակած բոլոր պաշտոնական 
պարզաբանումների տեքստերը` գտնելու համար «հարմարավետ» փնտրման ձևով: Կայքն, 
այդ իմաստով, շուտով մեծացնելու ու բարելավելու է իր հնարավորությունները: Քանի որ 
թափանցիկորեն տեղադրվում են բոլոր գրությունները, ապա դա մեծ ազդեցություն է 
ունենում նաև օրենքի հավասար ու միասնական կիրառման հարցում:   

Վերաբերող նյութեր. 
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- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10, 

ՀՀ կառավարության 21.11.2002թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային  պետական 
ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածը հաստատելու մասին» 
թիվ 1926-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 11, 

- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 9, 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 93: 

ԱՑ 3.5.2 

46.90 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը հաշվի է առնում (ընդունում է) 
դատական որոշումները: 

Պատասխան 
Հիմնականում այո, սակայն դեռևս զգացվում է հետևողական լինելու անհրաժշտությունը: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հայաստանի իրավական համակարգի ռեֆորմն այժմ արդեն թույլ է տալիս, որպես 
նորություն, կիրառել նախադեպը, որպիսին կարող  է ծառայել (առայժմ միայն) վճռաբեկ 
դատարանի որոշումը: Հարկային մարմինը փորձում է սկսել այս իրողության տարածումն 
ու կիրառումը իր համակարգի ներսում, սակայն դեռ հանդիպում են իրավիճակներ, երբ 
հարկային մարմինը բավարար չափով հետևողական չի լինում. այսինքն` մի դեպքում  
կարող է համաձայնվել հարկատուի գնահատման հետ, իսկ այլ դեպքում, նույն հարցի 
համար, դատական քննարկումներ ձեռնարկել մի քանի ատյաններով: 

Նշում. սկսվել են պաշտոնապես հրապարակվել ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումները: 
Առանձին գրքով հրատարակված` “2006թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր” ժողովածուի 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նախադեպային ուժ ունեցող որոշումներում 
էական բաժին են կազմում (կեսից ավելին) հարկային գործերով որոշումները:  

ԱՑ 3.5.3 

37.50 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն արդար և անաչառ կերպով է 
կիրառում հարկային օրենսդրությունը` առանց վերապահումների կամ 
խտրականության: 

Պատասխան 
Թերևս ոչ: Այդ հարցում դեռևս ձեռք չի բերվել բավարար իրավիճակ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկման հորիզոնական արդարության հարցում հարկային համակարգը, ինչպես և, 
համարյա թե հավասարապես, այլ պետական տեսչական-գործակալական համակարգերը, 
դեռևս չի կարող համարվել սկզբունքորեն արդար և անաչառ: Դրա պատճառները տարբեր 
են. հարկային մարմնի ինքնավարության ոչ բավարար բարձր աստիճանը, ստվերային 
տնտեսության ու ոչ ֆորմալ տնտեսության էական չափերը ՀՀ տնտեսության մեջ, 
կոռուպցիոն միջավայրի դեմ շարունակվող, սակայն դեռևս էական առաջընթացի 
չհասցրած պայքարը, պետական բյուջեի պլանների աճի մշտապես արագացող տեմպերը, 
հարկային աշխատողների «ոչ մրցունակ» աշխատավարձի ու սոցիալական փաթեթի 
մակարդակը` համեմատած մասնավոր սեկտորի մակարդակի հետ, նրանց աշխատանքի 
անվտանգության երաշխիքների, մասնագիտական գիտելիքների մակարդակը և այլն:   
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Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

Բիզնեսի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած  կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ 
«արդար ու անաչառ կիրառում»-ը պետք է նաև պահանջել, այլ ոչ թե ակնկալել, որ ինքնաբերաբար 
դա տեղի կունենա: Իսկ դա  կարողանում են (ըստ գնահատականի) հարկատուների (խոսքը 
վերաբերում է փոքր և միջին բիզնեսին) 10 տոկոսից ոչ ավելին: Դրանք այն կազմակերպությունները 
կամ անհատներն են, որոնք ոչ միայն իրենք կամավոր ու արդար կատարում են հարկային օրենքը 
(դա բավարար չէր լինի), այլև բավարար չափով ուժեղ ու գրագետ են` դրանից հետո իրենց 
պաշտպանել կարողանալու համար:  

ԱՑ 3.5.4 

37.50 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ապահովում է իր աշխատակազմի 
մասնագիտական ուսուցումը` ցուցումներով, վերապատրաստումներով 
կամ այլ միջոցներով` օրենսդրության միասնական կիրառումն 
ապահովելու նպատակով: 

Պատասխան 
Մասնագիտական ուսուցումն առայժմ չի գտնվում բավարար մակարդակի վրա:  
 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Մասնագիտական ուսուցման հիմնական ձևը վերապատրաստումն է: Հարկային մարմինը 
2006 թվականին վերապատրաստում անցկացրեց իր աշխատակիցների համար, ըստ 
մարզերի, սակայն դա նմանատիպ մասշտաբի ոչ պարբերական, մեկանգամյա միջոցառում 
կարելի է համարել: Մարզերի ՏՀՏ-ների ու հարկային մարմնի` մայրաքաղաքում 
տեղաբաշխված ստորաբաժանումների մասնագետների պատրաստվածության 
մակարդակների միջև շեղումն էական է:  

Հարկային մարմնի 2007-2009թթ զարգացման եռամյա ծրագրով այս հարցն արժանանալու է 
ուշադրության: Կարևոր է նաև, որ ֆինանսավորումը նախատեսված է ոչ միայն 
միջազգային կազմակերպությունների, այլ նաև ուրիշ երկու աղբյուրների հաշվին ևս: 

Ինչ վերաբերում է ցուցումներին կամ այլ միջոցներին (օրինակ, ինքնաուսուցման մոդուլներ 
կամ այլ էլեկտրոնային վերապատրաստման գործիքներ, բազաներ), ապա դրանք 
համակարգված չեն ու նաև տեխնիկական միջոցները հարմարեցված չեն դրա համար: 
Հարկային մարմինն արդեն ստեղծել է վերապատրաստման համար պատասխանատու 
ստորաբաժանում, որը ունի նաև հաստատված աշխատանքային պլան` նման խնդիրներով 
այսուհետ զբաղվելու համար:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ, թերևս, աշխատողների միայն 
կեսն է, որ բավարար տիրապետում է հարկային օրենսդրական դրույթներին` լուրջ 
հանձնարարություններ իրագործելու ունակության իմաստով: 

 

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ կառավարության 21/06/2007թ-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 696-Ն 
որոշում, ՆԻԱՑ 55, 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.08.2007թ. հրաման «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
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կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և ուսուցման 
բաժնի 2007-2008 թվականների աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1-
06/409-Ա,  ՆՓՑ 32: 

ԱՑ 3.5.5 

34.37 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը հարկային աշխատակիցներին 
տեղեկատվություն տրամադրում է օրենսդրության, հարկային 
որոշումների և նախադեպային իրավունքի (նախադեպերի) վերաբերյալ: 

Պատասխան 
Թերևս` ոչ, տեղեկատվության տրամադրումը կատարվում է ոչ համակարգված ձևով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Նախադեպերը հայաստանյան օրենսդրության մաս են դարձել միայն վերջերս: Մինչ այդ ևս 
կարող էին լինել դատարանների որոշումներ, որոնք հատկապես պետք է “զգուշացնեին” 
հարկային մարմնին, բերեին օգտակար ինֆորմացիա, հատկապես` դատարանի` որոշման 
հատվածին նախորդող պատմողական-վերլուծական մասին վերաբերող: Հարկային 
մարմինն առայժմ չի հասցնում  համակարգված ձևով հավաքագրել, մշակել, դասակարգել 
ու իր աշխատողներին տրամադրել այդպիսի ծառայություններ:  

Հարկային մարմինը նաև դեռևս չի հասցնում հարկային որոշումների, օրինակ, հարկային 
ստուգման ակտերի փորձաքննության արդյունքում համապատասխան ցուցումներ 
պատրաստել ու ուղարկել աշխատողներին` հարկային օրենսդրության միատեսակ 
կիրառմանը օժանդակելու համար:  
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Հավելված 3.01 

Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք  
 ՀԳԱ 3  
 «Հարկային օրենսդրություն»  

     ՌՆ 1-ի միավոր   15.72
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 1  0-25 25-50 50-75 75-100   

25% ԱՑ 1    81.25   
 ԱՑ 2   53.125    
 ԱՑ 3  43.75     
 ԱՑ 4  28.125     
 ԱՑ 5    81.25   
 ԱՑ 6   75    
 ԱՑ 7   59.4    
 ԱՑ 8    81.25   
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ     63  
        
     ՌՆ 2-ի միավոր   14.79
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 2  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1       81.25   
 ԱՑ 2     59.375     
 ԱՑ 3       81.25   
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         74  
     ՌՆ 3-ի միավոր   9.22
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 3  0-25 25-50 50-75 75-100   

15% ԱՑ 1     65.625     
 ԱՑ 2   46.875       
 ԱՑ 3     71.875     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         61  
     ՌՆ 4-ի միավոր   11.25
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 4  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1       81.25   
 ԱՑ 2     68.75     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         75  
     ՌՆ 5-ի միավոր   7.50
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 5  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1   31.25       
 ԱՑ 2   46.9       
 ԱՑ 3   37.5       
 ԱՑ 4   37.5       
 ԱՑ 5   34.375       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         38  

ՀԳԱ-ի միջին արժեք 62     
ՀԳԱ-ի գնահատման արժեք 62     
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ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես Պատկեր 3.01) 

  
Փաստացի 
արդյունք 

ՌՆ "ցանկալի" 
արդյունք 

Շեղումը ՌՆ  
"ցանկալի"-ից 

%, Փաստացի/ 
ցանկալի 

ՌՆ1 15.72 20.00 4.28 78.62% 
ՌՆ2 14.79 16.00 1.21 92.45% 
ՌՆ3 9.22 12.00 2.78 76.82% 
ՌՆ4 11.25 16.00 1.00 93.75% 
ՌՆ5 7.50 16.00 8.50 46.88% 

 
Գնահատված ՀԳԱ 3 – ի համեմատություն 
ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ  80 
ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ    62 
 
Պատկեր 3.02 

80

62

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

  
Շեղումը «ցանկալի» արժեքից` 18 միավոր  
 
ԱՑ-երի քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում (տես 
Պատկեր 3.03) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 
ԱՑ-ների քանակը 0 8 7 6 0 21 

ԱՑ-ների % ընդհանուրից 0% 38% 33% 29% 0 100% 

 
Պատկեր 3.03 
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ՀԳԱ 4 
“Էթիկա” 
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IV.4. ՀԳԱ 4 – Էթիկա  

ՀԳԱ4-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ4-ը` «Էթիկա» անվանումով, նպատակ ունի պարզելու, թե արդյոք հարկային մարմնի 
աշխատողները իրենց պահելաոճով նպաստում են հարկային մարմնի նկատմամբ 
վստահության աճին և, դրանով իսկ, նրա պատշաճ  գործունեությանը: Եվրոպական 
հարկային մարմնի աշխատողին բնորոշ էթիկայի «զամբյուղն» է. 

o պրոֆեսիոնալիզմը 

o անկողմնակալությունը 

o ազնվությունը 

o ուղղամտությունը 

o արդարությունը: 

Ըստ եվրոպական չափանիշների համարվում է, որ հարկային մարմինը ապահովում է իր 
աշխատակիցների ներքին ու արտաքին էթիկական նման պահելաոճը, եթե. 

⇒ բոլոր աշխատակիցների շրջանում լայնորեն քննարկումների հիման վրա 
մշակված լինեն էթիկայի ստանդարտներ, կանոններ 

⇒ այդ էթիկայի կանոնները իրականում կիրառվեն, հատկապես կրելով, դառնալով 
հավատամք ու առաջ մղվելով ղեկավարության կողմից  

⇒ աշխատակիցները պետք է նշանակվեն պաշտոնի օբյեկտիվ ընտրությամբ, 
թափանցիկորեն ակնկալելով կարիերա  

⇒ համակարգը պետք է կարողանա վաղ շրջանում կանխել աշխատակիցների 
խարդախությունները և չարաշահումները, ներառյալ դիտարկելով անստորագիր 
տեղեկությունները  

⇒ հարկային աշխատակիցների խարդախությունները (դիրքի չարաշահում, 
սեփական բիզնեսի մասին տեղեկատվության չբացահայտում և այլն) պետք է 
հարիր քննվեն, ապահովելով արդարադատություն, ներառյալ հրապարակային 
պատժամիջոցները: 

1. Իրականացման (ՀԳԱ4-ի լրացման) առանձնահատկությունները 

Փորձագետների աշխատանքների ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության 
աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1) 
o ընթացակարգային (ներքին իրավական), այլ փաստաթղթեր (տես սույն 

Հաշվետվության` Հավելված 2) 
o հարցազրույցներ հարկային մարմնի նշանակած պաշտոնատար անձ 

մասնագետների հետ, ներառյալ ՏՀՏ ներկայացուցիչները 
o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված 2  կլոր սեղաններ` պետական 

գերատեսչությունների ներկայացուցիչների (29.10.2007) և բիզնեսի 
ներկայացուցիչների (26.10. 2007թ):   
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Այս ՀԳԱ-ի նշանակությունից (ու նրբանկատությունից) ելնելով դրա գնահատման 
աշխատանքներին մասնակցել են 5 փորձագետներ, սովորաբար կիրառվող 4 փորձագետի 
փոխարեն:   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ4–ը պարունակել է 17 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել բոլորը:  

ՀԳԱ4-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում, որպես 
ՀԳԱ 4-ի Հավելված 4.01 (ներառյալ շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  

3-րդ տիրույթում զետեղվել են երեք առանցքային ցուցանիշ, իսկ 4-րդ տիրույթում չի 
զետեղվել և ոչ մի ԱՑ: Փաստորեն պատասխանների 82 տոկոսը զետեղվել են 50 տոկոսից 
ցածր հատվածում: Փորձագետների պատասխանների մեջ միայն մեկ դեպքում է, որ առկա 
է երկուսից ավելի տիրույթներում տարածված ԱՑ:  

2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 4-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 4-ից, չորս ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորները, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 4-ի 
գծով 33 միավորի, ԵՄ սահմանած «ցանկալի» 85-ի դիմաց: Նշենք, որ սա ԵՄ սահմանած 
14 հատ ՀԳԱ-րի մեջ միավորների առավել բարձր պահանջ սահմանածն է (85 միավոր):   

Երկու ռազմավարական նպատակների գծով Հայաստանի հարկային մարմինը հասել է 
եվրոպական չափանիշների կեսին, մյուս երկուսով` 1/3-ին:   

 Շեղումը կազմում է 52 միավոր, ինչը կազմում է “ցանկալի” 85-ի 61 տոկոսը:  

Շեղման 52 միավորանոց մեծության կառուցվածքում առավել մեծ նեգատիվ 
դերակատարում ունեն երկու ՌՆ-ներ, ՌՆ1-ը և ՌՆ 2-ը: Դա նշանակում է, որ հարկային 
մարմնի համար խնդիր է սահմանված էթիկայի կանոնների կիրառումը, այն որպես 
սեփական հավատամք տեսնելն ու զարգացնելը: Խնդրի սկիզբը նրանումն է, որ այդ 
կանոնները չեն բնութագրում տարբեր մակարդակի աշխատողների մտածելակերպը ու 
սպասելիքները և այդ իսկ պատճառով մնում են ձևական ու “չպահանջարկված”: Դա չի 
նպաստում հարկային մարմնի ու նրա գործերի նկատմամբ հարկատուների ու առաջին 
հերթին իր իսկ աշխատողների վստահության ու գործընկերության զգացողության աճին:         

Հաջորդ առավել անբարենպաստ ազդեցություն ունեցող ռազմավարական նպատակ- 
գործոնն է եղել այդ կառույցում աշխատանքի ընդունվելու ու կարիերա ունենալու 
օբյեկտիվության հարցը: Հստակեցված չեն պետական ծառայության հետ անհամատեղելի 
վարքի ու գործելակերպի սահմանները, իսկ սահմանվածներն էլ լավ վերահսկելի չեն: 
Հանրությունը վստահ չէ, որ խարդախ հարկային աշխատողները ստանում են հարիր 
գնահատական ու պատժվում են:  

Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ն վերաբերվում է վարքագծի կանոնների վերնայման 
գործառույթին: Փաստորեն այն ՀՀ կառավարության որոշմամբ ստեղծվելուց հետո  որևէ 
անգամ չի փոխվել, զարգացվել, ինչը մեկ անգամ ևս խոսում է այն մասին, որ այն իրական 
կյանքում պահանջարկված չէ (թեև հարկային մարմնի պաշտոնատար անձանցից մեկը 
առաջարկում էր դա դիտարկել որպես իր ժամանակին` հաջող ու ճշգրիտ  քայլ):  

Հարաբերականորեն բարձր միավոր հավաքած ԱՑ-ից պարզ է դառնում, որ հստակ են 
սահմանված հարկային աշխատողի խարդախության դեպքում աշխատանքից ազատման 
պայմանները և կիրառվող պատասխանատվության միջոցները: Նաև անարդարացիորեն 
ազատված աշխատողը կարող է օրենքով իրեն պաշտպանել` դիմելով դատարան և 
օգտվելով փաստաբանի ծառայություններից:      
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Պատկեր 4.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
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Փաստացի արդյունք ՌՆ "ցանկալի" արդյունք
 

 
ՀԳԱ 4: Էթիկա 

ՌՆ 1 
Էթիկայի նորմերի/ստանդարտների մշակումը  և կիրառումը, ինչը աջակցելու է  
հարկային մարմնի նկատմամբ հարկատուների վստահությանը 

ՌՆ 2  Աշխատելու օբյեկտիվ չափանիշներ ու  պայմաններ 

ՌՆ 3 

 Զարգացնել և կիրառության մեջ ունենալ այնպիսի ներքին կանոնակարգ կամ 
ընթացակարգ, որն ընդունակ կլինի կանխելու աշխատողների մոտ   
խարդախությունը և  կարգուկանոնի խախտումները կամ ընդունակ լինի վաղ 
շրջանում բացահայտելու  ու նախազգուշացնելու այդպիսի երևույթների մասին: 

ՌՆ 4 
Պետք է կիրառվեն հստակ, արդար և համաչափ պատասխանատվության 
միջոցներ, երբ ապացուցվում է  աշխատողի  խարդախությունը կամ թույլ տված 
լուրջ խախտումը 
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Լրացված ՀԳԱ 4 
«Էթիկա» 

Նպատակը.  
Մշակել, խթանել և ապահովել հարկային մարմնի բոլոր պաշտոնատր անձանց ̀  էթիկայի  
կանոններին համահունչ պահելաոճ, վարքագիծ (ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին իմաստով)̀  
ցուցաբերելով արդարություն, անկողմնակալություն ազնվություն, ուղղամտություն և 
պրոֆեսիոնալիզմ  ̀հարկային մարմնի նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու և  դրա պատշաճ 
գործունեությունն ապահովելու համար: 
ՀԳԱ-ի համար 

33 միավոր 
Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ՌՆ 1 
Էթիկայի նորմերի/ստանդարտների մշակումը  և կիրառումը, ինչը աջակցելու է  

հարկային մարմնի նկատմամբ հարկատուների վստահությանը 

ԱՑ 4.1.1 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա է էթիկայի քաղաքականություն, որն ակտիվորեն 
առաջ է տարվում ղեկավարության կողմից:  

Պատասխան 
Առկա են հաստատված վարքագծի կանոններ: Սակայն ապացույցներ չկան այն 
հանգամանքի, որ դրանք ակտիվորեն առաջ են տարվում ղեկավարության կողմից, 
հասցվելով քաղաքականության մակարդակի:    

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   

«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` ՀԾՄ օրենք) 39-րդ հոդվածում 
շարադրվում են հարկային ծառայողների պարտականությունների «անվանացանկը», 
որոնց շարքում սահմանվում է նաև հարկային ծառայողի կողմից` հարկային ծառայողի 
վարքագծի կանոնների պահանջներով խստագույնս առաջնորդվելու պարտականությունը: 
ՀԾՄ օրենքի 4-րդ հոդվածը տալիս է նաև հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնների 
սահմանումը, այն է` հարկային ծառայողի մաuնագիտական (ծառայողական) պահվածքի 
եւ վարվելակերպի նորմեր պարունակող փաuտաթուղթ: ՀԾՄ օրենքը հարկային ծառայողի 
վարքագծի կանոնները հաստատելու լիազորությունը վերապահել է Հայաuտանի 
Հանրապետության կառավարությանը: 

Վերջինս, իր` 10.10.2002թ.-ի թիվ 1624-Ն որոշմամբ (ուժի մեջ է մտել 12.11.2002թ.-ից) 
հաստատել է հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները (այսուհետ` վարքագծի 
կանոններ): 

Վարքագծի կանոնները շեշտում են հարկային ծառայողի արդարամիտ, անկողմնակալ, 
անշահախնդիր և ազնիվ վարվելակերպ դրսևորելու, ու բարոյական նորմերով սահմանված 
էթիկայի այլ կանոններով առաջնորդվելու պարտավորությունը: Ընդ որում, հարկային 
ծառայողը վարքագծի կանոններին պետք է հետևի ինչպես ծառայողական 
պարտականությունները կատարելիս, այնպես էլ այդ պարտականություններից դուրս: 

Ֆորմալ առումով վարքագծի կանոնները պարունակում են այն հիմնական նորմերը, 
որոնցով պետք է առաջնորդվեն հարկային ծառայողները: Այնուամենայնիվ, վարքագծի 
կանոնները շրջանցում են այնպիսի կարևոր երևույթների արծարծումը ինչպիսիք են` 
շահերի բախումը, առևտրային գաղտնիքի օգտագործումը, ծայրահեղ անհրաժեշտության 
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դեպքում ուժի գործադրման սահմանափակումները և այլն: 

 ՀՊԾ ղեկավարության կողմից չկան նաև հստակ գծագրված վարքագծի կանոնների 
բովանդանդակությունն ու նշանակությունը ուսուցանող, նախապատրաստող և կարևորող 
ընթացակարգեր, որոնց բացակության պարագայում գրավոր ձևով սահմանված էթիկայի 
նորմերն իբրև այդպիuիք գործնական արժեք չեն ունենա: Աշխատանքի ընդունվելուց հետո 
հարկային մարմնի աշխատակիցը չի գնահատվում իր` էթիկյի կանոններին հետևելու կամ 
դրանք խախտելու հիման վրա: Գործնական առումով վարքագծի կանոնները հարկային 
ծառայողի համար հավատամքի մաu չեն, հետևապես նրա գործողությունները 
առավելապես պայմանավորված են իր «ներքին» մշակույթով, բարոյական նորմերի 
ընկալման «ներքին» արժեքային համակարգով: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ վարքագծի կանոնների 
հետագա տարածման ու խորացման նպատակով պլանավորվում են իրականացնել քայլեր, 
մասնավորապես մատնանշվեց, որ հարկային համակարգի զարգացման եռամյա ծրագրով 
նախատեսվել է հարկային ծառայողների տարբեր խմբերի համար ուսումնական ծրագրերի կազմում 
(այդ թվում` էթիկայի կանոնների վերաբերյալ, ղեկավար անձնակազմի համար և այլն): 

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ կառավարության 2002թ.հոկտեմբերի 10-ի “Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները 
հաստատելու մասին” թիվ 1624-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 88, 

- ՀՀ կառավարության 2007թվականի մայիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.08.2007թ. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժնի 2007-2008 թվականների աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու 
մասին» թիվ 1-06/409-Ա հրաման, աղյուսակի կետ 8, ՆՓՑ 32: 

ԱՑ 4.1.2 

32.5 միավոր 

• Արդյո՞ք բոլոր աշխատակիցների միջև շրջանառվել են (տարածվել 
են) էթիկայի քաղաքականությունը ու վարվեցողության 
կանոնագիրքը (այսուհետ`Վարքագիրք), ինչը սովորաբար  
ներառում  է նաև  անձի նկատմամբ ոտնձգությունների հետ 
կապված հարցերը: 

Պատասխան 

Աշխատանքի ընդունման ժամանակ նոր աշխատակիցը ստորագրությամբ ծանոթանում է 
հարկային  ծառայողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումներին: Նույնը չի 
կարելի ասել հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնների մասին(էթիկայի 
քաղաքականության առանձին փաստաթուղթ առկա չէ), որը հատկապես չի 
հրապարակայնացվում ու ներկայացվում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Վարքագծի կանոնները հաստատող ՀՀ կառավարության որոշման մեջ սահմանված է, որ 
հարկային ծառայության մարմինը պարտավոր է հարկային ծառայողի վարվեցողության 
կանոնների, ինչպես նաև դրանցում կատարված փոփոխությունների մասին անհատապես 
տեղեկացնել հարկային ծառայողներին: Բացի այդ, ՀԾՄ օրենքի 18-րդ հոդվածը, որը 
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վերաբերում է հարկային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող 
մրցույթին, թեկնածուների համար նախատեսում է  թեստավորում, որի առարկայական 
ցանկում ներառված են նաև հարկային ծառայությանը, պաշտոների նկարագրին 
վերաբերող հարցեր: Թեստերի հարցաշարում ընդգրկված են նաև մի քանի հարցեր, որոնք 
վերաբերում են վարքագծի կանոններին:  
Միաժամանակ, այդ ամենը շատ դեպքերում կրում է ձևական բնույթ, քանի որ ֆիզիկապես  
տարածվում է կանոնագիրքը, սակայն ոչ քաղաքականությունը: Պետք է նշել նաև, որ 
դրանում հատկապես ընդգծված չեն անձի նկատմամբ ոտնձգությւնների հարցերը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատըար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ հարկծիք հայտվեց, որ 
հարկային մարմնում աշխատանքի ընդունվելու համար պահանջվող գրավոր քննության 
հարցաշարում հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնների մասին հարցերի ներառումը բավարար 
հիմնավորում է, որ աշխատանքի ընդունված հարկային ծառայողը համարվի  ծանոթացված 
վարքագծի կանոններին և նաև դրանց խախտման դեպքում կիրառվող պատասխանատվության 
միջոցներին, ուստի և պետք է հետևի դրանց: 
ՏՀՏ-ի ներկայացուցիչի հետ հարցազրույցից պարզվեց, որ ՏՀՏ անձնակազմն ըստ էության տեղյակ չէ 
վարքագծի կանոնների մասին: Նրանք երբևէ չեն տեսել կամ հատուկ ծանոթացվել տվյալ 
փաստաթղթին:  

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ կառավարության 2002թ.հոկտեմբերի 10-ի “Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները 
հաստատելու մասին” թիվ 1624-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 88: 

ԱՑ 4.1.3 

15 միավոր 

• Արդյո՞ք էթիկայի քաղաքականությունը և Վարքագիրքը  
պարբերաբար դիտարկվում են, համապատասխանեցվում և 
հնարավորինս  նորացվում: 

Պատասխան 
Ոչ, վարքագծի կանոնների պարբերաբար դիտարկման քաղաքականություն չի 
իրականացվում:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Վարքագծի կանոնները նախագծվել են 2002 թվականին և որպես իրավական ակտ ուժի մեջ 
մտել նույն թվականի նոյեմբերի 12-ից: Վերափոխման գործառույթ ցայսօր տեղի չի ունեցել 
(և ՀՊԾ-ի աշխատանքային օրակարգում նման խնդիր չի դրված) այդ թվում է վարչական 
վարույթի նոր օրենսդրության, նոր քրեական օրենսգրքի ու Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրության և դրա փոփոխությունների ընդունումից հետո:   
Այս երևույթը հիմնականում կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ իրականում 
վարքագծի կանոններն առավելապես դիտարկվում են որպես «գրավոր» փաստաթուղթ ու 
հիմնականում գործնական կիրառություն չունեն: 

Վերաբերող նյութեր. 

- ՀՀ կառավարության 2007թվականի մայիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55 

- “Վարչարարության հիմունքների եվ վարչական վարույթի մասին” ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 
12 
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ԱՑ 4.1.4 

35 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի անձնակազմի ներկայացուցիչները 
մասնակցում են էթիկայի քաղաքականության և Վարքագրքի 
մշակման գործընթացին:  

Պատասխան 
 Վարքագծի կանոնների մշակման գործընթացին ֆորմալ մասնակցում են բազմաթիվ 
ստորաբաժանումներ, սակայն դա չի նշանակում անձնակազմի շրջանում քննարկում:    

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Այն իրավական ակտերի նախագծերը, որոնք մշակվում են ՀՊԾ-ում` դրա համար 
պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից, որպես կանոն հասցեագրվում են 
«շահագրգիռ» ստորաբաժանումներին` վերջինններիս կարծիքը հայցելու նպատակով: ՀՊԾ 
աշխատակազմում գործավարության կազմակերպաման կարգը (հաստատված է ՀՊԾ 
պետի կողմից` 24.09.2003թ.-ին) սահմանում է նմանատիպ փաստաթղթերի ներքին 
շրջանառության ընթացակարգը: Սակայն, ստորաբաժանումների ոչ բոլոր 
աշխատակիցներն են մասնակցում նախագծերի քննարկմանը, առավել ևս` դրանց 
վերաբերյալ գրավոր կարծիքների տրամադրմանը: Հարցումներ կամ բաց քննարկումներ 
չեն իրականացվել:  Գործնականում, իրավական ակտի նախագիծը մշակող 
ստորաբաժանումից բացի, մնացած ստորաբաժանումների համար այդպիսի նախագծերի 
վերաբերյալ առաջարկություններ տրամադրելը համարվում է «ոչ հիմնական» 
գործունեություն, ինչի պատճառով վերջիններիս անձնակազմը «խուսափում է» այդ 
գորընթացին մասնակցելուց:  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՏՀՏ մակարդակում հանդիպումների, հարցազրույցների ժամանակ 
պաշտոնատար անձանցից որևէ մեկը չտեղեկացրեց այդ փաստաթղթի մշակմանը իր 
մասնակցության մասին:  

ԱՑ 4.1.5 

27.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուների գործերը (փաստաթղթերը) քննվում են 
օբյեկտիվության և պրոֆեսիոնալիզմի չափանիշներին 
համապատասխան` ստեղծելով միաձև (հավասար) կանոններ 
բոլոր հարկատուների համար:  

Պատասխան 
Հարկային վարչարարության տարբեր գործառույթների ժամանակ հարկատուների 
նկատմամբ վերաբերմունքը բավարար միաձև չէ, դիտարկված լինելով օբյեկտիվության ու 
մասնագիտական բարձր մակարդակ ապահովելու պահանջների տեսակետից:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
ՀԾՄ օրենքի 39-րդ հոդվածի համաձայն` հարկային ծառայողը պարտավոր է խստագույնս 
առաջնորդվել վարքագծի կանոնների պահանջներով: Իսկ Վարքագծի կանոնների 4-րդ 
կետի ժա) և ժգ) ենթակետերը  պարտավորեցնում են գործել «օբյեկտիվ»: Ստուգումների 
ազգային ծրագիրը (ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման «Հարկային ստուգումների 
ռազմավարության մասին»,ուժի մեջ է մտել 15.08.2005թ., այսուհետ` նաև ՍԱԾ) սահմանում 
է նաև հարկային մարմնի համակարգում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
սկզբունքները, ըստ որի կարևորվում է հարկային օրենսդրության միատեսակ կիրառումը 
տնտեսվարող սուբյետների համար: Գործնականում, հարկատուների գործերի քննությունը 
տարվում է այն կանխավարկածով, թե որքան «բարեխիղճ» է գործել հարկատուն: Եթե 
հարկային ծառայողը «նկատում է», որ հարկատուն իր պահվածքով, գործելաոճով կամ 
անձնական վերաբերմունքով «կասկածներ է» հարուցում, ապա այդպիսի հարկատուի 
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նկատմամբ վերաբերմունքը լինում է համեմատաբար «կոշտ»: Այս գործելակերպը շատ 
հաճախ հանգեցնում է «ոչ ֆորմալ» հարաբերությունների ձևավորմանը, համակարգում 
ստեղծելով կոռուպցիոն ռիսկեր: 
Ըստ էության, ՍԱԾ-ը հարկային ծառայողների համար կատարում է այսպես կոչված 
վերահսկողության ձեռնարկի դեր, սակայն այն հասանելի չէ հարկատուներին, քանզի 
նախատեսված է միայն ծառայողական օգտագործման համար: 
Վարքագծի կանոններում շահերի բախումը կանխարգելող նորմերի բացակայության 
պայմաններում, մեծանում է հարկային ծառայողի «կողմնակալ միջամտության» ռիսկը 
գործարար միջավայրի վրա:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՏՀՏ աշխատակիցների հետ հարցազրույցների ժամանակ որպես թույլ կողմ նշվեց 
պրոֆեսիոնալիզմի պակասը: նաև նշվեց, որ ընդհանուր առմամբ հարկատուների գործերը քննելիս 
վերջիններիս առայժմ հնարավոր չի լինում ցուցաբերել պատշաճ հավասար մոտեցում: Առանձին, 
այսպես կոչված «գրագետ» հարկատուների հանդեպ հարկային մարմինը ստիպված է լինում ավելի 
պրոֆեսիոնալ, «քաղաքավարի» մոտեցում ցուցաբերել: 
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ մասնակիցները մեծ մասը 
չհամաձայնվեցին այս հարցին դրական պատասխան տալ, “կասկածելով” ինչպես օբյեկտիվության, 
այնպես էլ պրոֆեսիոնալիզմի մեջ: Բիզնեսի ներկայացուցիչների կարծիքով ընդհանուր մոտեցումը 
սուբյեկտիվ է և հրամայական: Պրոֆեսիոնալիզմը գրեթե բացակայում է, գործում է «ճարտար 
լեզուների» սկզբունքը: Որպես այդպիսի իրավիճակի պատճառ նշվեց նաև հարկային 
աշխատողների առջև իրենց ղեկավարների կողմից դրված խնդիրների առանձնահատկությունը 
(այսինքն այն, որ առավել կարևորվում է բյուջեի մուտքերի (մեծ պլանների) հավաքագրումը, ինչն 
այնքան ռեսուրսներ է վերցնում, որ այլևս ժամանակ չի մնում պրոֆեսիոնալ 
վերապատրաստումների համար: 
 Նշում. AEPLAC-ի կողմից իրականացվել է հարկային վարչարարական գործընթացի 
հետազոտություն: Հետազոտության ժամանակ անդրադարձ է կատարվել նաև հարկատուների 
նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի հարցին: Առաջ են քաշվել առաջարկություններ, որոնց 
գաղափարական հիմքն եզրահանգել է այն սկզբունքին, որ հարկային համակարգը պետք է հանդես 
գա ոչ այնքան որպես պատժիչ, այլ կանխարգելիչ և խորհրդատու մարմին: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի «Հարկային ստուգումների ռազմավարության մասին (հարկային 

ստուգումների ազգային ծրագիր)» հրաման, ուժի մեջ է մտել 15.08.2005թ.-ին, ՆՓՑ 17, 
- AEPLAC - «Հարկերի գանձման գործընթացում գործարքային ծախքերի գնահատում» 

հետազոտության հաշվետվություն, հունիս 2005թ., ՀՆՑ 5: 
 

ՌՆ 2  Աշխատելու օբյեկտիվ չափանիշներ ու  պայմաններ 

ԱՑ 4.2.1 

35 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնում բոլոր պաշտոնների նշանակումները 
հիմնված են թափանցիկ սկզբունքների վրա, մասնավորապես, 
ինչպիսիք են որակավորում ունենալը և/կամ 
համապատասխանությունը: 

Պատասխան 

Գործող համակարգը թերևս չի ապահովում պաշտոնների նշանակումներ կատարել ըստ 
որակավորման և ըստ համապատասխանության:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
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ՀԾՄ օրենքի 12-րդ հոդվածի համաձայն` հարկային մարմնում հարկային ծառայության 
պաշտոնի նշանակվելու իրավունք ունի հայերենին տիրապետող, պետական 
հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուuումնական հաuտատությունն ավարտած` 
պետական հավատարմագրում uտացած մաuնագիտությունների գծով բարձրագույն 
կրթություն ունեցող Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացին: Հարկային մարմնի 
ղեկավարը նշանակվում է երկրի Նախագահի կողմից, իսկ տեղակալները` Վարչապետի 
կողմից: 

Հարկային ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են 4 խմբերի` հայկական 
այբուբենի Ա-Դ տառերով:  

Հարկային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի Ա, Բ և Գ խմբերում թափուր 
պաշտոն առաջանալու դեպքում, հարկային մարմնի ղեկավարը կարող է 15 oրյա 
ժամկետում տվյալ կամ դրան հաջորդող խմբին դաuվող հարկային ծառայության պաշտոն 
զբաղեցնող հարկային ծառայողներից կատարել նշանակում` առաջնայնությունը տալով 
այն ծառայողներին, որոնք նախկինում իրենց աշխատանքում ցուցաբերել են 
առաջադիմություն:  

Հարկային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի Դ խմբին դաuվող թափուր 
պաշտոնում նշանակումը սովորաբար կատարվում է բաց մրցույթների միջոցով: 
Մրցույթները բաղկացած են երկու մաuից` թեuտավորումից և հարցազրույցից: Դրա համար 
ձևավորվում է հատուկ հանձնաժողով: 
ՀՊԾ-ում պաշտոնների նշանակումը հիմնականում կանոնակարգված է, և համակարգային 
առումով` փորձարկված է: 

Այնուամենայնիվ, գործող ընթացակարգերը չեն բացառում այնպիսի անձի նշանակումը, ով 
ունի իրական գործարար շահեր որևէ առևտրային կազմակերպությունում: Չնայած որ, 
ՀԾՄ օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ կետը պահանջում է, որպեսզի հարկային ծառայողը 
պաշտոնը ստանձնելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում իր բաժնեմասը լիազորագրի հիման 
վրա հանձնի այլ անձի, այդուհանդերձ այս նորմը գործնականում չի արգելում հարկային 
ծառայողին «զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ»: 

Ըստ որակավորման և համապատասխանության նշանակված լինելու հարցում ոչ բարվոք 
վիճակի մասին է վկայում նաև այն, որ հարկատուների գործերը դիտարկելիս ևս առայժմ 
ձեռք չէ բերված միաձև օբյեկտիվ ու պրոֆեսիոնալ վերաբերմունք (տես վերը ԱՑ 4.1.5-ի 
պատասխանը և մեկնաբանությունները) 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ աշխատողների 
գործառույթների նկարագրերի առկայությունը, ՀԾՄ օրենքով նախատեսված հարկային ծառայողին 
ներկայացվող պահանջների` մինիմալ լինելը, կադրերի ընտրության մրցութային կարգը դարձնում 
են պաշտոնների նշանակման գործընթացը թափանցիկ: Կադրերի ընտրությունը և նշանակումը 
կատարվում է երկու փուլերով: Հայտարարվում է մրցույթ, որից մեկ ամիս անց իրականացվում է 
գրավոր թեստավորում և այնուհետև հարցազրույց: ինչ վերաբերվում է մրցույթների` բանավոր 
հարցազրույցի հատվածին, ապա այստեղ էականորեն կարող են խախտվել թափանցիկության 
սկզբունքները և այդ իսկ պատճառով նշանակումներ կատարվել ոչ արդարացիորեն:   
Մեկ այլ դեպքում նշվեց, որ հնարավոր են “զանգով” (միջնորդությամբ) նշանակումներ, 
ավելացնելով, որ այնուամենայնիվ, նույնիսկ աշխատանքի ընդունման նման թեկնածուները 
պարտավոր են հաջողությամբ անցնել գրավոր թեստավորումը: Կարծիք կա, որ այդ գրավոր 
հրապարակված թեսթերը իրականում շատ բարդ չեն:  
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Վերաբերող նյութեր. 
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10,   
- ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հարկային ծառայության 

թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու (մրցույթին 
մասնակցելու) կարգը սահմանելու մասին թիվ 2171-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 72: 

 

ԱՑ 4.2.2 

60 միավոր  

Արդյո՞ք երաշխավորված է, որ աշխատանք չի առաջարկվի քրեական լուրջ 
անցյալ ունեցող անձանց: 

Պատասխան  
Գործող կանոնակարգը հիմնականում ապահովում է դա, սակայն դրանում կան որոշ 
անհստակություններ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
ՀԾՄ օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին կետը սահմանում է, որ հարկային ծառայության 
պաշտոնի չի կարող նշանակվել այն անձը, ով` 
1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ uահմանափակ գործունակ. 
2) դատական կարգով զրկված է հարկային ծառայության պաշտոնների անվանացանկով 
նախատեuված որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից. 
3) դատապարտվել է դիտավորյալ հանցագործության համար, և դատվածությունը 
uահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ: 

Օրենքում խոսվում է դիտավորությամբ հանցանք կատարած անձանց համար 
սահմանափակման մասին: Հստակ չէ այդպիսի հատկանիշով առանձնացնելու 
մեխանիզմը: Բացի այդ, քրեական անցյալը կարող է ամբողջովին չհամընկնել ՀԾՄ օրենքի 
13-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված` ”դիտավորյալ հանցագործություն” կատարելու հետ:   

Ստացվում է, որ օրենքը սահմանափակում է դիտավորյալ հանցագործության համար 
դատապարտված անձանց հարկային ծառայողի պաշտոն զբաղեցնելու համար, սակայն 
այնուամենայնիվ այդ սահմանափակումը բացարձակ չէ, քանի որ նույնիսկ եթե անձը 
դատապարտվել է, սակայն դատվածությունը հանվել կամ մարվել է, ապա վերջինս 
իրավունք ունի զբաղեցնելու հարկային ծառայողի պաշտոն: 

Այսպիսով, վերոհիշյալ սահամափակումներն, այնուամենայնիվ չեն ապահովագրում ՀՊԾ-
ին իր համակարգում ունենալ այնպիսի անձինք, ովքեր նախկինում կատարել են 
տնտեսական հանցագործություններ, այդ թվում` հարկային:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ծառայության 
ընդունվելու ժամանակ անձի` քրեական անցյալ ունենալու հանգամանքը թեև կարելի էր 
խոսակցության ժամանակ` բանավոր հարցման միջոցով պարզել, սակայն հարկային մարմինը դա 
միշտ ստուգում է ՀՀ ոստիկանությանը հարցում կատարելու  միջոցով:  

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10   
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ԱՑ 4.2.3 

27.5 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա է ներգերատեսչական ընթացակարգ, որն  
ապահովում է հավասար վերաբերմունք բոլոր աշխատողների 
իրավունքների և պարտականությունների նկատմամբ` ի նկատի 
ունենալով այն, որ նրանք հանդես են գալիս և´ որպես առանձին 
հարկատուներ, և´ որպես հարկային պաշտոնյաներ:  

Պատասխան 
ՀՊԾ-ում բացակայում են ներգերատեսչական այնպիսի ակտեր, որոնք  սահմանում են 
հարկատու հանդիսացող հարկային ծառայողի նկատմամբ առանձնահատուկ 
ընթացակարգեր: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմնի համակարգում գործող որևէ ներգերատեսչական ընթացակարգ, որը 
կապահովի հավասար վերաբերմունք հարկային աշխատողների` որպես հարկատուի և 
որպես հարկային պաշտոնյայի նկատմամբ չկա, սակայն «Հարկային ծառայության մասին» 
օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` հարկային ծառայության սկզբունքների թվում է նաև 
հարկային ծառայողներին ներկայացվող պահանջների միասնականությունը և հարկային 
ծառայողների իրավահավասարությունը, ինչպես նաև հարկային օրենսդրության 
միատեսակ կիրառումը:  
ՀԾՄ օրենքի 39-րդ հոդվածի 9-րդ կետը, որպես հարկային ծառայողի պարտականություն, 
սահմանում է նրա կողմից եկամուտների հայտարարագրման պարտադիր պահանջը: 
Շահերի բախման դրույթը առանձնացված չէ, ինչպես Վարքագրքի կանոններում, այնպես էլ 
ներքին փաստաթղթերում: Օրենքով սահմանված է, որ հարկային ծառայողը չպետք է 
զբաղվի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ: Սակայն, օրենքում սահմանելը, ինչպես 
նաև եկամուտների ու գույքի հայտարարագրման հանգամանքը չի կարող լուծել 
հարցադրման մեջ նշված խնդիրը: Հայտարարագրման գործող համակարգը, դատելով դրա 
պահանջած տվյալների կազմից ու կառուցվածքից, թույլ չի տալիս  բացահայտել հարկային 
ծառայողի ունեցած բոլոր տնտեսական շահերը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարզացրուցի ժամանակ կածկածի տակ դրվեց այդպիսի 
առանձին ընթացակարգի անհրաժեշտությունը, քանի որ հարկային ծառայողի` որպես հարկատու 
հանդես գալու հնարավորությունը սահմանափակ է: Հարկային ծառայողի եկամտահարկը 
վճարվում է գործատուի միջոցով, և նա նաև ունի տարեկան հայտարարագիր ներկայացնելու 
պարտավորություն: Ստացվում է, որ հարկային ծառայողին որպես հարկատու հանդես գալու քիչ 
հնարավորություն է մնում, առավել ևս որ հաշվի առնենք այն, որ օրենքն արգելում է հարկային 
ծառայողին զբաղվելու այլ գործունեությամբ, բացի գիտական, մանկավարժական և 
ստեղծագործական աշխատանք կատարելուց: 
Սակայն և, դրա հետ միաժամանակ,  ՀՀ ԿԱ  պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների 
ժամանակ նշվեց, որ օրենքում չկա որևէ դրույթ հարկային ծառայողի հետ կապակցված անձանց ու 
այլ շահերի բախման բացահայտման պահանջի մասին (նաև նշելով, որ իրականում “այսօր ոչ ոք իր 
անունով բիզնես չի ձևակերպում…”): Կապակցված անձանց և նրանց մասնագիտական 
զբաղվածության մասին տեղեկատվությունը չի պահանջվում աշխատանքի ընդունման փուլում: 

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10,   
- «Հայաuտանի Հանրապետության իշխանության մարմինների ղեկավար 

աշխատողների գույքի եվ եկամուտների հայտարարագրման մաuին».ՀՀ 
օրենք, ընդունված 21.07.2001թ, ՀՀՊՏ 29, ՆԻԱՑ 89, 
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- ՀՀ կառավարության  14.01.2002-ի “ՀՀ իշխանության մարմինների ղեկավար 
աշխատողների ու նրանց փոխկապակցված անձանց գույքի եվ 
եկամուտների հայտարարագրի ձեվերը, դրանց լրացման եվ պահպանման 
կարգերը հաստատելու մասին” թիվ 27 որոշում, ՆԻԱՑ 90, 

- ՀՀ կառավարության 01.04.2002թ.-ի “ՀՀ իշխանության մարմինների ղեկավար 
աշխատողների ու նրանց` օրենքով սահմանված փոխկապակցված անձանց 
գույքի եվ եկամուտների հայտարարագրերում ներառվող տեղեկությունների 
վերաբերյալ հրապարակման ենթակա տեղեկանքների ձեվերը եվ դրանց 
լրացման կարգը հաստատելու մասին” թիվ 304 որոշում, ՆԻԱՑ 91: 

ԱՑ 4.2.4 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք մշակվել և հարկային մարմնի ներսում շրջանառվել են 
(տարածվել են) անհամատեղելի աշխատանքի կամ ոչ պատշաճ 
վարքագծի մասին ուղեցույցեր: 

Պատասխան  
ՀԾՄ օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումների, ինչպես նաև  հարկային 
ծառայողի վարքագծի մասին ուղեցույցներ չեն շրջանառվել: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Անհամատեղելի աշխատանքի վերաբերյալ գրառում, դրույթ պարունակվում է միայն 
«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում, իսկ վարքագրքի կանոնները սահմանված 
են միայն ՀՀ կառավարության որոշմամբ: Հետագայում դրանցից և ոչ մեկը իրական 
կյանքում չեն “հրապարակայնեցվել”, դրանց վերաբերյալ ուղեցույցեր չեն մշակվել: Դա 
իրական կյանքում դժվարացնում է օրենքի այդ պահանջների կիրառումը: Մեկ օրինակ, 
պարզ չէ թե ինչ է նշանակում գիտական ու մանկավարժական աշխատանք, արդյոք 
դասախոսականը կամ վճարովի վերապատրաստման դասընթաց վարելը համարվում են 
մանկավարժական, որը թույլատրվում է հարկային ծառայողին? Ոչ պատշաճ վարքի մասին 
սովորաբար քննարկումներ, փակ, լինում են միայն ծառայողական քննությունների 
հանձնաժողովում:      

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ կարծիք արտահայտվեց, որ 
հարկային ծառայողին վերաբերող այն դրույթները, որոնք ներառված են օրենսդրական ակտերում և 
հրապարակված են և դրանց մասին հարցերը ներառված են  ՀՊԾ աշխատանքի անցնելու համար 
կազմակերպվող գրավոր թեսթավորման հարցաթերթերում, այլևս լրացուցիչ շրջանառվելու ու 
ծանոթացման կարիք չունեն: 

Վերաբերող նյութեր. 

- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 13, ՆԻԱՑ 10 ,  

 ՀՀ կառավարության 2002թ.հոկտեմբերի 10-ի “Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները 
հաստատելու մասին” թիվ 1624-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 88, 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ` պատրաստված ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչության կողմից «2007 թ-ի 
1-ին կիսամյակում իրականացված ծառայողական քննությունների և հրամանագրված 
կարգապահական պատասխանատվությունների քանակը ըստ տեսակների», սեպտեմբեր 
2007թ., ՆՓՑ 40 
  

ԱՑ 4.2.5 • Արդյո՞ք առկա են աշխատողներին աշխատանքից ազատելու 
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50 միավոր 
վերաբերյալ արդար և թափանցիկ գրավոր  կանոններ և 
ընթացակարգեր: 

Պատասխան  
Դա կարգավորվում է ՀԾՄ օրենքով և ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով: Առանձին 
պարզաբանող ընթացակարգեր կամ այլ ներքին փաստաթղթղեր առկա չեն:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
ՀԾՄ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` հարկային ծառայության 
աշխատողների աշխատանքային իրավունքներին և պարտականություններին վերաբերող 
հարցերը, որոնք կարգավորված չեն օրենքով, կարգավորվում են ՀՀ աշխատանքային 
օրենսդրությամբ: ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը կարգավորում է աշխատանքից 
ազատման հետ կապված ընդհանուր հարաբերությունները:  
Միաժամանակ, ՀԾՄ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն` հարկային ծառայողին հարկային 
ծառայությունից ազատելու հիմքերն են` 

1) հարկային ծառայողի անձնական դիմումը. 
2) oրենքի 13-րդ հոդվածի uահմանափակումները չպահպանելը. 
3) հարկային ծառայողին պաշտոնի նշանակման` oրենքով uահմանված կարգի 

խախտումը. 
4) ատեuտավորման արդյունքում ստացված բացասական գնահատականը. 
5) հարկային ծառայողի` Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիությունը 

դադարեցնելը. 
6) oրենքի 42-րդ հոդվածով նախատեuված դեպքերը. 
7) փորձաշրջանը չանցնելը. 
8) ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով մեկ տարվա ընթացքում 

ավելի քան չորu ամիu աշխատանքի չներկայանալը (չհաշված հղիության եւ 
ծննդաբերության արձակուրդը). 

9) եկամուտների հայտարարագիր չներկայացնելը. 
10) հարկային ծառայողների հաuտիքները կրճատվելը: 

 
Հարկային ծառայողին ադմինիստրացիայի նախաձեռնությամբ աշխատանքից ազատելու 
որոշումն ընդունելուց առաջ որպես կանոն անցկացվում են ծառայողական քննություններ` 
պարզելու համար աշխատակցի մեղքը: Հարկային ծառայողը կարող է պահանջել, որպեսզի 
իրականացվի ծառայողական քննություն, եթե նրա նկատամամբ կիրառվում են 
կարգապահական տույժեր: 
Ծառայողական քննությունների ընթացակարգերը հիմնականում կանոնակարգված են: 
Ծառայողական քննության չենթարկվող, ստանդարտ դեպքերի համար առանձին 
պարզաբանող ընթացակարգեր կամ այլ ներքին փաստաթղթղեր առկա չեն: 
 

Վերաբերող նյութեր. 
-  ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, ՆԻԱՑ 5 
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10   
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ՌՆ 3 
 Զարգացնել և կիրառության մեջ ունենալ այնպիսի ներքին կանոնակարգ կամ 

ընթացակարգ, որն ընդունակ կլինի կանխելու աշխատողների մոտ   
խարդախությունը և  կարգուկանոնի խախտումները կամ ընդունակ լինի վաղ 

շրջանում բացահայտելու  ու նախազգուշացնելու այդպիսի երևույթների մասին: 

ԱՑ 4.3.1 

22.5 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա է ներքին կանոնակարգ` աշխատողների 
խարդախությունը, կանոնակարգերի և Վարքագրքի խախտումները  
վերահսկելու համար:  

Պատասխան  
Գործող կանոնակարգերը բավարար չեն նման խախտումները վերահսկելու համար: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
15.08.2005թ.-ից ուժի մեջ է ՍԱԾ-ը (հարկային ստուգումների ազգային ծրագիր): Դրանով 
սահմանվում է ստուգումների կանոնակարգը: 04.07.2006թ.-ից գործում է կամերալ 
(գրասենյակային) ուսումնասիրությունների անցկացման մեթոդական ուղեցույցը: 
Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնների պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողությունն իրականացվում է ՀՊԾ վերահսկողության վարչության կողմից: Այս 
վարչությունը ներքին կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որի գործառույթները 
հաստատված են 17.01.2003թ.-ին, ՀՊԾ ղեկավարի կողմից: 
Վերահսկողության վարչությունն աշխատում է տարեկան աշխատանքային ծրագրերով, 
որոնք հաստատվում են ՀՊԾ-ի ղեկավարի կողմից: Մասնավորապես, 2007թ.-ի 
աշխատանքային ծրագրով (հաստատվել է 23.01.2007թ.-ին), վերահսկողության վարչության 
առջև դրվել է հարկային մարմնում հովանավորչության, փոխկապակցված անձանց 
անմիջական ենթակայությամբ աշխատելու դեպքերի և հարկային ծառայողների 
պաշտոնական դիրքի չարաշահման դեպքերի բացառման խնդիրը: Այն իրականացվում է 
ՏՀՏ-ում համալիր ստուգումների միջոցով, որոնց արդյունքում պատրաստվում են 
զեկուցագրեր: 2007թ.-ի ընթացքում վարչությունը նախատեսում է իրականացնել համալիր 
ստուգումներ առնվազն 7 տեսչություններում: 
Թերությունների և բացթողումների վերաբերյալ հարկային մարմնի պաշտոնատար 
անձանց օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու 
համար վերահսկողության վարչությունը ներկայացնում է առաջարկություններ:  
Այս վարչությունը նաև քննում է հարկային ծառայողների վերաբերյալ քաղաքացիների և 
տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բարձրացված բողոքները: Գործնականում այդպիսիք 
լինում են ամեն օր: 
Այդուհանդերձ, վարչությունը չունի վերահսկողության մեթոդական ուղեցույցներ և 
հիմնականում առաջնորդվում է իր հաստատված գործառույթներով և ՍԱԾ-ով: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ հավաստվեց, որ առանձին 
կանոնակարգ չկա և որ այդպիսի փաստերի դեպքում հարկային մարմնի ղեկավարը նշանակում է 
ծառայողական քննություն:  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 23.01.2007թ «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչության 

2007թ-ի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1-06/19-Ա 
հրաման, ՆՓՑ 12 
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ԱՑ 4.3.2 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի համակարգեր կամ 
կարգավորումներ աշխատողի խարդախության  կամ լուրջ 
խախտման վաղ բացահայտման համար (օրինակ` մասնագետների 
թիմ, որ  պատասխանատու լինի ներքին հետաքննություններ 
ձեռնարկելու համար):  

Պատասխան  
Խախտումների վաղ բացահայտման համակարգերը և կանոնակարգերը բացակայում են: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Խախտումների վաղ բացահայտման համակարգերը և կանոնակարգերը բացակայում են: 
Ներքին քննությունների անցկացումն իրականացվում է ՀՀ ԿԱ վերահսկողության 
վարչության և ներքին անվտանգության բաժինների կողմից, որոնց գործողությունների մեջ, 
սակայն, ընդգծված չէ վաղ բացահայտման կամ կանխարգելման  համակարգ, 
մեխանիզմներ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ծառայողական 
քննություն իրականացնող հանձնաժողովն ունի որոշակի դժվարություններ, քանի որ 
խարդախության կամ լուրջ խախտման սահմանումը բացակայում է, սահմանված չէ որևէ 
փաստաթղթով:  

ԱՑ 4.3.3 

32.5 միավոր 

Արդյո՞ք հարկային պաշտոնյաներից պահանջվում է տեղեկություն 
հայտնել իրենց անձնական ֆինանսական գործերի, հարաբերությունների 
վերաբերյալ: 

Պատասխան  
Սահմանված պահանջը չի ապահովում ամբողջականություն:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Օրենքն արգելում է հարկային ծառայողին զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 
և պահանջում, որպեսզի հարկային մարմնում ծառայության նշանակվելուց հետո մեկ 
ամսվա ընթացքում, հարկային ծառայողը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում 
10 և ավելի տոկոս բաժնեմաս ունենալու դեպքում լիազորագրի հիման վրա դա հանձնի այլ 
անձի: Սակայն պրակտիկայում օրենքի նշված պահանջի կատարումը դեռ չի փաստում 
այն, որ անձն իրականում չի զբաղվում դրանով: Վերահսկողության մեխանիզմներ չկան և 
իրականում դժվար է այդպիսիք ստեղծել:  
 
ՀԾՄ օրենքը պարունակում է սահմանափակ դրույթներ «շահերի բախման կանոններ»-ի 
մասին:Ուստի նաև չկան կանոնակարգեր, որոնց համաձայն հարկային ծառայողները 
պարտավոր կլինեն բացահայտել տեղեկություններ` իրենց անձնական գործերի և 
հարաբերությունների վերաբերյալ: 
Հարկային ծառայողի կողմից իր եկամուտների և գույքի հայտարարագրման համակարգը 
ևս չի ապահովում ամբողջական տեղեկատվություն իր ֆինանսական գործերի, 
հարաբերությունների, շահերի մասին: Օրինակ, եթե հարկային ծառայողի եղբայրը 
հանդիսանում է իր կողմից ստուգվող ընկերության տնօրենը կամ բաժնետերը, ապա 
օրենքը և հարկային մարմնում գործող կանոնակրգերը չեն ապահովում, որ այդ մասին նա 
կատարի բացահայտում: Դա թողնված է վարքագծի կանոնների կարգավորմանը, ինչը 
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բոլորովին բավարար չէ, քանի որ դա էլ իր հերթին արդար ու արդյունավետ չի աշխատում 
(տես սույն ՀԳԱ-ի ՌՆ 1-ի հարցերի պատասխանները):    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ հավաստվեց, որ այդպիսի 
տեղեկությունների հաղորդման, բացահայտման առանձին կանոնակարգ չկա:  
Միաժամանակ հնչեցին կարծիքներ, որ  նույնիսկ եթե հարկային ծառայողը ֆորմալ պահպանելով 
օրենքի պահանջը և իր բաժնեմասը փոխանցելով ուրիշ անձի հավատարմագրային կառավարման` 
իրականում ինքն է շարունակում զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ`միաժամանակ հանդես գալով 
որպես բարեխիղճ հարկատու և չչարաշահելով իր դիրքը, ապա այստեղ թերևս կարելի է համարել, 
որ խնդիր չկա:  
Նման հարցերով վերլուծություններ կամ դիտարկումներ առկա չէին:   

ԱՑ 4.3.4 

22.5 միավոր 

• Արդյո՞ք կարող է աշխատողի կատարած խարդախության  կամ 
խախտման մասին տեղեկատվությունը տրվել անանուն, և արդյո՞ք 
այդ աշխատողի գործողությունների ազատությունը 
երաշխավորված կլինի` մինչև այդ տեղեկատվության 
հիմնավորվածության ստուգման (հետաքննության)  ավարտը: 

Պատասխան  
Անանուն նամակները գրանցման և դիտարկման ենթակա չեն եւ ոչնչացվում են oրենքով 
uահմանված կարգով:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Տեղեկատվությունը (դիմումը, բողոքը կամ նամակը) չի կարող տրվել անանուն: Անանուն 
նամակները գրանցման ենթակա չեն եւ ոչնչացվում են oրենքով uահմանված կարգով: 
Այսպես, համաձայն «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները եվ բողոքները 
քննարկելու կարգի մասին»  ՀՀ օրենքի (ընդունվել է 1999թ. նոյեմբերի 24-ին) 2-րդ հոդվածի. 
“Քաղաքացու, իրավաբանական անձի գրավոր դիմումը, բողոքն ու առաջարկությունը 
պետք է ստորագրված լինի` նշելով դիմումատուի ազգանունը, անունը, հայրանունը, 
բնակության, աշխատանքի կամ ուսումնական հաստատության հասցեն: Առանց հիշյալ 
տեղեկությունների` առաջարկությունը, դիմումը, բողոքը համարվում է անստորագիր, չի 
քննարկվում և սահմանված կարգով ոչնչացվում է:  
Առաջարկությունը, դիմումը և բողոքը չի քննարկվում նաև այն դեպքում, եթե պարզվում է, 
որ դրա հեղինակի ինքնությանը վերաբերող տվյալները կեղծ են”:  
Այդուհանդերձ, 2003թ.-ի հոկտեմբերի 31-ին Նյու Յորքում ընդունված` Կոռուպցիայի Դեմ 
Կոնվենցիայում, Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է 
պարտավորություն`ձեռնարկել համապատաuխան միջոցներ` ապահովելու համար, որ 
կոնվենցիայում հիշատակված հակակոռուպցիոն մարմինները հայտնի լինեն 
հանրությանը, և ապահովել մատչելիությունը դեպի այդ մարմինները, այդ թվում անանուն 
ձևով` ամեն մի դեպքի մաuին նրանց հաղորդումներ տրամադրելու համար: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ներկայացուցիչի հետ հարցազրույցների ժամանակ հավաստվեց, որ եթե խոսք գնար օրինական, 
ստորագրությամբ ստացված բողոքի մասին, ապա պետք է հաշվի առնել այն, որ իրականում ինքը` 
հարկային մարմինը շահագրգրված չէ իր աշխատակիցներին  անհիմն պատասխանատվության  
ենթարկել: Ահա թե ինչու ծառայողական քննության ընթացքում հանձնաժողովը փորձում 
հնարավորինս ստուգել տեղեկատվությունը, և այնուհետև որոշումներ կայացնել: Պետք է նաև նշել, 
որ ըստ նույն հարցվողի, ՏՀՏ –ի այլ աշխատակիցներ, ներառյալ ղեկավար անձինք, տեղեկացված չեն 
լինում այն մասին, թե ինչ հետաքննություն է իրականացվում իրենց գործընկերների նկատմամբ:  
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Վերաբերող նյութեր. 
− “Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները եվ բողոքները քննարկելու 

կարգի մասին” ՀՀ օրենք ընդունված 24.11.1999թ., ՀՀՊՏ 31, ՆԻԱՑ 85 : 
ՌՆ 4 

 Պետք է կիրառվեն հստակ, արդար և համաչափ պատասխանատվության 
միջոցներ, երբ ապացուցվում է  աշխատողի  խարդախությունը կամ թույլ տված 

լուրջ խախտումը 

ԱՑ 4.4.1 

72.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի աշխատողի խարդախության  կամ թույլ 
տված լուրջ խախտման համար սահմանված են  
պատասխանատվության միջոցներ և դրանք հրապարակայնորեն 
տարածված են: 

Պատասխան  
Դրանք սահմանված են օրենքով և կիրառվում են ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրամանով:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
ՀԾՄ օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն` անբարեխիղճ աշխատանքի, ծառայողական 
պարտականությունների նկատմամբ անպատաuխանատու վերաբերմունքի և 
անփութության համար հարկային ծառայողների նկատմամբ կիրառվում են 
կարգապահական պատաuխանատվության հետեւյալ տեuակները. 
     1) բանավոր նկատողություն. 
     2) գրավոր նկատողություն. 
     3) կոչման իջեցում. 
     4) նյութական պատաuխանատվության կիրառում. 
     5) զբաղեցրած պաշտոնից իջեցում. 
     6) հարկային ծառայությունից ազատում: 
Հարկային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող պատասխանատվության միջոցները որոշվում 
են ծառայողական քննությունների արդյունքում, որոնց կանոնակարգերը առկա են: 
 
Այսպիսով, օրենքը չի առանձնացնում խարդախության կամ լուրջ խախտման դեպքերը, 
սակայն սահմանելով պատասխանատվության մի քանի տեսակներ` հնարավորություն է 
տալիս պատասխանատվության ենթարկող անձին կոնկրետ դեպքում ինքնուրույն 
ընտրելու պատասխանատվության տեսակը, որը պետք է լինի համահունչ թույլ տրված 
խախտմանը: 

ԱՑ  4.4.2 

22.5 միավոր 

• Արդյո՞ք այդ պատասխանատվության միջոցները լայն հանրության 
կողմից (մեծամասնության կողմից) համարվում են արդար և  
կատարված խարդախությանը  կամ լուրջ խախտմանը համարժեք: 

Պատասխան  
Լայն հասարակությունը տեղեկացված չի լինում, որպես կանոն, պատասխանատվության 
միջոցների կիրառման մասին: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Ծառայողական քննությունների անցկացման դեպքում, որի ընթացքում որոշվում է 
հարկային ծառայողին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, շահագրգիռ անձանց, 
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մասնավորապես` տնտեսվարող սուբյետների կամ զանգվածային լրատվության միջոցների 
մասնակցությունը բացառվում է: Ուստի, հանրության համար ծառայողական 
քննությունների ընթացքը անհասանելի է: Այդ իսկ պատճառով էլ այս կամ այն 
պատասխանատվության միջոցի համարժեքությունը մնում է կասկածելի: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ  անցկացված կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ հանրությունը 
որպես կանոն տեղյակ չէ ծառայողական քննությունների առկայության մասին և որ երբևէ չեն լսել 
հարկային տեսուչի նկատմամբ պատասխանատվության, պատժի սահմանման որևէ հնչեղ դեպքի 
մասին:  

ԱՑ 4.4.3 

45 միավոր 

• Արդյո՞ք վիճելի գործերը կարող են բողոքարկվել աշխատանքային 
վեճեր քննող անկախ դատարան կամ տրիբունալ (արբիտրաժային 
դատարան), որտեղ, ըստ անհրաժեշտության,  աշխատողը կարող է 
իրավաբանորեն ներկայացված լինել այլ անձով: 

Պատասխան  
Աշխատանքային վեճեր քննող մասնագիտացված դատարաններ ՀՀ դատական 
համակարգում չեն գործում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
ՀԾՄ օրենքի 40-րդ հոդվածն անդրադառնում է հարկային ծառայողի իրավունքներին: 
Դրանով սահմանվում է, որ կարգապահական տույժերի ենթարկվելիս, նա կարող է 
պահանջել ծառայողական քննություն, որի ընթացքում էլ` վիճարկել իր նկատմամբ 
կիրառված պատասխանատվության միջոցի օրինականությունը: 
Ընդհանուր առմամբ, աշխատանքային վեճեր քննող մասնագիտացված դատարաններ ՀՀ 
դատական համակարգում դեռ չեն գործում, իսկ աշխատանքային վեճերի` արբիտրաժային 
դատարանների քննության ենթակայության հարցը վիճելի է, հաշվի առնելով «Առևտրային 
արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները:  
Հարկային ծառայողները կարող են աշխատանքային վեճերով դիմել ընդհանուր 
իրավասության առաջին ատյանի դատարաններ, ինչպես նաև ներկայացված լինել այնտեղ 
այլ անձանց կողմից:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ հավաստվեց, որ 
անհրաժեշտության դեպքում հարկային ծառայողները կարող են դիմել դատարան, սակայն 
պրակտիկորեն այդպիսի դեպքեր  հանդիպում են հազվադեպ: Պաշտոնատար անձը դժվարացավ 
հիշատակել այդպիսի դեպք, երբ ծառայողական քննություն իրականացնող հանձնաժողովի 
որոշումը բողոքարկվել է աշխատակցի կողմից դատարանում (սովորաբար դա այդպես է, քանի որ 
“նման խախտումները այնքան ակնհայտ են լինում, որ  դրանք բողոքարկելը անիմաստ է լինում»):    
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Հավելված 4.01 
Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք 

 
 ՀԳԱ 4  
 “Էթիկա”  

     ՌՆ 1-ի միավոր   12
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 1  0-25 25-50 50-75 75-100   

40% ԱՑ 1   25       
 ԱՑ 2   32.5       
 ԱՑ 3 15         
 ԱՑ 4   35       
 ԱՑ 5   27.5       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         30  
        
     ՌՆ 2-ի միավոր   12
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 2  0-25 25-50 50-75 75-100   

30% ԱՑ 1   35       
 ԱՑ 2     60     
 ԱՑ 3   27.5       
 ԱՑ 4   25       
 ԱՑ 5     50     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         41  
        
     ՌՆ 3-ի միավոր   4
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 3  0-25 25-50 50-75 75-100   

15% ԱՑ 1 22.5         
 ԱՑ 2   25       
 ԱՑ 3   32.5       
 ԱՑ 4 22.5         
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         27  
        
     ՌՆ 4-ի  միավոր   7
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 4  0-25 25-50 50-75 75-100   

15% ԱՑ 1     72.5     
 ԱՑ 2 22.5         
 ԱՑ 3   45       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         47  
        

ՀԳԱ միջին արժեք 35     
ՀԳԱ գնահատման արժեք 33     
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ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես Պատկեր 4.01) 

N 
Փաստացի 
արդյունք 

ՌՆ "ցանկալի" 
արդյունք Շեղումը ՌՆ "ցանկալի"-ից 

%, 
Փաստացի/ցանկալի 

ՌՆ1 10.75 34.00 23.25 31.62% 
ՌՆ2 11.85 25.50 13.65 46.47% 
ՌՆ3 3.84 12.75 8.91 30.15% 
ՌՆ4 7.00 12.75 5.75 54.90% 

 
 
Գնահատված ՀԳԱ 4  
  ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 85 
  ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 33 

 
Պատկեր 4.02 

33

85

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

  
ՀԳԱ-ի շեղումը “ցանկալի” արժեքից 52 միավոր 
 
ԱՑ-երի քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում (տես 
Պատկեր 4.03) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 
ԱՑ-երի քանակը 4 10 3 0 0 17 
ԱՑ-երի % ընդհանուրից 24% 59% 18% 0% 0% 100% 

 
Պատկեր 4.03 
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ՀԳԱ 5 
“Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարում” 
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IV.5. ՀԳԱ 5 - Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 

ՀԳԱ5-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ5-ը` «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում»  անվանումով, նպատակ ունի 
պարզելու, թե արդյո՞ք հարկային մարմնին ունի մարդկային  ռեսուրսների կառավարման 
այնպիսի համակարգ (ռազմավարություն, քաղաքականություն, ընթացակարգեր), որն 
աջակցում է իր նպատակների  իրագործմանը` անձնակազմի անդամների  զարգացման 
միջոցով:  

Ըստ եվրոպական չափանիշների` մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) 
համակարգը համարվում է հարիր ու արդյունավետ, եթե. 

⇒ առկա է ՄՌԿ այնպիսի համակարգ, որն ամբողջովին կորելացված է հարկային 
մարմնի գործունեության (բիզնես) ռազմավարությանն ու աջակցում է նրան, 

⇒ հարկային մարմինն անկախ է աշխատանքային օրենսդրության կիրառման 
(ներառյալ` խրախուսման համակարգերը), կատարողականության հսկողության և 
դրա գնահատման վերաբերյալ իր որոշումների կայացման հարցում, 

⇒ այդ համակարգը գործնականում խթանում, աջակցում և պաշտպանում է 
աշխատակիցներին, 

⇒ առկա է աշխատակիցների վերապատրաստման ռազմավարություն, ներառյալ 
մասնագիտական զարգացման այլ մեխանիզմների կիրառումը:   

1. Իրականացման (ՀԳԱ5-ի լրացման) առանձնահատկությունները 
Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  

- ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1), 
- ընթացակարգային (ներքին իրավական), այլ փաստաթղթեր (տես սույն 

Հաշվետվության` Հավելված 2), 
- հարակից այլ նյութեր(տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 3), 

o հարցազրույցներ հարկային մարմնի նշանակած պաշտոնատար անձ 
մասնագետների հետ, ներառյալ` ՏՀՏ ներկայացուցիչները, 

o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված 2  կլոր սեղաններ` պետական 
գերատեսչությունների (29.10.2007) և բիզնեսի ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ (26.10. 2007թ):   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ5–ը պարունակել է 26 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել բոլորը:  

ՀԳԱ5-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվոտվությունում, որպես 
ՀԳԱ 5-ի Հավելված 5.01(ներառյալ` շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  

3-րդ ու 4-րդ տիրույթներում զետեղվել է հինգ առանցքային ցուցանիշ (ընդհանուրի 
ընդամենը 20 տոկոսը): Դա նշանակում է, որ մնացած 80 տոկոս ԱՑ-րը տեղաբաշխված են 
50 տոկոսից ցածր հատվածում: Փորձագետների պատասխանների մեջ չկան բացատներ, և 
չկան նաև երկուսից ավելի տիրույթներում տարածված ԱՑ-ներ: Կան 2 ՌՆ-եր (թիվ 3 և 
թիվ 5), որոնց պարագայում մեկական ԱՑ-ներ ունեն “կենտրանախույս” վարք (ԱՑ 3.5. և 
ԱՑ 5.5.), այսինքն` դրանք զետեղվել են 1-ին տիրույթում, ի տարբերություն ընդհանուր 
ՌՆ-ի միջինի:  
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2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 5-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 5-ից, հինգ ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորները, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 5-ի 
գծով 28 միավորի` ԵՄ սահմանած «ցանկալի» 75-ի դիմաց:  

Հայաստանի հարկային մարմնի` մարդկային ռեսուրսների կառավարման ասպարեզում 
գնահատականները գտնվում են եվրոպական չափանիշների 20-60 տոկոս մակարդակում 
(երկու դեպքում մաքսիմալն է 60 տոկոս և մեկ դեպքում` 20 տոկոս. ՌՆ 1):   

 Շեղումը կազմում է 47 միավոր, ինչը կազմում է “ցանկալի” 75-ի 62 տոկոսը:  

Շեղման 47 միավորանոց մեծության կառուցվածքում առավել մեծ նեգատիվ 
դերակատարում ունեն երեք ՌՆ-ներ` ՌՆ1-ը, ՌՆ 2 և ՌՆ 4-ը: Դա նշանակում է, որ.  

 մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգը կայացած չէ: Դա իր հերթին 
հանգեցնում է նրան, որ այս մասով հարկային մարմնի հիմնական 
գործունեությունը (բիզնես գործառույթները) չեն ստանում բավարար 
աջակցություն (ՌՆ 1), 

 աշխատողների կատարողականության գնահատման մեխանիզմի բացակայության 
պատճառով չեն գործում հստակ ու թափանցիկ խթաններ` առաջընթացի ու 
զարգացման ձգտման համար (ՌՆ 2) 

 առկա չէ վերապատրաստման կարիքների ուսումնասիրման, գերակայությունների 
որոշման, երկարաժամկետ պլանավորման մեթոդաբանություն (ՌՆ 4): 

Պետք է նշել, որ այս վերջին պարագայում առաջիկայում հնարավոր են մոտակա 
բարելավումներ, քանի որ հարկային մարմնի 2007թ-ին հաստատած զարգացման եռամյա 
ծրագրին համապատասխան` արդեն իսկ ստեղծվել է վերապատրաստումների 
ռազմավարության մշակման համար պատասխանատու ստորաբաժանում: 

Հարաբերականորեն բարձր միավորներ են հավաքվել հօգուտ այն բանի, որ հարկային 
մարմնի ղեկավարները, եղած սահմանափակ ռեսուրսների պարագայում, բավականին 
ջանքեր են գործադրում աշխատակիցների համար նորմալ աշխատանքային պայմաններ 
ապահովելու ու նրանց պաշտպանելու, մասնակիորեն` նաև խրախուսման 
համակարգերը զարգացնելու համար:   

Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ներից է այն (այդ հարցում բոլոր փորձագետները 
եղել են բացարձակորեն միակարծիք), որ հարկային մարմնի ղեկավար պաշտոնատար 
անձինք իրենք կարիք ունեն վերապատրաստման, որպեսզի ձեռք բերեն 
համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություններ` ՄՌԿ ժամանակակից «գիտության» 
կիրառման, մասնավորապես` սեփական  աշխատողների կատարողականության 
գնահատում կատարելու համար և այլն:  

Հարաբերականորեն բարձր միավոր հավաքած ԱՑ-ները բնութագրում են այն, որ 
հարկային մարմինն առաջընթաց ունի վերապատրաստման համակարգերի զարգացման 
ուղղությամբ, մասնավորապես` համապատասխան ստորաբաժանում ստեղծելու ու նաև 
այդ ստորաբաժանման  գործառույթները և առաջիկա միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու առումով:    
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Պատկեր 5.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
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Փաստացի արդյունք ՌՆ "ցանկալի" արդյունք  
 

ՀԳԱ 5: Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 

ՌՆ 1 
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարության, քաղաքականության 
և համակարգերի մշակում, որոնք ամբողջովին աջակցում են հարկային մարմնի 
գործունեության (բիզնես) ռազմավարությանը 

ՌՆ 2 

Հարկային մարմինն անկախ է աշխատանքի ընդունման, աշխատատեղի 
պահպանման, կատարողականության հսկողության և դրա գնահատման, 
խրախուսման, մասնագիտական առաջընթացի, վերապատրաստման և 
զարգացման, տեղափոխման/փոխադրման, բաժանման, աշխատանքից ազատման 
և թոշակի ուղարկման վերաբերյալ իր որոշումների կայացման հարցում: 

ՌՆ 3 Մարդկային ռեսուրսների այնպիսի քաղաքականության և պրակտիկայի 
առկայություն, որը խթանում, աջակցում և պաշտպանում է աշխատակիցներին 

ՌՆ 4 
Կառավարման բարձրագույն մակարդակին հասած աշխատակիցների համար 
երկարաժամկետ վերապատրաստման և զարգացման ռազմավարության 
առկայություն 

ՌՆ 5 
Այնպիսի կազմակերպական կառուցվածքի և համակարգերի առկայություն 
հարկային մարմնում, որն աջակցում/ապահովում է աշխատակիցների 
վերապատրաստման անցկացմանը և զարգացման կարիքներին 

 



  141 

 

Լրացված ՀԳԱ 5 
«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» 

Նպատակ  ̀
Մարդկային  ռեսուրսների կառավարման ռազմավարության, քաղաքականության, համակարգերի 
և ընթացակարգերի մշակում, որոնք կաջակցեն հարկային  մարմնի նպատակների  իրագործմանը և 
անձնակազմի անդամների  զարգացում  ̀հստակ ձևավորված վերապատրաստումների և 
մասնագիտական  զարգացման միջոցով: 
ՀԳԱ-ի համար 

28 միավոր 
Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ՌՆ 1 
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարության, քաղաքականության և 

համակարգերի մշակում, որոնք ամբողջովին աջակցում են հարկային մարմնի 
գործունեության (բիզնես) ռազմավարությանը 

ԱՑ 5.1.1 

15.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը մշակել և հրապարակել է 
մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) 
ռազմավարություն և քաղաքականություն, և, 
համապատասխանաբար, ենթառազմավարություն` իր 
գործունեության ոլորտներից յուրաքանչյուրի համար: 

Պատասխան 
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարություն, քաղաքականություն, 
հետևաբար և, ենթառազմավարություն,  մշակված չեն:  

Հիմնավորում - մեկնաբանություն 
ՄՌԿ ռազմավարության տարրեր կարելի է գտնել հարկային համակարգի զարգացման 
2007 -2009 թթ. եռամյա ծրագրում: ՄՌԿ քաղաքականության տարրեր կարելի է գտնել 
նաև “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենքում (այսուհետ` ՀԾՄ օրենք) և այլ 
նորմատիվ ակտերում. օրինակ, ՀՀ կառավարության որոշումներ, որոնցում ամրագրված 
են կադրերի ընտրության, ռոտացիայի և այլ սկզբունքները: Իրականում ՄՌԿ 
ռազմավարության առկայությունը ենթադրում է ՄՌԿ ծրագրի առկայություն, որտեղ 
հստակ նկարագրված կլինեն ՄՌԿ ռազմավարության նպատակները, առաջադրվող 
խնդիրները, դրանց իրագործման ժամկետները և պատասխանատուները: ՄՌԿ 
ռազմավարությունը պետք է լինի կապակցված ու ամբողջությամբ 
համապատասխանեցված կազմակերպության գործունեության ընդհանուր (բիզնես) 
ռազմավարական նպատակներին:  
Ակնհայտ է, որ ներկայումս հարկային մարմինը նման փաստաթուղթ չունի:  
ՄՌԿ ենթաքաղաքականությունները կամ ենթառազմավարություններն, իրենց հերթին, 
պետք է մշակվեն կազմակերպության ներսում և մանրամասն նկարագրեն կադրերի 
ընտրության, վերապատրաստման, առաջխաղացման և ՄՌԿ այլ գործընթացների 
ընթացակարգը, սկզբունքները` հենվելով դրանց հիմքում եղած փիլիսոփայության վրա: 
Օրենքը սահմանում է ընդհանուր շրջանակները, որոնց հիման վրա պետք է կառուցվի 
քաղաքականությունը, սակայն օրենքը չի նկարագրում այս կամ այն գործառույթի 
իրականացման ընթացքը և իրականացման կարգը: Պետք է նշել, որ ՀԾՄ օրենքը տարբեր 
խորությամբ է անդրադառնում ՄՌԿ-ան հետ կապված խնդիրներին: Օրինակ` 
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աշխատակիցների ընտրության ընթացակարգը նկարագրված է բավական մանրամասն, 
իսկ հարկային ծառայողին ծառայությունից ազատելու հարցերին վերաբերվող 26-րդ 
հոդվածը սահմանում է միայն հիմքերը` առանց ընթացակարգի նկարագրության:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություներ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ նախկինում 
ՄՌԿ տարրեր եղել են նաև ՀՊԾ ռազմավարական ծրագրերի մեջ, սակայն անհայտ 
պատճառներով “դուրս են մղվել”: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ Կառավարության 2007թվականի մայիսի 24-ի  “Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային համակարգի զագացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին” թիվ 696 որոշում,  ՆԻԱՑ 55, 

- “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10: 
 

ԱՑ 5.1.2 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք ՄՌԿ-ման ռազմավարությունը հստակ կապված է 
հարկային մարմնի գործունեության (բիզնես) ռազմավարության 
իրագործման հետ: 

Պատասխան 
Քանի որ չկա ՄՌԿ ամբողջական ռազմավարություն, ապա դրա կապը հարկային 
մարմնի ընդհանուր ռազմավարության հետ ուղղակիորեն շոշափելի չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Քանի որ ՄՌԿ ռազմավարության տարրերը և գաղափարախոսությունը առկա են 
(«սփռված են») տարբեր նորմատիվ ակտերում, ապա դրանք այդ իմաստով կապված են 
հարկային մարմնի գործունեության ռազմավարության իրագործման հետ և պետք է 
այսպես թե այնպես նպաստեն այդ ռազմավարության իրագործմանը:  
Այդ կապը, սակայն, ֆորմալացված (փաստաթղթավորված) ու ծրագրային 
տրամաբանական հղումներով կապակցված չէ: Նշենք նաև, որ հարկային մարմնի 
ընդհանուր ռազմավարություն ևս,  հաստատապես ու ամբողջականորեն այն սահմանած 
լինելու իմաստով, չկա (տես ՀԳԱ 1): 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ Կառավարության 2007թվականի մայիսի 24-ի  “Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային համակարգի զագարցման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին” թիվ 696 որոշում,  ՆԻԱՑ 55: 

 

ԱՑ 5.1.3 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք ՄՌԿ-ման ռազմավարությունը, քաղաքականությունը և 
համակարգերն ամբողջությամբ աջակցում են գործունեության 
(բիզնես) ռազմավարությունում ամրագրված նպատակների 
իրականացմանը: 

Պատասխան 
Պատասխանը բխում է նախորդ ԱՑ պատասխանից և գնահատվում է նույն 
տրամաբանությամբ:  
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Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Իրականում ՄՌԿ ռազմավարություն և քաղաքականություն առկա չեն որպես առանձին 
ինստիտուտներ: Համակարգեր ասելով կարելի է հասկանալ հաստիքացուցակը, 
օրենսդրական համապատասխան դրույթները և այլն, որոնք կարճաժամկետ ու 
միջնաժամկետ պարագայում իհարկե նպաստելու են հարկային համակարգի 
զարգացման եռամյա ծրագրի կատարմանը:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ հավաստվեց այն 
տեսակետը, որ վերջին հաշվով միայն մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, 
մարդկային գործոնի ճիշտ հաշվի առնելը կարող է հանգեցնել հարկային մարմնի 
ռազմավարական նպատակների իրականացմանը: 
 

ԱՑ 5.1.4 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը իրականացնում է ՄՌ-ի 
երկարաժամկետ պլանավորում (մշակում է մարդկային 
ռեսուրսների պլանավորման ռազմավարական համակարգեր)` 
իր հետագա զբաղվածության պահանջները կանխատեսելու և 
բավարարելու նպատակով:  

Պատասխան 
Մարդկային ռեսուրսների երկարաժամկետ պլանավորում չի իրականացվում:  

Հիմնավորում – մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինը չի իրականացնում ՄՌ երկարաժամկետ պլանավորում: ՀԾՄօրենքի 
8-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն` հարկային մարմնի և հարկային մարմնի 
առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնադրությունները, ինչպես նաև հարկային 
մարմնի համակարգի հաստիքների թվաքանակը` ըստ համակարգի հարկային 
ծառայողների, քաղաքացիական ծառայողների և վարչատեխնիկական աշխատողների, 
հարկային մարմնի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է ՀՀ կառավարությունը: 
Այսպիսով` ՀՀ կառավարությունը հաստատում է հարկային մարմնի հաստիքների թիվը, 
որոնք այնուհետև, բաշխվում են հարկային ծառայության ներսում` ըստ ծագող ընթացիկ 
ու միջնաժամկետ խնդիրների և անհրաժեշտության:  
Պետք է նշել, որ որոշակի աշխատանքներ այս ուղղությամբ նախատեսվում են: Այսպես, 
հարկային համակարգի զարգացման եռամյա ծրագրով նախատեսվում է  հարկային 
դպրոցի բացում, որը հետագայում թույլ կտա հիմքեր ստեղծել համապատասխան 
կադրային ռեզերվի պլանավորման համար: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 2007թվականի մայիսի 24-ի  “Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային համակարգի զագացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին” թիվ 696 որոշում,  ՆԻԱՑ 55, 

- ՀՀ կառավարության 2007թվականի մայիսի 17-ի “Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության հաստիքների 
առավելագույն թիվը հաստատելու մասին ” որոշում թիվ 588-Ն, ՆԻԱՑ 33, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 24.11.2004 “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային (տարածքային) 
տեսչությունների կառուցվածքները հաստատելու մասին” թիվ  թիվ 1-06/1268-Ա 
հրաման, ՆՓՑ 2: 
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ՌՆ 2 
 Հարկային մարմինն անկախ է աշխատանքի ընդունման, աշխատատեղի պահպանման, 

կատարողականության հսկողության և դրա գնահատման, խրախուսման, 
մասնագիտական առաջընթացի, վերապատրաստման և զարգացման, 

տեղափոխման/փոխադրման, բաժանման, աշխատանքից ազատման և թոշակի 
ուղարկման վերաբերյալ իր որոշումների կայացման հարցում: 

ԱՑ 5.2.1 

34.25 միավոր 

• Արդյո՞ք յուրաքանչյուր գործառույթի և այդ գործառույթի բոլոր 
մակարդակներում աշխատող աշխատակիցների (ներառյալ` 
ղեկավարների) դերն ու պարտականությունները հստակ 
սահմանված են:  

Պատասխան 
Հարկային մարմնի գործառույթները նկարագրված են, սակայն տվյալ նկարագրերը  
գոյություն ունեն ոչ բոլոր մակարդակներում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՏՀՏ-ների համար նկարագրված են դրանց բաժինների գործառույթները և 
աշխատակիցների դերն ու պարտականությունները, սակայն վերադաս հարկային 
մարմնի դեպքում մի քանի ստորաբաժանումներ իրենց գործառույթների նման 
նկարագրեր չունեն: Ինչ վերաբերում է սահմանվածներից յուրաքանչյուրին ապա դրանք 
հնարավորինս հստակ են նկարագրված, այդ թվում` նաև պարտականությունների և 
դերի առումով:   
Եթե խոսելու լինենք տարբեր ստորաբաժանումների ու հարկային ծառայության 
ընդհանուր գործառույթների միջև դերերի ու պարտականությունների մասին, ապա այդ 
հարցում կան բաշխման անհստակություններ ու կրկնորդումներ, որոնց մասին 
մանրամասն ներկայացվել է ՀԳԱ 1 ու ՀԳԱ 2-ի նյութերում:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ վերադաս հարկային 
մարմնի համար հեշտ է եղել սահմանել ստորին օղակների գործառույթները, սակայն պակաս 
կարևոր չէ բարձր օղակներում ևս դրանց հստակ սահմանումը դրանք, ինչը իրականում հաջողվել 
է պակաս չափով:   

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 29.01.2004թ.  “ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 

հարկային տեսչությունների գործառույթները հաստատելու մասին” հրաման թիվ 
1-06/142-Ա, ՆՓՑ 1  

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.12.2004թ. “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ սոցիալական վճարների եվ 
եկամտահարկի հսկողության վարչության կառուցվածքը եվ գործառույթները ու 
հարկային (տարածքային) տեսչությունների սոցիալական վճարների եվ 
եկամտահարկի բաժնի գործառույթները հաստատելու մասին” հրաման թիվ 1-
06/1485-Ա, ՆՓՑ 3, 

- «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային 
պետական ծառայության վերահսկողության վարչության գործառույթները», 
հաստատված  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի կողմից 17.01.2003թ, ՆՓՑ 11, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 12.05.2005թ «Վերադաս հարկային մարմնի վերահսկողության 
վարչության իրացման շրջանառությունների վերահսկողության բաժնի 
գործառույթները հաստատելու մասին” հրաման թիվ 1-06/264-Ա, ՆՓՑ 13, 
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- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի  17.01.2003թ «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների 
հաշվառման, պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», 
հրաման թիվ 03/05-Լ, ՆՓՑ 18, 

- «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության հարկային 
տեսչությունների աշխատանքների համակարգման թիվ 1 վարչության 
գործառույթներ» և «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության հարկային    տեսչությունների աշխատանքների համակարգման թիվ 
2 վարչության գործառույթներ», հաստատված են ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2003 թվականի 
հունվարի 17-ի 03/05-Լ հրամանով, ՆՓՑ 42, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 
իրավաբանական վարչության գործառույթները», հրաման թիվ 03/05-Լ, ՆՓՑ 46, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային 
պետական ծառայության աշխատակազմի անձնակազմի սպասարկման բաժնի 
գործառույթներ», հրաման թիվ 03/05-Լ, ՆՓՑ 58,  

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.06.2003թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային 
պետական ծառայության օպերատիվ հետախուզության վարչության 
գործառույթներ», հրաման թիվ  03/05-Լ, ՆՓՑ 59, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ.«ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հետաքննության բաժնի 
գործառույթներ», հրաման թիվ 03/05-Լ, ՆՓՑ 65, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կառուցվածքի աղյուսակային պատկեր, ՀՆՑ 4: 

ԱՑ 5.2.2 

31.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը պատրաստել է պաշտոնի 
անձնագրեր/աշխատանքի նկարագրեր (ներառելով իրավասու 
գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքների, 
հմտությունների և ունակությունների նվազագույն մակարդակը) 
բոլոր տեսակի աշխատանքների համար: 

Պատասխան 
Պաշտոնի անձնագրեր բոլոր տեսակի աշխատանքների համար, որոնք կներառեին նաև 
յուրաքանչյուր աշխատատեղին ներկայացվող պահանջները, բացակայում են:  

Հիմնավորում - մեկնաբանություն 
Հարկային ծառայողին ներկայացվող նվազագույն պահանջները` սահմանված են 
հարկային ծառայության մասին օրենքով, սակայն կոնկրետ պահանջներ յուրաքանչյուր 
պաշտոնի համար բացակայում են: Դրանք սահմանվում են ամեն անգամ, երբ այս կամ 
այն պաշտոնի համար հայտարարվում է մրցույթ:   

Վերաբերող նյութեր. 
- “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10: 

ԱՑ 5.2.3 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք կա անձնակազմի պլանավորման` աշխատանքի 
ընդունվող նոր աշխատակիցների թվին ու հաստիքներին 
ներկայացվող մասնագիտական 
պահանջները/որակավորումները սահմանող համակարգ: 

Պատասխան 
Այդպիսի համակարգ չկա: Տես նաև ԱՑ 5.1.4 և 5.2.2. հիմնավորում-
մեկնաբանությունները:   
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ԱՑ 5.2.4 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք աշխատողների գործունեությունը կառավարելու 
/վերահսկելու նպատակով վարվում է Կատարողականության 
գնահատման անձնական պարբերական հաշվետվությունների 
ընթացակարգ: 

Պատասխան 
Կատարողականության հսկողության համակարգ մշակված չէ:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հղումը կատարվում է ՀԾՄ օրենքով նախատեսված հարկային մարմնի խնդիրներին, 
որոնց շրջանակներում գնահատվում է աշխատանքը: Յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ 
աշխատակիցները հաշվետվություններ են ներկայացնում կատարված աշխատանքի 
մասին: Պետք է նշել, որ դրանք օբյեկտիվորեն գնահատելու մեխանիզմ (ընթացակարգ) 
սահմանված չէ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցներից ստացված տեղեկատվությամբ` 
այդ հաշվետվությունները հաճախ կրում են զուտ ֆորմալ բնույթ, քանի որ իրականում դրանք չեն 
վերլուծվում, դրանցից բխող նոր խնդիրներ չեն սահմանվում և այլն: Ֆորմալ պահանջը գալիս է 
նրանից, որ քաղաքացիական ծառայության հարցերը կարգավորող օրենսդրության պահանջով 6-
ամսյա հաշվետվությունները (ներառյալ` անմիջական ղեկավարի գրառումը) hարկային մարմնի` 
«քաղաքացիական ծառայողներ» հանդիսացող աշխատակիցների համար (օրինակ, 
ֆինանսահաշվային բաժնի, անձնակազմի կառավարման բաժնի աշխատողները և այլն) պետք է 
պահվեն աշխատողների անձնական գործերի թղթապանակներում: 

Վերաբերող նյութեր 
- “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10 

 

ԱՑ 5.2.5 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք առանձին ղեկավարներ վերապատրաստվում են, 
որպեսզի ճշգրիտ կիրառեն աշխատողների գործունեության 
գնահատման հարցազրույցներն ու կատարողականի 
վերահսկում/կառավարումն իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ընթացակարգերը, հատկապես, երբ խոսքը գնում է 
իրենց սեփական անձնակազմի մասին: 

Պատասխան 
Ղեկավարները, առհասարակ, չեն վերապատրաստվում զուտ ղեկավար հմտությունների 
զարգացման ուղղությամբ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Ըստ էության, աշխատողների գնահատման հարցազրույցներ և կատարողականի 
կառավարում չի իրականացվում, և ղեկավարները չեն վերապատրաստվում այդ 
ուղղությամբ: ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ կարծիք 
հայտնվեց, որ սեփական անձնակազմին «գնահատելիս» ղեկավարները հիմնվում են 
սեփական փորձի վրա:  

ԱՑ 5.2.6 
• Արդյո՞ք գնահատման համակարգը, իր համապատասխան 
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21.88 միավոր 
հրապարակված չափանիշներով, թափանցիկ և մատչելի է ավելի 
բարձր հաստիքի, մասնագիտական պաշտոնի կամ ղեկավարի 
պաշտոնի համար դիմողներին:  

Պատասխան 
Ավելի բարձր պաշտոնի հավակնող հարկային պաշտոնյաներին ներկայացվող 
պահանջները և չափանիշները նախատեսված են ՀԾՄ օրենքով: Դրանք երկուսն են` 
մասնագիտական փորձ և ատեստավորման արդյունքներ: 
Աշխատակիցների գնահատման համակարգի առկայությունը, ավելի բարձր 
պաշտոններում նրանց նշանակումները կդարձներ թափանցիկ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Գնահատման առանձին սահմանված համակարգ, որպես այդպիսին, գոյություն չունի: 
Ինչ վերաբերում է օրենքով սահմանված երկու չափանիշներին, ապա դրանց հիման վրա 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի կողմից որոշում ընդունելու համար այդ չափանիշները 
սանդղակավորված չեն ու պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով են իրականում կատարվում 
պաշտոնեական առաջխաղացման նշանակումները և ինչ այլ չափանիշներ են 
կարևորվում այդ ժամանակ: ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՏՀՏ աշխատակիցների հետ հարցազրույցների 
ժամանակ համոզմունք չհայտնվեց, որ տվյալ պայմաններին բավարարող 
աշխատակիցները կարող են վստահ լինել ավելի բարձր պաշտոնի տեղափոխվելու 
հարցում:  
 
Վերաբերող նյութեր 

- “Հարկային ծառայության մասին”ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10: 
 
 

ՌՆ 3 
 Մարդկային ռեսուրսների այնպիսի քաղաքականության և պրակտիկայի առկայություն, 

որը խթանում, աջակցում և պաշտպանում է աշխատակիցներին 

ԱՑ 5.3.1 

65.63 միավոր 

• Արդյո՞ք բարձրաստիճան ղեկավարությունը պարտավորված է 
զգում իրեն և հակված է ապահովելու աշխատանքային 
լավագույն պայմաններ հարկային մարմնի բոլոր 
աշխատակիցների համար: 

Պատասխան 
Ղեկավարությունը, հարկային մարմնի հնարավորությունների սահմաններում, հակված է 
ապահովելու իր աշխատակիցներին աշխատանքային լավ պայմաններով:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Չնայած նրան, որ այսօր ոչ բոլոր ՏՀՏ-ներն են ապահովված պատշաճ աշխատանքային 
պայմաններով, ընդհանուր առմամբ, ղեկավարությունը փորձում է իր աշխատակիցների 
համար ապահովել աշխատանքային լավ պայմաններ: Այդ հարցում հարկային մարմինը 
որոշակիորեն «կաշկանդված է», քանի որ իր ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը ՀՀ 
պետական բյուջեի միջոցներն են, որոնք միշտ սահմանափակ են: Այդ նպատակով որոշ 
դեպքերում օգտագործվում են ինչպես հարկային մարմնի զարգացման համար օրենքով 
թույլատրված արտաբյուջետային ֆոնդի միջոցները, այնպես էլ միջազգային դոնոր 
կազմակերպությունների միջոցները:   
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Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ  պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ այդ իմաստով 
հարաբերականորեն ավելի շահեկան վիճակում է գտնվում մաքսային մարմնի ֆինանսավորման 
վիճակը-կառուցվածքը; Վերջինիս համար ևս օրենքով սահմանված է «զարգացման 
արտաբյուջետային ֆոնդ», որի աղբյուրը մաքսավճարներն են (չշփոթել մաքսատուրքի կամ այլ 
մաքսային վճարների հետ. նշումը ՀԳԱ լրացնողներինն է): Նշվեց, որ այդ աղբյուրի էական լինելը 
ճկուն աշխատելու և  մաքսային աշխատողների համար իրական բարվոք աշխատանքային ու 
գրասենյակային պայմաններ ստեղծելու հնարավորություն է տալիս: 
  

Վերաբերող նյութեր. 
- Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք, ՆԻԱՑ 5, 
- ՀՀ կառավարության 2005թվականի փետրվարի 17-ի «ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության համակարգի զարգացման ֆոնդի 
2005 թվականի միջոցների օգտագործման ուղղությունները` տարեկան ծախսերի 
նախահաշվի ձեվով հաստատելու մասին» թիվ 153-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 28, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ  պետի 17.05.2003թ “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ նյութական խրախուսման և 
համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների կազմավորման, հաշվառման, 
բաշխման և օգտագործման կարգ” թիվ 01/173-լ հրաման, ՆՓՑ 72: 

 

ԱՑ 5.3.2 

50 միավոր 

• Արդյո՞ք աշխատակիցներին տրվում են աշխատանքային 
պարտականությունների շրջանակում իրենց 
պաշտոնին/աստիճանին և աշխատանքի բնույթին 
ամբողջությամբ համարժեք առաջադրանքներ: 

Պատասխան 
Փորձ է արվում աշխատանքային առաջադրանքները բաշխել հնարավորինս 
համապատասխան զբաղեցրած պաշտոններին և  աշխատանքի բնույթին:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմնի ստորաբաժանումների գործառույթների նկարագրությունները որոշ 
չափով կարգավորում են այս հարցը, սակայն աշխատակիցների կատարողականության 
հսկողության համակարգի, ինչպես նաև բոլոր դեպքերի համար պաշտոնի 
անձնագրերի/աշխատանքի նկարագրերի բացակայությունը բարդացնում է 
յուրաքանչյուրին «համարժեք» հանձնարարություն տալը:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ  պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ընդհանուր առմամբ  
այդպես է, սակայն դրանցից շեղումները չեն բացառվում` հաշվի առնելով հարկային մարմնի 
գործունեության կարևորությունը և որոշակի դեպքերում հրատապ միջոցների ձեռնարկման 
անհրաժեշտությունը: 
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ԱՑ 5.3.3 

59.38 միավոր 

• Արդյո՞ք կա ֆինանսական պարգևատրման որևէ միջոց/ձև (ի 
լրումն կառավարության սահմանած կամ օրենսդրությամբ 
սահմանված նվազագույն վարձատրության) աշխատանքային 
կատարողականության ավելի բարձր մակարդակ ցուցաբերելու 
դեպքում լրացուցիչ խթաններ առաջարկելու համար: 

Պատասխան 
Գոյություն ունի ՀԾՄ օրենքով սահմանված լրացուցիչ խթանման մեթոդների համակարգ: 
Միաժամանակ, հստակ չէ դրա կիրառման արդյունավետությունը:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Մեխանիզմները կիրառվում են որոշակի հաճախականությամբ, սակայն պարզ չէ, թե ինչ 
սկզբունքով: Դժվար է գնահատել` արդյո՞ք բոլոր նրանք, ովքեր արժանի են, խթանվում են 
ղեկավարության կողմից, և որքա՞ն արդյունավետ է խթանման համակարգը ընդհանուր 
առմամբ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցներից ստացված տեղեկատվությամբ` 
թեև առկա է օրենքով սահմանված խրախուսման միջոցների համակարգ, սակայն կիրառման 
մեխանիզմները հստակ չեն: Օրինակ, պարզ չեն այն պայմանները կամ այլ անհրաժեշտ 
պայմանների սպառիչ ցանկը, որի առկայության պայմաններում հարկային ծառայողները կարող 
են համոզված լինել, որ խրախուսման կոնկրետ տեսակը պետք է կիրառվի իրենց նկատմամբ:  

Վերաբերող նյութեր. 
- “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10: 

 

ԱՑ 5.3.4 

46.88 միավոր 

• Արդյո՞ք ապահովված է այնպիսի աշխատանքային միջավայր, 
որում բոլոր աշխատակիցներին հատկացված են արդի 
գրասենյակային պայմաններ, հարմարություններ, 
համակարգիչներ և այլ սարքեր:  

Պատասխան 
Ընդհանուր առմամբ այո, բացառությամբ որոշ տարածքային տեսչությունների: Էական 
սահմանափակումներ կան ինտերնետի հասանելիության և  էլեկտրակապի այլ 
միջոցներով ապահովվածության հարցում (օրինակ, ֆաքս):  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցներից ստացված 
տեղեկատվությամբ` աշխատակիցների մեծ մասի համար ինտերնետն առայժմ 
«շքեղություն» է, այն հասանելի է միայն մենեջերական անձնակազմին, այն էլ` 
քվոտավորված ձևով: 

Վերաբերող նյութեր. 
- Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք, ՆԻԱՑ 5: 

 

ԱՑ 5.3.5 

15.63 միավոր 

• Արդյո՞ք տեխնիկական անվտանգության քաղաքականությունը 
սահմանված է, հաստատված և պարբերաբար հարկադիր 
կերպով կիրառվում է: 
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Պատասխան 
Տեխնիկական անվտանգության առանձին քաղաքականություն մշակված և սահմանված 
չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ 
ծառայության շենքերի մեծ մասն ընդհանուր առմամբ համապատասխանում են 
տեխնիկական անվտանգության պահանջներին, սակայն ինչ վերաբերում է 
աշխատակիցներին, ապա նրանք պարբերաբար չեն ծանուցվում տեխնիկական 
(աշխատանքային) անվտանգության կանոնների մասին:  

Վերաբերող նյութեր. 
- Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք, ՆԻԱՑ 5: 

 

ԱՑ 5.3.6 

31.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնում գործում է այնպիսի համակարգ, 
որը վերահսկում է աշխատակիցների բացակայության 
պատճառները, աջակցում է առողջական խնդիրներ ունեցող 
աշխատակիցներին, կարգավորում է աշխատանքային 
պարտավորությունների և պայմանների 
չարաշահման/ոտնձգությունների հետ կապված խնդիրները, թույլ 
է տալիս հասկանալու պատճառները և գնահատելու, թե արդյո՞ք 
անձնակազմի արտահոսքի խնդրի լուծումը գտնվում է հարկային 
մարմնի հնարավոր կարգավորման շրջանակում:  

Պատասխան 
Բացակայությունները անմիջականորեն վերահսկվում են, իսկ պատճառները` ոչ միշտ: 
Նման գնահատումների կազմակերպված համակարգ գոյություն չունի:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՀՊԾ մակարդակում գործում է համապատասխան համակարգ (ներառյալ` 
տեխնիկական), որը հնարավորություն է տալիս աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական 
հսկողությամբ տեսնել աշխատողների բացակայությունը, սակայն դրանց պատճառներն 
անմիջական վերահսկողության չեն ենթարկվում: Դրա պատճառների թվում են ինչպես 
մեծաքանակ աշխատողներ ունենալը, այնպես էլ այն, որ աշխատողների մի մասն իրենց 
աշխատանքային պարտականություններն իրականացնում են ոչ գրասենյակային 
պայմաններում (այսպես կոչված “դաշտային աշխատանք”, ներառյալ` ստուգումները, 
գանձումների աշխատանքը և այլն): Հարկային մարմնում աշխատաժամանակի 
օգտագործման հաշվետվությունների (այսպես կոչված “time sheets”) համակարգ 
ներդրված չէ: 
Առողջական լուրջ խնդիրների առաջացման դեպքում աշխատակիցներին կարող է 
տրամադրվել ֆինանսական օգնություն: Ընդ որում, քանի որ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ միջոցները սուղ 
են, ֆինանսական օգնություններ հազվադեպ են տրամադրվում: Պետք է նշել, որ այդպիսի 
անձնական օժանդակության տրամադրման մեխանիզմը փաստաթղթավորված-
կանոնակարգված չէ:  
Աշխատանքային պարտականությունների և պայմանների 
չարաշահման/ոտնձգությունների հետ կապված խնդիրները կարող են քննարկվել 
ծառայողական քննության հանձնաժողովում: 
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Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ. 
- աշխատանքային պարտականությունների և պայմանների չարաշահման/ոտնձգությունների 
դեպքեր, որոնք կարող էին քննարկման ենթակա լինել ծառայողական քննությունների 
հանձնաժողովում, չեն արձանագրվել, 

-  հարկային համակարգից արտահոսքը խնդիր չի ներկայացնում և շատ ցածր մակարդակի վրա 
է` տարեկան մինչև 5%: Պատճառն այն է, որ աշխատավարձի մակարդակն այս համակարգում 
էականորեն բարձր է այլ պետական համակարգերի միջինից: Մեկ այլ պատճառ էլ դարձյալ 
աշխատանքի ընդունվելու դժվարությունն է. բանն այն է, որ եթե մեկ անգամ ծառայողը դուրս 
գա այս համակարգից, ապա հետագայում նորից այստեղ աշխատանք ստանալու համար  պետք 
է սովորական կարգով “ընդունվի աշխատանքի”`անցնելով թեստավորման փուլը և այլն, 

- հարկային մարմնում աշխատանքից դուրս գալու պատճառները, ՀՊԾ ծառայողների 
գնահատմամբ, տարբեր են` աշխատավարձի մակարդակից սկսած մինչև հոգեբանականները և 
ավելի հանգիստ աշխատանքի տեղափոխվելը: Որոշ դեպքերում այդպիսի պատճառ-
գործոնների լուծումը հարկային մարմնի կարգավորման շրջանակներում չէ, 
բոլոր դեպքերում` հարկային մարմնում ծառայության անցնելու ցանկություն ունեցողների 
բանակը շարունակում է մնալ մեծ:   

 
 

ՌՆ 4 
 Կառավարման բարձրագույն մակարդակին հասած աշխատակիցների համար 

երկարաժամկետ վերապատրաստման և զարգացման ռազմավարության առկայություն 
 

ԱՑ 5.4.1 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք կա աշխատողների համար վերապատրաստման և 
զարգացման ռազմավարություն` որպես հարկային մարմնի 
գործունեության (բիզնես) ռազմավարության մաս: 

Պատասխան 
Վերապատրաստման և զարգացման ինքնահարատ, այսինքն` ամբողջական ու 
բազմակողմանի ռազմավարություն մշակված չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Վերապատրաստման և զարգացման ամբողջական ու բազմակողմանի 
ռազմավարություն մշակված չէ: Հատկապես այստեղ տեղին է ուշադրություն դարձնել 
վերապատրաստման ու զարգացման տերմինները միատեղ օգտագործելու հանգամանքի 
վրա: Դա նշանակում է կապակցել հարկային մարմնի գործունեության (բիզնես) 
ռազմավարությունը ՄՌԿ շարժիչ մաս կազմող` վերապատրաստումների ստրատեգիայի 
հետ, ինչը ներկայումս միասնական ծրագրավորման հիմքի վրա դեռևս չի 
իրականացվում: 
Նշենք սակայն, որ եթե առանձին նայելու լինենք վերապատրաստման հատվածին, ապա 
դրա գաղափարական սկիզբը կարելի է գտնել հարկային համակարգի զարգացման 
եռամյա  ծրագրում, որով նախատեսվում է հիմնադրել հարկային դպրոց, մշակել նոր 
աշխատակիցների վերապատրաստման ծրագիր և այլն:  
 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ Կառավարության 2007թվականի մայիսի 24-ի  “Հայաստանի Հանրապետության 
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հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին” թիվ 696 որոշում, ՆԻԱՑ 55, 

- “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10: 
 

ԱՑ 5.4.2 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք վերապատրաստման քաղաքականությունը և ծրագրերը 
հիմնված են կազմակերպության առկա և հետագա 
վերապատրաստման կարիքների ու գերակայությունների 
ամբողջական և պատշաճ վերլուծության հաստատված 
համակարգ/ընթացակարգի վրա:  

Պատասխան 
Կարիքների վերլուծություն չի իրականացվում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմնի առկա, առավել ևս հետագա, վերապատրաստման կարիքների և/կամ 
գերակայությունների վերլուծության առանձին համակարգ սահմանված չէ: 
Մասնավորապես, դրա արդյունքում վերապատրաստումների թեմաների ընտրությունը 
սովորաբար իրականացվում է հարկային ծառայության ղեկավար աշխատողների  
նախաձեռնությամբ` հիմնվելով նրանց փորձի վրա: Նորից պետք է նշել, որ իրավիճակի 
փոփոխություն է ակնկալվում հարկային դպրոցի ստեղծմամբ:   

ԱՑ 5.4.3 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք կառավարման գծով վերապատրաստման ծրագրերը 
նախագծված են այնպես, որ կարողանան ապահովել 
ղեկավարներին իրենց աշխատանքը բարձր ստանդարտներով 
իրականացնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներով, 
հմտություններով և ունակություններով: 

Պատասխան 
Ղեկավար հմտությունների զարգացման ծրագրեր չեն իրականացվում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Նման ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտությունը դեռևս իր տեղը չի գտել հարկային 
մարմնի ծրագրերի փաթեթի մեջ` որպես  առանձին բաղադրիչ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նրանք նշեցին ղեկավար 
հմտությունների զարգացման դասընթացների ու այլ վերապատրաստումների մասնակցելու` 
իրենց ցանկության մասին:  

ԱՑ 5.4.4 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք աշխատանքի ընդունումից անմիջապես հետո 
իրականացվող վերապատրաստման ծրագրերը հաշվի են առնում 
մարդկանց կրթական ձեռքբերումները/մակարդակը, որ նրանք 
ունեին նախքան հարկային մարմին մտնելը և այլ հատուկ 
աշխատանքային/անհատական պոտենցիալ պահանջմունքները: 

Պատասխան 
Աշխատանքի ընդունումից հետո նոր աշխատակիցների վերապատրաստման 
պարտադիր գործառույթ սահմանված չէ:  
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Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Նոր աշխատակիցների անհատական վերապատրաստման պահանջմունքները չեն 
ուսումնասիրվում և նրանց համար հատուկ ծրագրեր չեն մշակվում: Նոր աշխատակցի 
ուսուցումը տեղի է ունենում հիմնականում իր աշխատանքային վայրում` փորձաշրջանի 
ղեկավարի գլխավորությամբ: Դա այդպես է, քանի որ ներկայումս նոր աշխատակիցը 
սովորաբար անցնում է երեք ամիս փորձաշրջան, որի ընթացքում նա իր 
աշխատատեղում ձեռք է բերում պրակտիկ գիտելիքներ: Այս գործընթացում, այսպես թե 
այնպես, տեղի է ունենում տրամադրվող տեղեկատվության որոշակի 
համապատասխանեցում նոր աշխատակցի կրթական մակարդակին և անհատական 
պահանջմունքներին:  
Նոր աշխատողների վերապատրաստման ու զարգացման նոր, հատուկ ծրագրի 
մշակումը նախատեսված է հարկային համակարգի զարգացման եռամյա ծրագրով:  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 2007թ. մայիսի 24-ի  “Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային համակարգի զագացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին” որոշում թիվ 696, ՆԻԱՑ 55: 

 

ԱՑ 5.4.5 

31.25 միավոր 

• Արդյո՞ք լրացուցիչ վերապատրաստման ծրագրերը, ինչպիսիք են 
մասնագետների վերապատրաստումը, ապահովում են 
աշխատակիցներին այնպիսի տեխնիկական գիտելիքներով և 
հմտություններով, որոնք անհրաժեշտ են ընթացիկ 
աշխատանքները կամ այլ աշխատանք կատարելու կամ ավելի 
բարձր աշխատանք ստանալու համար:  

Պատասխան 
Վերապատրաստման ծրագրերի արդյունավետության գնահատման համակարգ 
գործարկված չէ: Առանձին գնահատումներ կատարվում են վերապատրաստման մեկնած 
աշխատողի ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից` աշխատանքային կարգով:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ արտաքին  
վերապատրաստման ծրագրերը, սովորաբար պակաս որակյալ են և ոչ միշտ են 
ապահովում աշխատակիցներին անհրաժեշտ տեխնիկական գիտելիքներով և 
հմտություններով:   

ՌՆ 5 
 Այնպիսի կազմակերպական կառուցվածքի և համակարգերի առկայություն հարկային 

մարմնում, որն աջակցում/ապահովում է աշխատակիցների վերապատրաստման 
անցկացմանը և զարգացման կարիքներին 

ԱՑ 5.5.1 

75 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնում նշանակված է վերապատրաստման 
գործառույթի համար պատասխանատու համակարգող անձ: 

Պատասխան 
Այո, վերջերս (2007թվականի օգոստոսին) ստեղծվել է մի նոր ստորաբաժանում-միավոր, 
որը պատասխանատու է նաև վերապատրաստման գործառույթի համար:  
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Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Նորաստեղծ բաժնի անվանումն է`  հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժին: Դրանում հարկային աշխատողների վերապատրաստման 
գործառույթը հիմնականը չէ: Թերևս, առավել հասցեկան աշխատանք է պետք ակնկալել 
հարկային դպրոցի ստեղծմամբ, որը նախատեսված է հարկային համակարգի 
զարգացման եռամյա ծրագրով: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 2007թ. մայիսի 24-ի  “Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային համակարգի զագացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին” որոշում թիվ 696, ՆԻԱՑ 55, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժնի 2007-2008 թվականների աշխատանքային ծրագիրը 
հաստատելու մասին», 28.08.2007, 1-06/409-Ա, ՆՓՑ 32: 

ԱՑ 5.5.2 

78.13 միավոր 

• Արդյո՞ք ստեղծվել է հստակ պարտականություններով 
(պատասխանատվություններով) վերապատրաստման 
ստորաբաժանում-միավոր:  

Պատասխան 
Այո: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Տես վերը` ԱՑ 5.5.1.-ի գծով հիմնավորում-մեկնաբանությունը: 

Վերաբերող նյութեր. 
- - ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 

կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժնի 2007-2008 թվականների աշխատանքային ծրագիրը 
հաստատելու մասին», 28.08.2007, 1-06/409-Ա, ՆՓՑ 32: 

ԱՑ 5.5.3 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը տրամադրում է 
վերապատրաստման դասընթացներ աշխատանքից դուրս`  
տանը կամ այլ վայրում, որոնք իրականացվում են անհրաժեշտ 
որակավորում և փորձ ունեցող վերապաատրաստողների 
կողմից` կոնկրետ գիտելիքների պահանջ արտացոլող 
մեթոդաբանություններ: 

Պատասխան 
Հարկային մարմինը տրամադրում է որոշակի դասընթացներ իր աշխատակիցներին` 
աշխատանքից դուրս, սակայն դրանք, ռեսուրսների սակավության պատճառով, 
բավարար չեն:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Բացի այդպիսի վերապատրաստման դասընթացների` բավարար չլինելուց, պետք է նշել 
նաև, որ ըստ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների` դրանց 
օգտակարությունը, սուբյեկտիվ գնահատականներով, բարձր չէ, հաճախ նաև “այն չէ, ինչ 
նրանց պետք է”:  
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Հարկային մարմնում չի գործում նաև այդպիսի արտաքին դասընթացների գծով 
հաշվետվությունների հրապարակայնեցման մեխանիզմ` որպես գիտելիքի փոխանցման 
տարր: 

ԱՑ 5.5.4 

28.13 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն աշխատավայրում տրամադրում է 
կանոնավոր վերապատրաստման դասընթացներ 
հրահանգչական ուսուցողական նյութերի միջոցով, որն 
իրականացվում է անհրաժեշտ փորձ ունեցող` 
վերապատրաստում անցած դասախոսների կողմից: 

Պատասխան 
Ոչ: Հատուկ մշակված հրահանգչական ուսուցողական նյութերի միջոցով 
վերապատրաստման գործառույթ չի իրականացվում:   

Հիմնավորում- մեկնաբանություն 
Որպես նման գործառույթի համանմանություն (անալոգիա) պետք է դիտել փորձաշրջանի 
ընթացքում նոր աշխատակցի` ավելի փորձառու աշխատողի կողմից պրակտիկորեն 
«առգիծ» (online) վերապատրաստվելը կամ այն, որ ՏՀՏ-ում սովորաբար շաբաթը մեկ 
կազմակերպում են օրենսդրական փոփոխությունների քննարկումներ, որոնք ընթանում 
են սեմինար- քննարկումների տեսքով: Նման քննարկումների կազմակերպումը մտնում է 
բաժնի ղեկավարի պարտականությունների մեջ:  
Վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպվելու դեպքում (դրանք համակարգային 
իմաստով առայժմ պարբերաբար չեն իրականացվում) դրանք վարվում են ՀՊԾ 
համակարգում աշխատող լավագույն մասնագետների կողմից: Դրանք, այնուամենայնիվ, 
չեն կատարվում հատուկ մշակված ծրագրի, կամ առավել ևս, ուսուցողական դասական 
նյութերի (մոդուլների) հիման վրա:   

ԱՑ 5.5.5 

15.63 միավոր 

• Արդյո՞ք վերապատրաստման ստորաբաժանում-միավորը 
գնահատում է վերապատրաստումների որակը և 
արդյունավետությունը: 

Պատասխան 
Ոչ, նման գնահատում չի իրականացվում:  

Հիմնավորում- մեկնաբանություն 
Պետք է ենթադրել, որ գնահատման համակարգի ստեղծումը կլինի նորաստեղծ` հարկ 
վճարողների հետ հաղորդակցության և ուսուցման բաժնի առաջին անելիքներից մեկը: 

Վերաբերող նյութեր. 
- - ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 

կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժնի 2007-2008 թվականների աշխատանքային ծրագիրը 
հաստատելու մասին», 28.08.2007, 1-06/409-Ա, ՆՓՑ 32: 
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Լրացուցիչ սահմանումներ և մեկնաբանություններ հայաստանյան 

գնահատման աղյուսակի կապակցությամբ* 
FB_5 objective 
and point 

The term in English  Տերմինը հայերեն և դրա ահմանումը, 
մեկնաբանությունը, որ կիրառել է ՀԳԱ 
լրացնող թիմը  

FB_5, objective 1, 
point 4 

Strategic Human Resource 
Planning 

Մարդկային ռեսուրսների երկարաժամկետ 
պլանավորում 

FB_5, objective 2 Performance management Կատարողականության հսկողություն 
FB_5, objective 2, 
point 2 

Job description  Աշխատանքի նկարագիր 

FB_5, objective 2 , 
point 6 

Specialist post Մասնագիտական պաշտոն  

FB_5, objective 3, 
point 5 

Enforce  Հարկադիր կիրառել 

FB_5, Objective 3, 
point 5 

Safety policy Տեխնիկական անվտանգության 
քաղաքականություն 

FB_5, objective 5, 
point 2 

Departmental Training Unit  Վերապատրաստման ստորաբաժանում-
միավոր 

 *Մշակումը կատարվել է հայաստանյան գնահատման աղյուսակների լրացման 
պատասխանատու` «Ահարոն Պարադիգմա» խորհրդատվական-հետազոտական 
ընկերության մասնագիտական թիմի կողմից, օգոստոս 2007թ: 
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Հավելված 5.01 
Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք  

 ՀԳԱ 5  
 «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում»  
     ՌՆ 1-ի միավոր   4 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 1  0-25 25-50 50-75 75-100   

25% ԱՑ 1 15.63         
 ԱՑ 2 12.5         
 ԱՑ 3 18.75         
 ԱՑ 4 12.5         
 Ընդամենը         15  
     ՌՆ 2-ի  միավոր   5 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 2  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1   34.25       
 ԱՑ 2   31.25       
 ԱՑ 3 18.75         
 ԱՑ 4 18.75         
 ԱՑ 5 12.5         
 ԱՑ 6 21.88         
 Ընդամենը         23  
     ՌՆ 3-ի միավոր   7 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 3  0-25 25-50 50-75 75-100   

15% ԱՑ 1     65.63     
 ԱՑ 2     50     
 ԱՑ 3     59.38     
 ԱՑ 4   46.88       
 ԱՑ 5 15.63         
 ԱՑ 6   31.25       
 Ընդամենը         45  
     ՌՆ 4-ի միավոր   5 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 4  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1 21.88         
 ԱՑ 2 18.75         
 ԱՑ 3 18.75         
 ԱՑ 4 21.88         
 ԱՑ 5   31.25       
 Ընդամենը         23  
     ՌՆ 5-ի միավոր   9 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 5  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1       75   
 ԱՑ 2       78.13   
 ԱՑ 3   25       
 ԱՑ 4   28.13       
 ԱՑ 5 15.63         
 Ընդամենը         44  

ՀԳԱ-ի միջին արժեք 30     
ՀԳԱ-ի գնահատման արժեք 28     
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ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես Պատկեր 5.01) 

N 
Փաստացի 
արդյունք 

ՌՆ "ցանկալի" արդյունք 
Շեղումը ՌՆ 

"ցանկալի"-ից 
%, Փաստացի/ցանկալի 

ՌՆ1 3.71 18.75 15.04 19.79% 
ՌՆ2 4.58 15.00 10.42 30.53% 
ՌՆ3 6.72 11.25 4.53 59.73% 
ՌՆ4 4.50 15.00 10.50 30.00% 
ՌՆ5 8.88 15.00 6.12 59.17% 

 
Գնահատված ՀԳԱ 5  
ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 75 
ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 28 

 
Պատկեր 5.02 

75

28

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

  
ՀԳԱ շեղումը «ցանկալի» արժեքից` 47 միավոր 
 
ԱՑ-երի քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում 
(տես Պատկեր 5.03) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 
ԱՑ-երի քանակը 14 7 3 2 0 26 
ԱՑ-երի % ընդհանուրից 54% 27% 12% 8% 0% 100% 

 
Պատկեր 5.03 
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ՀԳԱ 6 
“Եկամուտների 
հավաքագրում և 

հարկադիր կիրարկում” 
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IV.6.  ՀԳԱ 6 - Եկամուտների հավաքագրում և հարկադիր 
կիրարկում 

ՀԳԱ 6-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ 6-ը` «Եկամուտների հավաքագրում և հարկադիր կիրարկում» անվանումով, 
նպատակ ունի պատասխանելու այն հարցին, թե արդյո՞ք Հայաստանի հարկային 
մարմինը ունի այնպիսի համակարգեր, կանոնակարգեր ու ընթացակարգեր, որոնք 
կապահովեն հարկերի ճշգրիտ գումարի օրենքով սահմանված ժամկետում 
հավաքագրումը: Նպատակը դիտարկվում է երկու տեսանկյունից. բուն հավաքագրումը, 
ինչպես նաև, ժամանակին չվճարման դեպքում, հարկային ներգործության միջոցների 
կիրառումը (հարկադիր կիրարկում): 

Եվրոպական չափանիշներով հարկահավաքման (ներառյալ, ըստ անհրաժեշտության, 
հարկադիր կիրարկումը) համակարգը պետք է. 

⇒ ունենա պետական եկամուտների հավաքագրման բազմակողմանի ու նաև 
ամբողջական ռազմավարություն, 

⇒ կարողանա վճարվող հարկերն արագ հավաքագրել ու վստահորեն հաշվառել, 

⇒ ապահովի հավաքագրման համակարգի արդյունավետության 
մշտադիտարկում/մոնիտորինգ/, 

⇒ ունենա բազմաթիվ օրինական գործիքներ` ռիսկերի հաշվառմամբ ներգործություն 
գործադրելու համար, 

⇒   ունենա արագ ու արդյունավետ մեխանիզմներ` ավել վճարած գումարները 
վերադարձնելու կամ հաշվանցելու համար (գերակայացնելով արտահանողների 
դիմումները):   

1. Իրականացման (ՀԳԱ 6-ի լրացման) առանձնահատկությունները 
Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության Հավելված 1), 
o ընթացակարգին (ներքին իրավական) ու այլ բազմաթիվ փաստաթղթեր (տես 

սույն Հաշվետվության` Հավելված 2), 
o հարցազրույցներ հարկային մարմնի նշանակած պաշտոնատար անձ 

մասնագետների հետ, ներառյալ` ՏՀՏ ներկայացուցիչները 
o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված 2  կլոր սեղաններ` պետական 

գերատեսչությունների(12.09.2007) և բիզնեսի ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ (11.09. 2007թ):   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ 6–ը պարունակել է 30 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել բոլոր 30-նն էլ: 

Ընդհանուր առմամբ, գտնում ենք, որ այս ՀԳԱ պարագայում եվրոպական մակարդակին 
մոտ (ոչ հեռու) լինելը  պայմանավորված է նրանով, որ. 

o  հարկահավաքման գործառույթը թերևս հայաստանյան հարկային մարմնի 
համար վերջին տարիներին համարվել է առավել կարևորը, 

o այդպիսի կարևորություն ունենալով` պետական բյուջեի եկամտային մասի 
պլանի կատարման ցուցանիշը փաստորեն եղել է ամենաանմիջական ձևով 
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դիտարկվողը և, այդ իսկ պատճառով, այն ունի հիմնական բոլոր 
ընթացակարգերը: 

Ընդհանուր իրավիճակն այն է, որ այս բնագավառի հիմնական ընթացակարգեր 
Հայաստանում գործարկված են, սակայն դրանք հանդես չեն գալիս համախմբված ու 
համակարգված ձևով, չեն պարունակում ռիսկերի գնահատման ու արդյունավետության 
ցուցանիշներ:  

ՀԳԱ 6-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում, որպես 
ՀԳԱ 6-ի Հավելված 6.01(ներառյալ շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  

Առանցքային ցուցանիշների 60 տոկոսը հայտնվել է 3-րդ տիրույթում, ինչն էլ հենց 
հանդիսացել է վճռորոշ: Ընդամենը 13 տոկոսն է ցուցանիշների, որ գտնվում է 1-ին` 
ամենացածր գնահատականով գոտում: Փորձագետների պատասխանների մեջ չկան 
բացատներ և չկան նաև երկուսից ավելի տիրույթներում տարածված ԱՑ-ներ կամ ՌՆ-եր:  

2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 6-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 6-ից, 6 ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորները, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 6-ի 
գծով 57 միավորի, ԵՄ սահմանած «ցանկալի» 75-ի դիմաց:  

 Շեղումը կազմում է 18 միավոր, ինչը կազմում է 75-ի ընդամենը 24 տոկոսը:  

Շեղման 18 միավորանոց մեծության կառուցվածքում էական դերակատարում ունեն երկու  
ՌՆ-ներ, մնացածի գծով շեղումները շատ մեծ չեն: Հարաբերականորեն “ետ մնացող” ՌՆ 
են 1-ը (հավաքագրման` ամբողջական նկարագրված ռազմավարության առկայություն) և 
6-րդը (հարկի գումարի վերադարձման արդյունավետ ընթացակարգ):  

Հատկապես լավ դիրքերում է ՌՆ 2-ը (եկամուտների ստացման ու 
գրանցման/հաշվապահական հաշվառման համակարգեր):  

Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ն է ԱՑ 6.3.5.-ը` 12.5 միավոր. «Արդյո՞ք հարկային 
մարմինը կենսագործում է (վարում է) այնպիսի համակարգ, որով հիշեցումներ և/կամ 
նախազգուշացնող հաղորդագրություններ են ուղարկվում հարկ վճարողին` մինչև 
դատարան դիմելու պրոցեդուրաներ ձեռնարկելը» :  

Բարձր միավոր հավաքած (գնահատման 4-րդ տիրույթ)ԱՑ-ների քանակն այս ՀԳԱ-ում  
ընդամենը 4 հատ է, որոնցից 2-ը ԱՑ 6.3.5. և 6.3.6., մյուս երկուսը վերաբերում են հարկի 
վճարումն ուշացնելու դեպքում օրական տույժերի հաշվարկման ժամկետին ու այդ տույժի 
հավաքագրման կանոններին:  
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Պատկեր 6.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
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ՀԳԱ 6: Եկամուտների հավաքագրում և հարկադիր կիրարկում 

ՌՆ 1 
Մշակել եկամուտների հավաքագրման բազմակողմանի և ամբողջական 
ռազմավարություն, քաղաքականություն  և համակարգեր 

ՌՆ 2 

Եկամուտների ստացման (ընդունման) և դրանց գրանցման/հաշվապահական 
հաշվառման  բարձր ավտոմատացված համակարգերի առկայություն,  որոնք 
ապահովում են վճարումների իրականացումը (սպասարկումը) հնարավորինս -
կարճ ժամանակահատվածում : 

ՌՆ 3 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  (ՏՏ) համակարգերի առկայություն, որոնք 
ուղղված են հավաքագրման համակարգի վերլուծությանը և մոնիտո-
րինգին/մշտադիտարկմանը` նպաստելու համար խնդիրների`վաղ ժա-
մանակաշրջանում հայտնաբերմանը 

ՌՆ 4 
Պարտքերի (հարկային գումարների) հավաքագրման ուժեղ և արդյունավետ 
համակարգի և ընթացակարգի առկայությունը 

ՌՆ 5 
Հարկադիր հավաքագրումը հիմնված է ռիսկերի գնահատման և կատարո-
ղականության  կառավարման վրա: 

ՌՆ 6 
Հարկի գումարի վերադարձման արդյունավետ, ռիսկերի գնահատման վրա 
հիմնված  ընթացակարգերի առկայությունը 



  163 

 

Լրացված ՀԳԱ 6 

«Եկամուտների հավաքագրում և հարկադիր կիրարկում» 
Նպատակը.  
Ներդնել և հաստատել կանոնակարգեր, համակարգեր և ընթացակարգեր ներառյալ հարկադիր 
ներգործության կիրարկում, որոնք կապահովեն, որ հարկատուները վճարեն հարկերի ճշգրիտ գումարը 
ճիշտ ժամանակին 
ՀԳԱ-ի Համար 

57 միավոր Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ՌՆ 1 
Մշակել եկամուտների հավաքագրման բազմակողմանի և ամբողջական 

ռազմավարություն, քաղաքականություն  և համակարգեր 

ԱՑ 6.1.1 

62.50 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի եկամուտների հավաքագրման 
բազմակողմանի և ամբողջական ռազմավարություն 

Պատասխան 
ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների հավաքագրման բազմակողմանի և 
ամբողջական ռազմավարություն մեկ փաստաթղթի տեսքով առկա չէ: Հավաքագրման 
տարբեր ասպեկտների կարգավորման համար ընդունված են բազմաթիվ փաստաթղթեր:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային վարչարարական օրենսդրական բազմաթիվ փաստաթղթերում եկամուտների 
հավաքագրումը նշված է որպես հիմնական խնդիրներից ու գործառույթներից մեկը: 
Հարկային մարմինն ունի նաև համապատասխան աշխատանքային ծրագիր` այդ խնդրի 
լուծումն ապահովելու համար: Այսպես. 

1. «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված 
հարկային ծառայության գործառույթների թվին է դասվում նաև հարկերի և պարտադիր 
այլ վճարների հավաքման կազմակերպումը, 

2. ՀՀ կառավարության 21.11.2002թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի 
կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1926-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՊԾ 
կանոնադրության 11-րդ կետում թվարկված ՀՊԾ գործառույթներից է նաև հարկերի և 
պարտադիր այլ վճարների հավաքման կազմակերպումը, 

3. ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 29.01.2004թ. թիվ 1-06/142-Ա հրամանով, 
հաստատված է «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային տեսչությունների 
գործառույթները», որը հարկային տեսչությունների աշխատանքը կանոնակարգելու 
առումով շատ կարևոր փաստաթուղթ է, որտեղ մանրամասն ներկայացված են թե’ 
հարկային տեսչության, և թե’ պաշտոնատար անձանց հիմնական գործառույթները, 

4. ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 30.12.2004թ. թիվ 1-06/1485-Ա հրամանով 
հաստատված է «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ սոցիալական վճարների և եկամտահարկի հսկողության 
վարչության կառուցվածքը և գործառույթները ու հարկային (տարածքային) 
տեսչությունների սոցիալական վճարների և եկամտահարկի բաժնի գործառույթները»   

5. ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 30.01.2007թ. թիվ 1-06/27-Ա հրամանով 
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(ՆՓՑ 36), հաստատված է «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 2007թ. 
նախատեսված բյուջետային մուտքերն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը», ինչպես 
նաև «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի գործունեության 
ծրագրի կատարումն ապահովողմիջոցառումների ծրագրի»` ՀՀ ԿԱ հարկային պետական 
ծառայության կողմից կատարման ենթակա միջոցառումները»: 

 
Համարում ենք, որ կիրառվող մոտեցումների համախումբը չի դասակարգվում որպես 
ամբողջական, քանի որ. 
-   այն չի պարունակում հավաքագրման արդյունավետության ծախսերի դիտարկում, 
-  այն նաև չի պարունակում ուղղորդում, թե որ դեպքերում և ինչ պայմաններում է, որ 

հարկային մարմինը պետք է կիրառի այս կամ այն գործիքը, դրանց որոշակի համադրումը 
կամ հաջորդականությունը: 

 
Պակասում է նաև բազմակողմանիությունը, քանի որ համակարգը չի պարունակում ծրագիր, 
թե ինչ քայլեր, միջոցներ, վերլուծություն է պետք անել, եթե չհաջողվի իրագործել 
հավաքագրումն ամբողջովին կամ որևէ մասով (ռեգիոն, հարկատեսակ, 
ժամանակահատված): Որպես բազմակողմանիության պակաս է բնորոշվում նաև այն, որ 
հարկային մարմնի համարյա բոլոր ստորաբաժանումները (անկախ իրենց անվանումից, 
ֆունկցիայից) զբաղված են հավաքագրմամբ: Այդպիսի “ֆունկցիոնալ” խառնաշփոթի մասին 
է հավաստում նաև ստորաբաժանումների գործառույթների նկարագրությունը, այդ թվում` 
նաև խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության մակարդակով:    
 
Այսպիսով, եզրակացությունն այն է, որ հարկային մարմինն իրականացնում է օրենքով 
սահմանված գործառույթներ հավաքագրման համար, սակայն այդ ամբողջը չի ձևավորել 
ամբողջական ու բազմակողմանի ռազմավարական համակարգ, որը կունենար 
գործառույթների հստակ բաշխում, հետադարձ կապ, արդյունավետության չափման 
մեխանիզմներ և կատարելագործման ավտոմատ ձևավորվող առաջարկություններ: 
 
Նշենք նաև, որ հարկային մարմինը պլանավորում է ստեղծել այդպիսի/համանման  
փաստաթուղթ, մասնավորապես` համաձայն 2007թվականի աշխատանքային ծրագրի` 
պետք է մշակվի «հարկային ապառքների կրճատմանն ուղղված ռազմավարական ծրագիր»:    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանցից մեկը հարցազրույցի ժամանակ միտք արտահայտեց, որ 
եկամուտների հավաքագրման ռազմավարությունը երկու բևեռանի համակարգ է, որի մի կողմում 
ինքնահայտարարագրումն է, իսկ մյուս կողմում` դրա նկատմամբ վերահսկողությունը:   
 
ՏՀՏ ներկայացուցիչներից մեկն ասաց, որ իրենց տարածքում հավաքագրումների 70 տոկոսն 
ապահովում է ոչ թե գանձումների (այսինքն` բուն հավաքագրման համար կոչված) բաժինը, այլ 
վերահսկողության բաժինը: Դա այդպես է նաև այն պատճառով, որ ստուգումների քանակի կամ 
արդյունքների պլանավորում չկա, իսկ հարկային եկամուտների մուտքերի ցուցանիշը դա միակ 
վերահսկվող ու “աշխատանք գնահատող” ցուցանիշն է, այդ թվում` նաև վերահսկողության 
ստորաբաժանման համար:  

Վերաբերող նյութեր. 
- “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենքի հոդված 9, կետ 3, հոդված 6, ՆԻԱՑ 10 
-  ՀՀ կառավարության 21/03/02 թիվ 1926-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 

կանոնադրության 11-րդ կետի գ/ ենթակետ, ՆԻԱՑ 11,  
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30/01/2007թ թիվ 1-06/27-Ա հրամանով հաստատված  “ ՀՀ  ԿԱ  
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հարկային  պետական  ծառայության  2007 թ.  նախատեսված  բյուջետային  մուտքերն  
ապահովող  միջոցառումների  ծրագիր”, ՆՓՑ թիվ 36,   

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 29.01.2004թ. թիվ 1-06/142-Ա 
հրամանով, հաստատված է «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային 
տեսչությունների գործառույթները», ՆՓՑ 1, 

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 30.12.2004թ. թիվ 1-06/1485-Ա 
հրամանով հաստատված է «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ սոցիալական վճարների և եկամտահարկի 
հսկողության վարչության կառուցվածքը և գործառույթները ու հարկային 
(տարածքային) տեսչությունների սոցիալական վճարների և եկամտահարկի բաժնի 
գործառույթները», ՆՓՑ 3 

 

ԱՑ  6.1.2 

71.88 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա են վերահսկողության համակարգեր` եկամուտների 
հոսքի ամբողջականությունը պաշտպանելու և երաշխավորելու համար  

Պատասխան 
Այո, առկա է համապատասխան օրենսդրական դաշտ, իսկ  հարկային մարմնի 
կառուցվածքում առկա է ստորաբաժանում` ”եկամուտների հաշվառման, պլանավորման և 
վերլուծության վարչություն”, որը պատասխանատու է այդ գործառույթների համար:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
“Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենքը և այլ օրենքներ բավարար 
իրավասություններ է տալիս եկամուտների հոսքը, այսինքն` հավաքագրումը 
ապահովելու համար: Համապատասխան օրենսդրական դաշտ է ապահովված նաև այդ 
հոսքերը տեխնիկապես իրագործելու համար` գանձապետարանային ու բանկային 
գործառույթներին վերաբերվող օրենսդրությամբ: Օրինակ, ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 924-րդ հոդված, որը բանկերի համար պատասխանատվություն է սահմանում 
հաճախորդի դրամական միջոցները փոխանցելու կամ դրանք վճարելու մասին 
հաճախորդի ցուցումները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, ինչպես 
նաև, համապատասխանաբար, վճարման հանձնարարագրերով փոխանցումների  
կարգավորումը բանկային օրենսդրությամբ: 

Եկամուտների հոսքի ամբողջականության պաշտպանության, այսինքն` բուն հավաքագրման 
գործառույթների իմաստով առկա են մի քանի գործոններ. 

1. ՏՀՏ գործառույթների մեջ այդ ֆունկցիայի առանձնացումը: 
Համապատասխան փաստաթղթում մանրամասն ներկայացված են գանձումների 
բաժնի հիմնական գործառույթները. 

o հարկային պարտավորությունների դասակարգում ըստ դրանց  առաջացման 
ժամանակահատվածի, մեծության, հրատապության/առաջնահերթության, 
գանձնման հնարավորության, 

o աշխատանքներ հարկ վճարողների հետ` չկատարված հարկային 
պարտավորությունների գանձման/վճարման նպատակով, մասնավորապես` 
հարկ վճարողների հետ հեռախոսային կապի, գրագրության, տեղեկատվական 
այցելությունների և անձնական հանդիպումների միջոցով և այլն: 

Նշենք, որ հավաքագրման  գործառույթների գործնականում իրականացումը` ՏՀՏ, թե’ 
գանձումների, և թե’ վերահսկողության բաժինների կողմից համարում ենք կարճաժամկետ 
պարագայում ամբողջականությանը նպաստող, սակայն ռազմավարական իմաստով 
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հարկային մարմնի գործառույթների արդյունավետությանը չնպաստող մոտեցում:     

2. հարկային մարմնի կառուցվածքում առանձին` եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության ստեղծումը: 

Նշված վարչության կողմից գործնականում իրականացվում է ՀՀ պետական բյուջեի 
հարկային եկամուտների ընթացիկ (ամենօրյա) հաշվառում, եկամուտների պլանավորում և 
վերլուծություն, ըստ առանձին հարկային տեսչությունների` հարկային մուտքերի` 
ամսական առաջադրանքների կազմում և տեղայնացում, հարկ վճարողների անձնական 
հաշվի քարտերի վարման կանոնների մշակում, անձնական հաշվի քարտերի վարման 
ընթացիկ հսկողություն և ճշտության ստուգում, այլ գործառույթներ:  

 
«Երաշխավորման» իմաստով պետք է հաշվի առնել նաև. 

- ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից տվյալ տարվա պետական 
բյուջեի մասին օրենքի ընդունումից հետո տարեկան եկամտային պլանը 
եռամսյակայինների բաշխելը, որի հիման վրա էլ հարկային մարմինն ինքը դա 
բաժանում է ամսականների (և նույնիսկ տասնօրյակների համամասնություն է 
սահմանում) և բաշխում ըստ ՏՀՏ-ների: ՏՀՏ-ներում դա էլ իր հերթին բաշխվում է ըստ 
ստորաբաժանումների, 

- ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության վերստուգման-վերահսկողության 
վարչության, ինչպես նաև ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից համապատասխան 
հսկողական գործառույթների պարբերական իրականացումը, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կանոնադրությամբ հարկային ծառայության պետին իրավունք է 
վերապահված ըստ անհրաժեշտության ստեղծելու աշխատանքային և 
փորձագիտական հանձնաժողովներ և խմբեր: Այդ իրավասության շրջանակներում 
հարկային ծառայության պետը տալիս է հրամաններ հարկային տեսչություններում 
համալիր ստուգում անցկացնելու մասին: Դրանք իրականացվում են հարկային 
մարմնի ներքին ստորաբաժանում հանդիսացող (այն ուղիղ ենթարկվում է ՀՀ ԿԱ 
ՀՊԾ ղեկավարին) վերահսկողության վարչության կողմից 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն էլեկտրոնային եղանակով`պարբերաբար տեղեկատվություն է 
ստանում ՏՀՏ-ից` իր գործառույթները ապահովելու համար (1-Հ հաշվետվություն, 
հաստատագրված վճար վճարողների ելակետային տվյալներ և այլն):   

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 29.01.2004թ. թիվ 1-06/142-Ա 

հրամանով հաստատված «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային 
տեսչությունների գործառույթները», ՆՓՑ 1, 

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 17.01.2003թ «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
Վերահսկողության վարչության գործառույթները», ՆՓՑ 11, 

-  “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ..... տարածքային հարկային տեսչությունում համալիր ստուգում 
անցկացնելու մասին հրամանի, ծրագրի և կատարված ստուգման ակտի 
պայմանական օրինակներ”, ՆՓՑ 15, 

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 17.01.2003թ. թիվ 03-05/1-Լ 
հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», ՆՓՑ 18, 

- «Տեղեկանք Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության վարչության 
2006 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ» ՆՓՑ 19, 
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- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2003թ.հունվարի 31-ի «Տարածքային հարկային տեսչությունների կողմից 
էլեկտրոնային տեսքով տեղեկություններ տրամադրելու մասին» թիվ 01/63-Լ 
հրաման, ՆՓՑ  21, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 16.05.2005թ. թիվ 1-06/266-Ա հրամանով հաստատված «Հարկային և 
պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով եկամուտների 
հավաքագրման համամասնությունների վերաբերյալ» փաստաթուղթը, ՆՓՑ 33,  

- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10, 
- ՀՀ կառավարության 21.11.02թ. թիվ 1926-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 

կանոնադրություն, ՆԻԱՑ 11, 
- “ՀՀ օրենքը վերահսկիչ պալատի մասին” ՆԻԱՑ 51, 
- ՀՀ կառավարության 23/09/02թ 1460-Ն որոշում “ՀՀ ֆինանսների եվ էկոնոմիկայի 

նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը  
հաստատելու մասին”, ՆԻԱՑ 66  :    

 

ԱՑ  6.1.3 

75.00 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա է եկամուտների հավաքագրման գծով գրանցումնե-
րի/հաշվապահական ձևակերպումների և ներքին ստուգումների պար-
բերական հաշվետվությունների համակարգ` գերատեսչական 
ֆինանսական վերահսկողությունն ապահովելու/օժանդակելու համար 

Պատասխան 
Եկամուտների հավաքագրման գծով գրանցումների/հաշվապահական ձևակերպումների 
հարցը կարգավորված է ներքին ընթացակարգային փաստաթղթերում, սակայն դրանց գծով 
ներքին ստուգումների պարբերական հաշվետվությունների առանձին համակարգ 
սահմանված չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Գործնականում եկամուտների հավաքագրման գծով «գրանցումների/հաշվապահական 
ձևակերպումների» գործառույթն իրականացվում է ՏՀՏ-ների տվյալների մշակման և 
հաշվառման բաժինների կողմից: Այդ բաժնի գործառույթներում նշվում է.  

1. հարկային հաշվարկների, վճարումների վերաբերյալ փաստաթղթերի (մասնավորապես, 
գանձապետական հիմնարկներից ստացված) տվյալների մուտքագրում, 

2. հարկ վճարողների անձնական հաշվի քարտերի (հաշվեմատյանների) վարում և այլն:  

Բազային փաստաթուղթ է ՏՀՏ կողմից վարվող` հարկ վճարողների անձնական հաշվի 
քարտը, որտեղ, ըստ յուրաքանչյուր հարկ վճարողի, հաշվառվում են (արտացոլվում են) 
պետական բյուջեի, ինչպես նաև սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 
հանդեպ ունեցած պարտավորությունները (փոխհարաբերությունները):  
 
Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների մուտքերի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության համակարգում 
գործող գանձապետարաններից ամեն օր մանրամասն քաղվածքով թղթային կրիչով  
հասնում է ՏՀՏ-ներին (հետագայում տեղեկատվություն տրամադրելով նաև էլեկտրոնային 
ձևով): Դրանցում առկա է երկու դասակարգում. ըստ եկամտատեսակների 
(գանձապետական առանձին կոդերով) և ըստ տվյալ ՏՀՏ կողմից սպասարկվող կոնկրետ 
հարկատուների (անվանումներ, ՀՎՀՀ):  Այդ տեղեկատվությունը ամիսը երկու անգամ 
(յուրաքանչյուր ամսվա 2-րդ եվ 4-րդ ուրբաթ օը) ՏՀՏ-ները էլեկտրոնային կրիչով 
ներկայացնում են վերադաս հարկային մարմին` «Oracle” տվյալների բազայում 
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հարմարեցված ձևով հաշվառելու համար: 

Գերատեսչական վերահսկողության մասին տես ԱՑ 6.1.2.-ի մեկնաբանությունը: Փաստորեն, 
ներքին գերատեսչական ֆինանսական հսկողություն իրականացվում է (են) ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
եկամուտների հաշվառման, պլանավորման և վերլուծության վարչության կողմից: Այս 
նպատակով ՏՀՏ-ները  այդ վարչությանն են ներկայացնում հաշվետվություններ, որոնցից 
հավաքագրված հարկերին վերաբերողը, դա 1-Հ հաշվետվությունն է: Այն ներկայացվում է 
յուրաքանչյուր ամսվա համար` մինչև հաջորդ ամսվա հինգերորդ աշխատանքային օրը: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 29.01.2004թ. թիվ 1-06/142-Ա 

հրամանով հաստատված «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային 
տեսչությունների գործառույթներ», ՆՓՑ 1, 

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 17.01.2003թ. թիվ 03-05/1-Լ 
հրամանով հաստատվա  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթներ»,ՆՓՑ 18, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 31.01.2003թ. “Տարածքային հարկային տեսչությունների կողմից 
էլեկտրոնային տեսքով տեղեկություններ տրամադրելու մասին”  թիվ ՀՀ 01/63-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 21, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման “Հարկային տեսչություններում հարկ վճարողների 
անձնական հաշվի քարտի առանձին հարցերի վերաբերյալ կարգը և հարկ վճարողի 
անձնական հաշվի քարտի ձևը հաստատելու մասին”, 2003թ. թիվ 03/20-Ն, ՆՓՑ 38: 

ԱՑ  6.1.4 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք պարբերաբար իրականացվում են ազգային անկախ աուդի-
տորական ստուգումներ` եկամուտների հավաքագրման  և դրանց գրան-
ցումների/հաշվապահական հաշվառման համակարգը գնահատելու նպա-
տակով 

Պատասխան 
Ազգային (պետական) մարմինները ստուգումներ իրականացնում են` իրենց իրավասության 
շրջանակում, սակայն դրանք հիմնականում անդրադառնում են ոչ այնքան հատկապես 
հավաքագրման և/կամ դրանց գրանցումների համակարգերի գնահատման հարցերին, որքան 
պրոցեդուրաները պահպանված լինելուն:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Ազգային ստուգումներ, ընդհանրապես,  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ համակարգում իրականացվում են երեք 
կազմակերպությունների կողմից. ՀՀ վերահսկիչ պալատ, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի 
նախարարություն և  ՀՀ նախագահի աշխատակազմ: Դատախազության մարմիններն 
իրականացնում են ստուգումներ` իրենց գործառույթներից բխող, այսինքն` օրենքների 
կատարման նկատմամբ դատախազական վերահսկողությանն ու վարչական 
իրավախախտումների օրենսգրքի պահանջների կատարմանն առնչվող: 
    
Նշված կառույցներից անկախ աուդիտ անցկացնելու իրավասությամբ օժտված է ՀՀ 
վերահսկիչ պալատը: Այդ կառույցը լիարժեք կարող է իրագործել իր գործառույթը 2006 
թվականի դեկտեմբերին ընդունված «Վերահսկիչ պալատի մասին» նոր օրենքի հիման վրա, 
որն ունի մի քանի` քննարկվող հարցի իմաստով առանաձնահատկություններ. 

1. նշված նոր օրենքն ուժի մեջ է մտել միայն վերջերս, այսինքն` 2005 թվականի 
նոյեմբերին, հանրաքվեով ընդունված ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններից 
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հետո գումարվող, ԱԺ նոր գումարման առաջին նստաշրջանի բացման օրվանից 
(սեպտեմբեր 2007) 

2. ՀՀ Սահմանադրության` 2005 թվականի նոյեմբերյան փոփոխություններից և նոր 
օրենքն ապահովում են  ավելի բարձր աստիճանի անկախություն. 

- կառույցը այլևս լինելու է առանձին, այլ ոչ թե ենթարկվելու է ԱԺ-ին, 
- ԱԺ-ն ոչ թե հաստատելու, այլ լսելու է Վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը. 
- այն առաջին անգամ սկսելու է իրականացնել ոչ միայն բյուջեի կատարման 

պրոցեդուրաներ, այսինքն` ֆինանսական և համապատասխանության, այլ 
նաև արդյունավետության (կատարողականության) գնահատումներ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
«Վերահսկիչ պալատի 2006 թվականի հաշվետվություն»-ն անդրադարձել է հարկային մարմնի հետ 
առնչություն ունեցող 2 հարցի` պետական տուրքերի ու ակցիզային հարկի գծով: Դրանում առկա է, 
մասնավորապես, եկամուտների հավաքագրման  և դրա գրանցումների/հաշվապահական 
հաշվառման հարցերին առնչվող հետևյալ գրառումը. «Որոշ դեպքերում ամμողջական չէ 
լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից պետական տուրքի ամենամյա վճարումների 
վերաμերյալ տեղեկատվությունը, բարելավման կարիք ունի դրանց հաշվառման գործը: Բավարար չէ 
վերահսկողության մակարդակը տուրքի հաշվարկման և ՀՀ պետական բյուջե փաստացի 
մուտքագրման գործընթացի նկատմամբ»: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 83.4, ՆԻԱՑ 50, 
- «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 51, 
- «Վերահսկիչ պալատի 2006թվականի հաշվետվություն», ՆԻԱՑ 53: 

 

ԱՑ 6.1.5 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք այդ նշված անկախ աուդիտորները իրավասու են առաջար-
կել փոփոխություններ հարկային մարմնի գրանցումնե-
րի/հաշվապահական համակարգերում և արդյո՞ք նման առաջարկու-
թյունները պատշաճորեն հաշվի են առնվում սովորաբար  

Պատասխան 
Սովորաբար պետական այդ մարմիններն առաջարկում են ոչ թե օրենսդրական 
փոփոխություններ, այլ ուշադրություն են հրավիրում առկա թերությունների վրա ու տալիս 
հանձնարարություններ կոնկրետ դեպքերի առնչությամբ: Սովորաբար հարկային մարմնի 
ղեկավարն իր հրամանով հաստատում է նաև միջոցառումների ծրագիր` դրանցում նշված 
կազմակերպական թերությունները շտկելու համար:  

 Վերաբերող նյութեր. 
Տես ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրամանը  “ՀՀ  ԿԱ  հարկային  պետական  ծառայության  2007 
թվականին  նախատեսված  բյուջետային  մուտքերն  ապահովող  միջոցառումների  ծրագիրը 
հաստատելու  մասին», Հավելված 1` «ՀՀ  ԿԱ  հարկային  պետական  ծառայության  2007 թ.  
նախատեսված  բյուջետային  մուտքերն  ապահովող  միջոցառումների  ծրագիր», ՆՓՑ թիվ 
36:    
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ՌՆ 2  
Եկամուտների ստացման (ընդունման) և դրանց գրանցման/հաշվապահական 
հաշվառման  բարձր ավտոմատացված համակարգերի առկայություն,  որոնք 

ապահովում են վճարումների իրականացումը (սպասարկումը) հնարավորինս կարճ 
ժամանակահատվածում : 

ԱՑ  6.2.1 

71.88 միավոր 

• Արդյո՞ք գոյություն ունեն համակարգեր, որոնք ապահովում են, որ-
պեսզի վճարումները կատարվեն (ուղարկվեն) սահմանված (հնարա-
վորինս կարճ) ժամկետներում: 

Պատասխան 
Այո, դա ապահովվում է ինչպես օրենքով վճարման ժամկետներ սահմանելու միջոցով, 
այնպես էլ հարկային մարմնի կողմից հարկատուների վճարումների գծով անձնական հաշվի 
քարտեր վարելով, որում օրական տույժեր (տոկոսավճարներ) են հաշվեգրվում ուշ 
վճարումների համար:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  

Բանկային օրենսդրությունը հստակեցրել է բանկերով վճարման հանձնարարագրերի 
անցկացման ընթացակարգը: Այդ կարգով սահմանված վճարման հանձնարարականների 
կատարման առավելագույն ժամկետները խախտելու համար բանկերը 
պատասխանատվություն են կրում վճարողի առջև ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրության 
համաձայն: Կարգով սահմանված վճարման հանձնարարականների կատարման 
առավելագույն ժամկետները խախտելու համար բանկերի նկատմամբ կիրառվում են ՀՀ 
կենտրոնական բանկի կողմից բանկային իրավախախտումների համար սահմանված 
պատժամիջոցներ: 

Հարկայինի դեպքում կարգավորումն իրականացվել է ոչ թե օրենքով, այլ գերատեսչական 
նորմատիվ ակտով: Այսինքն` հարկատուների անձնական հաշվի քարտերի վարման 
գերատեսչական նորմատիվ ակտով է սահմանվել, թե որ օրն է համարվում հարկային 
պարտավորության փաստացի կատարման (վճարման իրականացման) օր: Փաստորեն 
սահմանվել է, որ դա այն օրն է, երբ բանկային փոխանցման արդյունքում հարկատուի 
վճարած հարկի գումարը հասնում և հաշվառվում է ՀՀ պետական գանձապետարանի 
(գտնվում է ՀՀ ֆինանսների ու էկոնոմիկայի նախարարության համակարգում) կողմից 
տնօրինվող գանձապետական բանկային հաշվին:   

 Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման “Հարկային տեսչություններում հարկ վճարողների 

անձնական հաշվի քարտի առանձին հարցերի վերաբերյալ կարգը և հարկ 
վճարողի անձնական հաշվի քարտի ձևը հաստատելու մասին” 2003թ. թիվ 03/20-
Ն, ՆՓՑ 38,  

- ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2000 թվականի ապրիլի 25-ի "Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում վճարման  հանձնարարականներով միջոցների փոխանցումների 
կատարման առավելագույն ժամկետներ սահմանելու կարգը" թիվ 96 որոշումը, 
ՆԻԱՑ 54: 
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ԱՑ  6.2.2 

84.38 միավոր 

• Արդյո՞ք խոշոր ընկերությունների համար սահմանված է հարկերը  
բանկային փոխանցումների միջոցով վճարելու պահանջ, ինչը 
կհանգեցներ նրան, որ հարկային եկամուտների մեծ մասնաբաժնի 
հաշվառումն ամբողջությամբ ավտոմատացված լինի: 

Պատասխան 
Հարկային օրենսդրության մեջ հարկերը պարտադիր կարգով բանկային համակարգով 
վճարելու պահանջ ամրագրված չէ, սակայն իրականում հարկերը և այլ պարտադիր 
վճարները, որպես կանոն իրականացվում են բանկային փոխանցումների միջոցով:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Անուղղակիորեն բանկային փոխանցմամբ հարկերը վճարելուն ուղղորդող դրույթներ պետք է 
համարել.  

- ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի` անձանց միջև հաշվարկների կատարումը 
կարգավորող դրույթը: Այսպես.  

o օրենսգրքի 142 հոդվածը սահմանում է.  
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարները կատարվում են 
կանխիկ և անկանխիկ հաշվարկներով», 

o ապա նույն օրենսգրքի հոդված 929-ը (կետ 2 և 3) սահմանում է.  
«...2. Իրավաբանական անձանց միջև հաշվարկները, ինչպես նաև քաղաքացիների 
մասնակցությամբ հաշվարկները` կապված նրանց ձեռնարկատիրական 
գործունեության հետ, կատարվում են անկանխիկ ձևով: Այդ անձանց միջև 
հաշվարկները կարող են կատարվել նաև կանխիկ դրամով, եթե այլ բան 
սահմանված չէ օրենքով:  
3. Անկանխիկ հաշվարկները կատարվում են բանկերի, այլ վարկային 
կազմակերպությունների (այսուհետ` բանկեր) միջոցով, որոնցում բացված են 
համապատասխան հաշիվներ, եթե այլ բան չի բխում օրենքից և պայմանավորված 
չէ հաշվարկների օգտագործվող ձևով:»   

 
- “Դրամարկղային գործառնությունների մասին” ՀՀ օրենքի,  6-րդ հոդվածի 3-րդ 

կետում, որը վերաբերում է կանխիկով թույլատրելի գործառնություններին, 
հարկերի ու  պարտադիր վճարների կատարումը չներառելը,  

-  “Պետական տուրքի մասին” ՀՀ օրենքով, հոդված 32-ով հստակ սահմանվում է 
բանկային փոխանցմամբ վճարելու պահանջը, միաժամանակ նշելով այն 
սակավաթիվ դեպքերը, երբ  թույլ է տրվում վճարումն իրականացնել կանխիկ 
ձևով, 

- Հարկային մարմնի կողմից բյուջեի մուտքերի հաշվետվությունները 
գանձապետական համակարգով ստացված բանկային մուտքերի վրա կառուցելը, 

- Հարկատուների անձնական հաշիվների քարտերի վարման կարգը, որը ևս 
հիմնվում է միայն բանկային մուտքերը հաշվի առնելու վրա: 

 Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 929 և 142 հոդվածներ, ՆԻԱՑ 1, 
- “Դրամարկղային գործառնությունների մասին” ՀՀ օրենք,  6-րդ հոդվածի 3-րդ կետ, 
- «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 32, 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման “Հարկային տեսչություններում հարկ վճարողների 

անձնական հաշվի քարտի առանձին հարցերի վերաբերյալ կարգը և հարկ վճարողի 
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անձնական հաշվի քարտի ձևը հաստատելու մասին”, 2003թ. թիվ 03/20-Ն, ՆՓՑ 38:  
 

ԱՑ  6.2.3 

56.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուները կարողանում են (ընդունակ են) վճարել 
իրենց հարկային բոլոր պարտավորությունները կամ դրանց մեծ 
մասը էլեկտրոնային փոխանցումների միջոցով: 

Պատասխան 
Էլեկտրոնային փոխանցումների տեխնոլոգիաներից հարկատուները, որպես կանոն, 
ընդունակ են և կարող են օգտվել: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկատուները տեխնիկապես և օրենսդրորեն կարող են օգտվել այդպիսի փոխանցումների 
համակարգից: Այնուամենայնիվ դա համատարծ բնույթ առայժմ չի կրում: Պատճառ են 
հանդիսանում. 

- Հարկատուների կողմից այդ մասին պակաս իրազեկված լինելը, 
- այդպիսի տեխնոլոգիաների` դեռևս լայն տարածում գտած չլինելը, 
- հարկային մարմնի կողմից հարցի ուսումնասիրված չլինելը: 

 
Ֆիզիկական անձինք նման վճարումների համակարգն ավելի ակտիվորեն օգտագործում են 
կոմունալ վճարումներն ինտերնետով («ARCA» վճարման քարտային համակարգի միջոցով, 
որը փաստորեն պրոցեսինգային բանկի դեր է կատարում) իրականացնելու համար: 
Կորպորացիաների կողմից օգտագործվում են Բանկ-կլիենտ, Հեքսագոն և այլ համակարգեր, 
որոնք արագացնում են վճարումները, քանի որ հարկատուն կարիք չի ունենում ֆիզիկապես 
բանկ այցելել: «ARCA»–ով առաջարկվող տարբերակում «ARCA»-ն ինքն է ապահովում 
բանկերի հետ փոխհաշվարկները:       

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ներկայացուցչի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ամեն օր առավոտյան կամ երեկոյան 
տեղական գանձապետարաններից բյուջեի եկամտային մուտքերի մասին քաղվածքներ են ստացվում: 
Դրանցից չի երևում, թե ինչ եղանակով է այդ գումարը հասել գանձապետական հաշվին: Ցայսօր իրենք 
մտածել են, որ եթե հարկատուն ցանկանա շատ արագ կատարել վճարումները, ապա պետք է 
ֆիզիկապես այդ դրամը (գումարը) տանի հանձնի բյուջեի գանձապետական հաշիվները սպասարկող 
բանկի բաժանմունք, որ վստահորեն այդ գումարը «տեղ հասնի» նույն օրը: Այն, որ կարելի է 
առավելագույնը 2 ժամվա ընթացքում, հարկատուի մոտ տեղակայված սարքից (առանց բանկային 
համակարգի ուղղակիորեն “ներգրավվման”) դա կատարել էլեկտրոնային վճարումների 
տեխնոլոգիաների միջոցով, իրենց  հայտնի չէ և չեն կարող ասել, թե հարկատուները դա կիրառու՞մ  
են, թե ոչ:    
 

ԱՑ  6.2.4 

65.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի հարկատուների կողմից գնահատ-
ված (սպասվելիք)` իրենց տարեկան հարկային պարտավորու-
թյունների` մասնակի վճարումների (կանխավճարների) ընդունման 
համակարգ (եղանակ): 

Պատասխան 
Ուղղակի հարկերի գծով կանխավճարային համակարգը սահմանված է հենց օրենքներով: 
Դրանից տարբերվող այլ համակագ կամ եղանակ (օրինակ` անուղղակի հարկերի գծով), այդ 
թվում` գնահատված (սպասվելիք) պարտավորությունների գծով, առկա չէ: 
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Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Իրականում դրա մեծ անհրաժեշտությունը չկա, քանի որ հայաստանյան հարկային 
օրենսդրությունը սահմանել է. 

- հարկային հաշետվությունների մեծ հաճախականություն. եռամսյակային և 
ամսական, 

- այդ հաճախականությունն էլ ավելի ինտենսիվ է խոշոր հարկ վճարողների համար: 

Վերաբերող նյութեր. 
- “Շահութահարկի մասին” ՀՀ օրենքի հոդված 47 և 47.1, 
- “Եկամտահարկի մասին” ՀՀ օրենքի հոդված 29 և 29.1, 
- “Ավելացված արժեքի հարկի մասին” ՀՀ օրենքի հոդված 32, ՆԻԱՑ 93: 

     
ՌՆ 3 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  (ՏՏ) համակարգերի առկայություն, որոնք 
ուղղված են հավաքագրման համակարգի վերլուծությանը և մոնիտո-

րինգին/մշտադիտարկմանը` նպաստելու համար խնդիրների`վաղ ժա-
մանակաշրջանում հայտնաբերմանը 

ԱՑ  6.3.1 

40.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հայտարարագրերի և հաշվետվությունների հետ կապված 
մասնակի վճարումները կամ չվճարումները հարկային մարմնի կող-
մից հրապարակվում են (դուրս են բերվում) օրական կտրվածքով: 

Պատասխան 
Թերևս ոչ  դրանք, որպես կանոն, դուրս են բերվում ամսական պարբերականությամբ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Օրական կտրվածով հաշվառվում են բյուջեի եկամուտային մասի մուտքերը: Հարկատուի 
ներկայացրած փաստաթղթերի հիման վրա ՏՀՏ-ներում վարվող անձնական հաշվի 
քարտերում գրանցումները կատարվում են եռօրյա ժամկետում: 
 
Ինչ վերաբերում է մասնակի վճարումների կամ չվճարումների վերաբերյալ 
տեղեկատվությանը, ապա այն դուրս է բերվում ամսական կտրվածքով` 
ապառքացուցակների կազմման միջոցով: Այս գործառույթը ՏՀՏ-ում իրականացվում է 
տվյալների մշակման և հաշվառման բաժնի կողմից («չկատարած հարկային 
պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողների դասակարգված և խմբավորված 
ցուցակների կազմում»): 

   Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 29.01.2004թ. հրաման «ՀՀ ԿԱ 

հարկային պետական ծառայության հարկային տեսչությունների գործառույթներ»ի 
մասին,  թիվ 1-06/142-Ա, (ՆՓՑ 1), 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման “Հարկային տեսչություններում հարկ վճարողների 
անձնական հաշվի քարտի առանձին հարցերի վերաբերյալ կարգը և հարկ վճարողի 
անձնական հաշվի քարտի ձևը հաստատելու մասին”, 2003թ. թիվ 03/20-Ն, ՆՓՑ 38: 
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   ԱՑ  6.3.2 

71.88 միավոր 

• Արդյո՞ք ժամանակին համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվում են 
այն հարկատուների նկատմամբ, ովքեր թերանում են իրենց վճարման 
պարտավորությունները կատարելիս:  

Պատասխան 
Հիմնականում այո:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Հարկային օրենքը դրա համար տալիս է լայն հնարավորություններ. 

1. այդպիսի ուշացման համար նշանակել վարչական տույժ` հարկատուի 
համապատասխան պատասխանատու պաշտոնատար անձի  նկատմամբ, 

2. կիրառել օրական տույժերի (տոկոսավճարի) հաշվեգրում, 
3. կատարել գույքի արգելադրում մեկամսյա ժամկետով և անմիջապես, 
4. գույքի բռնագանձման հայցով դիմել դատարան, 
5. հարկատուին անվճարունակ ճանաչելու հայցով դիմել դատարան, 
6. հրապարակել ապառքներ կուտակած հարկ վճարողների անվանումները: 

Վերաբերող նյութեր. 
-  “Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ” օրենսգիրք, հոդված 169, ՆԻԱՑ 1, 
-  “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենք,  հոդված 23 և 30, ՆԻԱՑ 6, 
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 11, ՆԻԱՑ 10,   
- ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի “Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին” թիվ 696-Ն որոշման IV-րդ բաժնի “Հարկային ապառքների 
կրճատում” տողը, ՆԻԱՑ 55,  

- ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի «Որևէ հարկային 
պարտավորությունից ավելի վճարված գումարների (գերավճարներ) հաշվանցման և 
վերադարձի դեպքերում հարկային մարմնի կողմից ուսումնասիրությունների 
իրականացման կարգը» թիվ 502 որոշում, ՆԻԱՑ 63: 

  

ԱՑ  6.3.3 

56.25 միավոր 

� Արդյո՞ք կան հարկային ապառքների հավաքագրման ընթացակարգեր, 
որոնք իրականացվում են ուշադիր վերահսկվող` մաս-մաս վճարումների 
ժամանակացույցի համաձայն: 

Պատասխան 
Հիմնականում այո:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Հայաստանում հարկերի վճարման ժամկետը սահմանվում է օրենքով: Սովորաբար 
հարկատեսակներին վերաբերող յուրաքանչյուր օրենքին հետևում է հարկային մարմնի 
կողմից դրա կիրառման մանրամասն հրահանգը (գերատեսչական նորմատիվ ակտ): 
Այդպիսի հրահանգները պարունակում են նաև վճարումների դետալներին վերաբերող 
ցուցումներ, ներառյալ` մաս-մաս վճարումների պարագայում հետագայում դրանց 
հաշվառման ու հաշվանցման հարցերը:  

Հայաստանում օրենքով հարկային հաշվետվությունները ներկայացվում են բավականին 
հաճախակի պարբերականությամբ և իրականում մաս-մաս վճարումների ժամանակացույցի 
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հատուկ համաձայնեցման մեծ անհրաժեշտություն (բացի խոշոր հարկ վճարողների 
պարագայի) չի առաջանում: Այնուամենայնիվ, օրենքն, առանց օգտագործելու 
“ժամանակացույց” բառը, թույլ է տալիս ստեղծել այդպիսի ժամանակացույց` որպես 
հարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց, հարկատուի հետ 
կնքելով գրավի պայմանագիր ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով: Պետք է 
նշել, որ իրավաբանորեն միանշանակ չէ այդպիսի ժամանակացույց սահմանելու 
իրավասությունը, քանի որ դա կարող է նաև դիտարկվել որպես “հարկի վճարման ժամկետի 
հետաձգման”  տեսակի արտոնության տրամադրում, որի իրավասությունը հարկային 
մարմինը չունի:    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ներկայացուցչի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ գործնականում այդ մեխանիզմները 
հաջող են աշխատում, սովորաբար իրենք զբաղվում են ոչ այնքան ընթացիկ “սովորական” 
ապառքների հավաքագրմամբ, որքան դժվար ապառքներով, որոնք մեծ գումարներ են կազմում և միշտ 
ունենում են կոնկրետ պատճառներ (ստուգման ակտի հետ համաձայն չլինելու արդյունքում դրա 
բողոքարկումը, սնանկացման վարույթի իրականացումը և այլն):  
ՏՀՏ մեկ այլ ներկայացուցիչ մտահոգություն հայտնեց, որ հնարավոր է հաստատագրված վճար 
վճարողին, որի համար վճարման ժամկետները սովորաբար եռամսյակային են, հրավիրեն հարկային 
տեսչության գրասենյակ ու առաջարկեն կանխավճարային վճարումներ կատարել ամսական 
ժամանակացույցով` ի հաշիվ ապագա հարկային պարտավորությունների` առանց սպասելու 
եռամսյակի ավարտին: Պետք է նշել, որ այսպիսի աշխատաձևը օրենքով չի կարգավորվում:    

Վերաբերող նյութեր. 
 “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենք,  հոդված 30, ՆԻԱՑ 6, 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված  226-259 , ՆԻԱՑ 1: 
 

ԱՑ  6.3.4 

43.75 միավոր 

� Արդյո՞ք հարկային մարմինն իրավասու է պատրաստել Տեղեկանք և 
տեղեկացնել հարկատուներին` նրանց հարկային ապառքների չափի 
մասին:8 

Պատասխան 
Օրենքը թույլ է տալիս պատրաստել այդպիսի Տեղեկանք, սակայն դա կատարվում է միայն 
հարկատուի դիմումի դեպքում: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Այդպիսի Տեղեկանք հարկատուներին պարտադիր տրամադրելու հարցի քննարկում և 
համապատասխան օրենսդրական փոփոխություն ներկայացնելու անհրաժեշտության 
մասին նշված էր ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 12-ի «Հարկային 
հավաքագրումներում ինքնագնահատման համակարգի ներդրման ռազմավարական 
միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 731-Ն որոշման մեջ (նախատեսվում էր 
դա կիրառել աստիճանաբար, սկսած խոշոր հարկ վճարողներից, ընդ որում` 2006 թվականի 
2-րդ կիսամյակից): Ներկայումս այն նույնությամբ տեղ չի գտել հարկային մարմնի 
զարգացման ռազմավարություն հանդիսացող` ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 
24-ի “Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 
թվականների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին” թիվ 696-Ն որոշման մեջ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

                                                 
8 Հարցադրման բացատրությունը տես սույն աղյուսակի վերջին էջում: 
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Հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանով դեռևս 2004 թվականից գործում է ՏՀՏ-ում հարկատուի 
կողմից անձամբ հանձնվող հարկային հաշվետվություններն ընդունող հանձնաժողովների մեխանիզմ: 
Հանձնաժողովն իր ձեռքին ունենում է հարկատուի տվյալներով “ուղեկցող թերթիկ”, որը  
հանձնաժողովի անդամներն օգտագործում են հարկատուի ներկայացուցչին (հաշվետվությունը 
հանձնող պաշտոնատար անձին) հարցեր տալու և նրա հետ «աշխատելու» համար:  
ՏՀՏ ներկայացուցչի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ապառքների գումարը սովորաբար նշված 
է լինում այդ «ուղեկցող թերթիկում», որի մասին տեղեկացնում են հարկ վճարողին: Իրականում պետք 
է հաշվի առնել, որ այդ ձևով հաշվետվություններ ներկայացնում են ոչ բոլոր հարկատուները (շատերը 
գերադասում են հաշվետվությունները ուղարկել փոստով) և, բացի այդ, այդ ուղեկցող թերթիկի 
օրինակ հանձնաժողովը հարկատուին չի տրամադրում:    
 
Մեկ այլ ՏՀՏ ղեկավար աշխատակից նշեց, որ նկատվում է հարկատուներին այդպիսի Տեղեկանքներ 
տալու գործընթացի դինամիկ աճ: Դրա համար կան նաև անուղղակի պարտադրանքներ. «Հարկային 
պետական ծառայությունում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին» ձև թիվ 1-
հետաքննություն (եռամսյակային) վիճակագրական հաշվետվությունը, ՏՀՏ-ներում իրականացվող 
կամերալ ուսումնասիրությունները (ներքին հանձնարարական կա` ստացված հարկային 
հաշվետվությունների 20 տոկոսը պարտադիր կամերալ ուսումնասիրության ենթարկելու համար) 
ստիպում են, որ ապառքներին ուշադրություն դարձվի: Համարվում է, որ հարկատուի 
տեղեկացվածությունը կնպաստի, որ եկամուտների հավաքագրման պլանային ցուցանիշները 
կատարվեն ժամանակին:  

Վերաբերող նյութեր. 
- “ՀՀ կառավարության 2005թվականի մայիսի 12-ի «Հարկային հավաքագրումներում 

ինքնագնահատման համակարգի ներդրման ռազմավարական միջոցառումների 
ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 731-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 29, 

- ՀՀ կառավարության 2007թվականի մայիսի 24-ի “Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին” թիվ 696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55,  

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2004թվականի “Հարկ վճարողների կողմից հարկային 
/տարածքային/ տեսչություն ներկայացվող հաշվետվությունների, հաշվարկների, 
հայտարարագրերի, հայտարարությունների և տեղեկությունների ընդունման 
աշխատանքների կազմակերպման մասին» թիվ 1-06/221 –Ա հրամանը, ՆՓՑ 27: 

 

ԱՑ  6.3.5 

12.50 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը գործարկում է (վարում է) այնպիսի 
համակարգ, որով հիշեցումներ և/կամ նախազգուշացնող հաղորդա-
գրություններ են ուղարկվում հարկ վճարողին` մինչև դատարան 
դիմելու պրոցեդուրաներ ձեռնարկելը:  

Պատասխան 
Հարկային օրենսդրությունը չի նախատեսում այնպիսի համակարգ, որով հիշեցումներ և/կամ 
նախազգուշացնող հաղորդագրություններ ուղարկվեն հարկ վճարողին` մինչև դատարան 
դիմելու պրոցեդուրաներ ձեռնարկելը: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Թեև ներկայումս այդպիսի համակարգ գործարկված չէ, սակայն հարկային մարմինը դոնոր 
կազմակերպությունների աջակցությամբ պլանավորում է դրա իրականացումը:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ  
Երևանում, Booz Allen Hamilton կազմակերպության մասնագետների հետ հանդիպման ժամանակ  
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նշվեց, որ այդ կազմակերպության կողմից ներկայումս ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ին տեխնիկական օժանդակություն 
է ցուցաբերվում, մասնավորապես  այդպիսի հնարավորության համար նոր գործիքների ստեղծման 
ուղղությամբ: Նոր համակարգը  ապահովելու է ծանուցումների ուղարկումը նաև համանման այլ 
դեպքերում. հաշվետվությոնների չներկայացում, վճարումների ուշացում և այլն: 

ԱՑ  6.3.6 

87.50 միավոր 

• Արդյո՞ք վճարումները չկատարելու կամ ուշացնելու դեպքում տոկո-
սավճար (օրական տույժ) է հաշվեգրվում վճարման հասանելիք օրվա 
և վճարի փաստացի ստացման օրվա միջև ընկած ժամկետի համար 
(թե՞ հաշվարկներն իրականացվում են բանկային համակարգով 
անցնելու օրերով)9:  

Պատասխան 
Տոկոսավճար (օրական տույժ) 0.15 տոկոսի չափով հաշվեգրվում է վճարման հասանելիք 
օրվա և վճարի փաստացի ստացման օրվա միջև ընկած ժամկետի համար` առանց 
կարևորելու հաշվարկներն բանկային համակարգով անցնելու օրը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ  
Պետք է նշել, որ մասնագիտական շրջանակում կարծիք կա նաև այս հարցում` իրավական  
տաընթերցման գոյության մասին: Մասնավորապես նշվում է, որ «Վճարման հանձնարարականով 
միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ կետը (ինչպես նաև, 
համապատասխանաբար,  ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2000թ. ապրիլի 25-ի “ՀՀ տարածքում վճարման 
հանձնարարականներով միջոցների փոխանցումների կատարման առավելագույն ժամկետներ 
սահմանելու կարգը հաստատելու մասին” թիվ 96 որոշումը) իրականում նախատեսում են ու 
համարում, որ հարկերի վճարման հանձնարարականի կատարման օր է համարվում վճարման 
հանձնարարականի` կատարող բանկի կողմից ստացման օրը:     

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման “Հարկային տեսչություններում հարկ վճարողների 

անձնական հաշվի քարտի առանձին հարցերի վերաբերյալ կարգը և հարկ վճարողի 
անձնական հաշվի քարտի ձևը հաստատելու մասին”, 2003թ. թիվ 03/20-Ն, ՆՓՑ 38, 

- «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենք,ՆԻԱՑ 
52, 

-  ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2000թ. ապրիլի 25-ի “ՀՀ տարածքում վճարման 
հանձնարարականներով միջոցների փոխանցումների կատարման առավելագույն 
ժամկետներ սահմանելու կարգը հաստատելու մասին” թիվ 96 որոշումը, ՆԻԱՑ 54,  

 
 

ԱՑ  6.3.7 

87.50 միավոր 

• Արդյո՞ք հաշվեգրվող տոկոսավճարը դիտարկվում է նույն ձևով` 
որպես  հարկի գումար այնպես, որ հնարավորություն տա հարկային 
մարմնին միևնույն միջոցները կիրառել վճարումների հավաքագրման 
կամ հարկադիր կիրարկման համար: 

Պատասխան 
Այո, հարկային պարտավորությունների սահմանման մեջ ներառված են հավասարապես 
ինչպես հարկի (“մայր”) գումարը, այնպես էլ հաշվեգրվող տոկոսավճարը (օրական տույժը):    

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Հարկային պարտավորության կառուցվածքը կարող է կարևոր դառնալ մեկ այլ դեպքում, եթե 

                                                 
9 Հարցադրման բացատրությունը տես սույն աղյուսակի վերջին էջում: 
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քննարկվի “հարկային հանցագործություն” դիտարկելու  հայտանիշների ու հետաքննություն 
սկսելու հարցը: Այդպիսի պարագայում շեմն անցած լինել-չլինելը դիտարկելիս հիմք է 
ընդունվում հարկի միայն հիմնական («մայր») գումարը:  
Տես նաև ՀԳԱ 10-ում, ԱՑ 10.7.2.-ի հիմնավորում-մեկնաբանությունը: 

Վերաբերող նյութեր. 
- “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենք,  հոդված 16-ի առաջին պարբերություն,ՆԻԱՑ 6,  
-  «ՀՀ քրեական օրենսգիրք», հոդված 188,189, 205 ՆԻԱՑ 4: 

 
ՌՆ 4 

Պարտքերի (հարկային գումարների) հավաքագրման ուժեղ և արդյունավետ 
համակարգի և ընթացակարգի առկայությունը 

ԱՑ  6.4.1 

65.63 միավոր 

• Արդյո՞ք կան պարտքերի հավաքագրման համար պատասխանատու 
ստորաբաժանումներ տարածքային և հանրապետական մակար-
դակներում, ներառյալ` երբ հեռախոսով են հետամուտ լինում հարկային 
ապառքներին:  

Պատասխան 
Այո, հարկային տեսչություններում առանձնացված են հավաքագրման բաժիններ 
(գանձումների բաժին և եկամտահարկի ու սոցիալական վճարների բաժիններ), որոնք 
պատասխանատու են պարտքերի հավաքագրման համար: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
ՏՀՏ-ների գանձումների բաժինների գործառույթներում նշված է, մասնավորապես. 

- հարկային պարտավորությունների դասակարգում ըստ դրանց առաջացման 
ժամանակահատվածի, մեծության, հրատապության/առաջնահերթության, գանձման 
հնարավորության, 

- աշխատանք հարկ վճարողների հետ` չկատարված հարկային պարտավորությունների 
գանձման/վճարման նպատակով, մասնավորապես` հարկ վճարողների հետ 
հեռախոսային կապի, գրագրության, տեղեկատվական այցելությունների և անձնական 
հանդիպումների միջոցով և այլն: 

 
Հեռախոսով հետամուտ լինելու օրինակ է ՀՀ ԿԱ պետի կողմից հաստատված` պետական տուրքի 
գանձման վերաբերվող ընթացակարգով ՏՀՏ-ների համար սահմանված կարգն այն մասին, որ  
վճարման ժամկետի լրանալուց 15 օր առաջ հարկատուին պարտադիր կարգով հեռախոսազանգով 
տեղեկացնեն այդ մասին:  
Պետք է նշել, որ արտասահմանյան երկրներում հարկային մարմինները այդպիսի հեռախոսազանգերը 
հաճախ պաշտոնապես ձայնագրում են  և օգտագործում հարկերի հավաքագրման վարչարարական 
գործառույթների համար ( մասնավորապես դա կանխարգելող միջոցառումներ իրականացրած լինելու  
“ապացույցի”  դեր է կատարում): 
   
Այսպիսով, պարտքերի հավաքագրման համար կամ, որ ավելի ճիշտ է` ընդհանրապես 
հավաքագրման համար, ՏՀՏ-ներում պատասխանատու են մի շարք ստորաբաժանումներ, 
ներառյալ` վերահսկողության ստորաբաժանումը, իրավաբանական ծառայությունը: Այդ 
իմաստով առկա է գործառույթների կրկնորդում, որը հարկային մարմնի աշխատողները 
բացատրում են շատ  լարված բյուջետային մուտքերի պլանային առաջադրանքներ 
ունենալով, ինչը հավաքագրումը դարձնում է հարկային մարմնի հիմնական անելիքը:  
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Վերաբերող նյութեր. 
- 2004 թվականի հունվարի 29-ի «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային 

տեսչությունների գործառույթները հաստատելու մասին» թիվ ԹԻՎ1-06/142Ա 
հրաման, ՆՓՑ 1, 

-  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ի 2004թ. դեկտեմբերի 30-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ սոցիալական վճարների և 
եկամտահարկի հսկողության վարչության կառուցվածքը և գործառույթները ու 
հարկային (տարածքային) տեսչությունների սոցիալական վճարների և 
եկամտահարկի բաժնի գործառույթները հաստատելու մասին» թիվ 1-06/1485-Ա 
հրաման, տես ՆՓՑ թիվ 3, 

- ՀՀ հարկային պետական տեսչության 01.02.2002թ.”Պետական տուրքի մուտքերի 
հավաքագրմանն ուղղված միջոցառումների մասին” թիվ 02/165 հրաման, ՆՓՑ 26 (և  
ՆՓՑ 34): 

 

ԱՑ  6.4.2 

53.13 միավոր 

• Արդյո՞ք կան պարտքերի հավաքագրման գործառույթն 
արդյունավետորեն իրականացնելու համապատասխան 
ընթացակարգեր, ներառյալ`  
- գույքի բռնագանձումը, բռնագանձված գույքի վաճառքը, հարկային 

պարտք ունեցողի բանկային հաշվից հարկադիր պահումը, երրորդ 
կողմերի պարտավորությունը, որը պարտքեր ունի տվյալ 
հարկատուին` իր անունից հարկային ապառքները վճարելու և այլն,  

-  հարկային մարմնի իրավասությունը ստանալու տեղեկատվություն 
սնանկացած հարկատուների ակտիվների վերաբերյալ, ինչպես նաև 
այն հարկատուների ակտիվների վերաբերյալ, որոնք հարկերի 
չափերով բացահայտվել (համարվել) են որպես ռիսկային` ըստ 
ռիսկերի գնահատման համակարգի տեստի: 

Պատասխան 
Օրենքով ապահովված այդպիսի ընթացակարգեր կան, սակայն դրանք չեն նախատեսում 
հավաքագրման արդյունավետության տեստավորում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
Իրավիճակը հետևյալն է.  
- հարկային մարմինը կարող է կատարել գույքի արգելադրում` մեկամսյա ժամկետով, 

սակայն  անմիջապես պետք է դիմի դատարան գույքի բռնագանձման հայցով: Մեկ 
ամսվա ընթացքում դատարանի որոշում չունենալու դեպքում գույքը կհամարվի 
արգելադրումից հանված, 

- բանկային հաշվից պարտադիր պահումը կամ այլ կերպ գույքի վրա բռնագանձում 
տարածելը կատարվում է օրենքով` դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
ծառայության (գործում է ՀՀ արդարադատության նախարարության համակարգում) 
միջոցով: 

- պրակտիկայում շատ տարածված չէ, որ երրորդ կողմը (որը պարտքեր ունի տվյալ 
հարկատուին) իր անունից վճարի հարկային ապառքներ, 

- «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն` դատարանը սնանկության 
վերաբերյալ դիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն, ի թիվս այլ պետական 
մարմինների, անհապաղ ուղարկում է նաև այն հարկային մարմիններին, որտեղ 
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պարտապանը հաշվառված է: Հարկային մարմինը հարկ վճարողի սնանկության 
վերաբերյալ դիմումը դատարանի կողմից վարույթ ընդունելու մասին որոշումն 
ստանալուց հետո կարող է «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածով 
իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակներում տվյալ հարկ վճարողից 
պահանջել ներկայացնելու տեղեկատվություն հարկ վճարողի ակտիվների և 
պարտավորությունների վերաբերյալ, 

- հարկային մարմինն իրավունք ունի տեղեկատվություն ձեռք բերել «Հայաստանի 
Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 
դրույթներին համապատասխան կատարված «թեմատիկ» ուսումնասիրության 
արդյունքում, 

-  օրենքով սահմանված կարգով հարկատուները տարեկան մեկ անգամ ֆինանսական 
հաշվետվություններ են ներկայացնում հարկային մարմին, որոնցում տեղեկատվություն է 
պարունակվում նաև հարկատուների ակտիվների վերաբերյալ:  

 
Այսպիսով, եզրակացությունն այն է, որ հարկային մարմինը ավտոմատ կերպով, 
հեշտությամբ չի ստանում տեղեկատվություն այն հարկատուների ակտիվների վերաբերյալ, 
որոնք հարկերի չափերով բացահայտվել (համարվել) են որպես ռիսկային` ըստ ռիսկերի 
գնահատման համակարգի տեստի: Ընդ որում` այդպիսի ռիսկերի գնահատման համակարգ 
սահմանված չէ: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ղեկավարներից մեկի հետ հարցազրույցի ժամանակ ստացված տեղեկատվություն. 

- հավաքագրման ժամանակ ռիսկերի գնահատման համակարգ առկա չէ, 
- պրակտիկորեն, այդ ՏՀՏ-ն վարում է սեփական վիճակագրություն-վերլուծություն, որից բխում 

է, որ «ակտիվ» հարկատուների դեպքում առավել արդյունավետ է արգելադրման գործառույթը: 

Վերաբերող նյութեր. 
“Հարկերի մասին” ՀՀ օրենք,  հոդված 30, ՆԻԱՑ 6:  
 

ԱՑ  6.4.3 

53.13 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկադիր կատարման/կիրարկման գործողության ժամանակ 
կատարված ծախսերը կարող են հարկային մարմնի կողմից 
հետադարձորեն դրվել հարկատուների վրա և կարող են արդյո՞ք այդ 
հարկ վճարողների նկատմամբ այդ կապակցությամբ հայցեր 
ներկայացվել:  

Պատասխան 
 Հարկային օրենքը չի կարգավորում այդ հարցը: Քաղաքացիական և քաղաքացիական 
դատավարության օրենսդրության ընդհանուր հիմքունքներով դա հնարավոր է: 
Գործնականում հարկային մարմինը դա չի կիրառում: Նույն կերպ հարկատուն ևս կարող է 
դատական հայց ներկայացնելով` պահանջել իր կրած վնասների հատուցում, ինչը ևս 
բացառիկ բան է հայաստանյան պրակտիկայում:  
 

ԱՑ  6.4.4 
• Արդյո՞ք զգալի իրավախախտման դեպքում հարկային մարմինները 

իրավասու են դատական կարգով զրկել ընկերությանը սահմանափակ 
պատասխանատվության կարգավիճակից, որպեսզի հարկային 
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56.25 միավոր 
պարտավորությունները հնարավոր լինի փոխանցել ընկերության 
ղեկավար անձնակազմին: 

Պատասխան 
Օրենքն այդպիսի հնարավորություն ընձեռնում է, սակայն որոշակի սահմանափակումներով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
Հարկային մարմինը կարող է օգտվել դրա «սահմանափակ» հնարավորությունից. տարածել 
հարկային պարտավորությունը ընկերության սեփականատերերի և/կամ կառավարման 
մարմինների անդամների վրա. 

- միայն լուծարված ընկերությունների պարագայում, լուծարմանը նախորդող մեկ 
տարվա համար, 

- եթե ապացուցվում է դատարանում, որ առկա են թաքցված հարկային 
պարտավորություններ` այդ անձանց գործողությունների կամ անգործության 
հետևանքով:     

Անուղղակիրոն առնչվող դրույթ կարելի է համարել կեղծ սնանկացման վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսդրությամբ  սահմանված հնարավորությունը, այն է`   

«...Եթե պարտապանը սնանկ է ճանաչվել պարտապանի կանոնադրական կապիտալին 
տիրապետող կամ նրան կատարման համար պարտադիր ցուցումներ տալու կամ նրա 
որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող այլ անձանց, այդ թվում` պարտապանի 
ղեկավարի մեղքով (ուղղակի կամ անուղղակի գործողություններով պարտապանի 
գործունեությունն ուղղորդելը և այլն (կանխամտածված սնանկություն), ապա պարտապան 
իրավաբանական անձի հիմնադիրները (մասնակիցները) կամ այդ անձինք կրում են համապարտ 
պատասխանատվություն պարտապանի պարտավորություններով` վերջինիս գույքի 
անբավարարության դեպքում»: 

Վերաբերող նյութեր. 
- “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենք,  հոդված 16 ՆԻԱՑ 6 , 
- «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենք, 8-րդ հոդված, ՆԻԱՑ 13: 

 
ՌՆ 5 

Հարկադիր հավաքագրումը հիմնված է ռիսկերի գնահատման և կատարո-
ղականության  կառավարման վրա: 

ԱՑ  6.5.1 

65.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային պարտավորությունները պարբերաբար դասա-
կարգվում են ըստ վաղեմության և չափի` նախանշելու հավաքագրվե-
լիք և չհավաքագրվելիք հարկային պարտավորությունների գումարի 
չափը և սահմանելու համար դրա գծով իրականացվելիք գոր-
ծողությունների չափն (ծավալը) ու բնույթը: 

Պատասխան 
Հարկային պարտավորությունների դասակարգում կատարելը ՏՀՏ-ների ամենօրյա 
աշխատանքն է: Սակայն առկա չէ կոնկրետ ընթացակարգ, թե դրանից հետո հատկապես ինչ 
ծավալի ու բնույթի և ինչ գործողություններ է պետք իրականացնել:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
Տարբեր ՏՀՏ-ներ կամ, որ ավելի ճիշտ է, ՏՀՏ-ներում աշխատող ղեկավարները կարող են 
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յուրովի մեխանիզմներ կիրառել` ելնելով այդպիսի դասակարգումից: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Մեկ ՏՀՏ ներկայացուցչի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ 1-1.5 ամիս սպասելուց և 
հարկատուի հետ «աշխատելուց» հետո հստակ իրագործվում է հետևյալ շղթան. արգելադրում, 
բռնագանձման հայց, սնանկացման հայց: 
Մեկ այլ ղեկավար աշխատող  կարևորեց ծանուցումներ ուղարկելն ու հարկատուին ՏՀՏ հրավիրելու 
միջոցով չվճարելու պատճառը պարզելը:  
Երրորդ ղեկավար աշխատողը հատկապես կարևորեց հարկային հաշվետվություններ «ընդունող 
հանձնաժողովի» աշխատանքը, որի ընթացքում միանգամից հարկային աշխատողները մեծ 
ինֆորմացիա են ստանում այն մասին, թե արդյո՞ք հնարավոր է իրատեսական ժամկետում գանձել 
այդ պարտքը, թե ոչ և այլն:     

Վերաբերող նյութեր. 
 “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենք,  հոդված 30, ՆԻԱՑ 6, 
 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2004թվականի “Հարկ վճարողների կողմից հարկային /տարածքային/ 
տեսչություն ներկայացվող հաշվետվությունների, հաշվարկների, հայտարարագրերի, 
հայտարարությունների և տեղեկությունների ընդունման աշխատանքների կազմակերպման 
մասին» թիվ 1-06/221 –Ա հրամանը, ՆՓՑ 27: 
 

ԱՑ  6.5.2 

59.38 միավոր 

• Արդյո՞ք մշակվում է հարկադիր կիրարկման գործողությունների 
առանձին ակտիվ ծրագիր, որում կարևորվում են (ուշադրությունը 
կենտրոնանում է) հավաքագրման ենթակա խոշոր պարտքերը:  

Պատասխան 
Առանձին ծրագիր չի կազմվում, սակայն հարկային մարմինն ուշադրությունը 
կենտրոնացնում է խոշոր պարտքերի վրա: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
Ուշադրության այդպիսի կենտրոնացման արտահայտություն է խոշոր հարկ վճարողների 
առանձին հարկային տեսչության գոյությունը, ապառքների, առաջին 300 հարկ վճարողների 
ցանկերի հրապարակումը: ՏՀՏ մակարդակում այդպիսի վերաբերմունքի արտահայտություն 
է այն, որ գանձումների բաժինը զբաղվում է փոքր և միջին բիզնեսով, հաստատագրված ու 
պարզեցված հարկ վճարողներով, իսկ ավելի մեծ հարկատուների պարտքերի 
հավաքագրմամբ զբաղվում են վերահսկողության բաժինները: 

Վերաբերող նյութեր. 
-  “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենք,  հոդված 30, ՆԻԱՑ 6, 
- 2004 թվականի հունվարի 29-ի «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային 

տեսչությունների գործառույթները հաստատելու մասին» թիվ 1-06/142Ա հրաման, 
ՆՓՑ 1 ,    

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 30.01.2007թ. «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 2007թ. 
նախատեսված բյուջետային մուտքերն ապահովող միջոցառումների ծրագիր», 
ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի 
գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի» թիվ 1 
հավելված, թիվ 06/27-Ա հրաման,  ՆՓՑ  36 ,   

- ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի  «Հաշվետու տարվա արդյունքներով 
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հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողների (ապահովադիրների) վերաբերյալ 
տվյալների հրապարակման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 582-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 
58: 

  
ԱՑ  6.5.3 

65.63 միավոր 

• Արդյո՞ք գոյություն ունի անհուսալի պարտքերի դուրս գրման համա-
կարգ:  

Պատասխան 
Այո, սակայն մասնակիորեն:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
Օրենքը նախատեսում է անհուսալի համարել ու սկսել առանձնացված հաշվառումը`միայն 
500 հազար դրամը չգերազանցող հարկային պարտքերի համար: Դրանք պետք է շարունակեն 
«արտահաշվեկշռում»  գրանցված մնալ ևս 5 տարի` մինչև վերջնական դուրսգրումը:  
Հաշվառումից հանելու (դուրս գրելու) կարգը սահմանվում է ՀՀ կառավարության կողմից: 

Վերաբերող նյութեր. 
“Հարկերի մասին” ՀՀ օրենք,  հոդված 16, ՆԻԱՑ 6: 
 

ԱՑ  6.5.4  

59.38 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը մշակել է թափանցիկ և արդար 
որոշումների կայացման ընթացակարգեր` անհուսալի պարտքերը 
դուրս գրելու համար: 

Պատասխան 
Հարկային մարմինն ունի այդպիսի իրավասություն, հատկապես 500 հազար դրամը 
չգերազանցող գումարների մասով:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
Առանձին փաստաթուղթ է ստեղծված` սնանկացման վարույթի ավարտից հետո հարկային 
մարմնում չկատարված հարկային պարտավորության հաշվառման կանոնակարգման 
նպատակով:  
Նշված 500 հազարը անհուսալի դիտարկելու համար առանձին ընթացակարգ սահմանված 
չէ: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի ” Անհուսալի համարվող 

հարկային պարտավորությունների հաշվառման և հաշվառումից հանելու կարգը 
սահմանելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 56, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2006թվականի մարտի 14-ի«Անվճարունակության (սնանակության) 
մասին» ՀՀ oրենքով նախատեuված դեպքերում uնանկության վերաբերյալ 
հայցադիմումի հիման վրա կայացված անվճարունակության գործն ավարտելու 
մասին դատարանի վճռով իրավաբանական անձանց լուծարման դեպքերում 
չկատարված հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների 
գծով  պարտավորությունների հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1-05/06-
Ն հրաման, ՆԻԱՑ  43: 
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ԱՑ  6.5.5 

37.50 միավոր 

• Արդյո՞ք պարտքերի հավաքագրման ստորաբաժանումներն ունեն 
հստակ սահմանված և թափանցիկ նպատակներ և արդյո՞ք նրանց 
գործունեության կատարողականությունը պարբերաբար գնահատվում 
է:  

Պատասխան 
Հարկային տեսչություններում առանձնացված են գանձման բաժիններ, որոնք 
պատասխանատու են պարտքերի հավաքագրման համար: Սակայն առկա է կրկնություն այլ 
ստորաբաժանումների գործառույթների հետ (մասնավորապես` վերահսկողության 
բաժինների, որոնք ևս պատասխանատու են հավաքագրման համար):   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
Հստակ սահմանված ցուցանիշ համարվում է միայն պետական բյուջեի եկամուտների պլանի 
կատարումը: Այդ ցուցանիշը «իջեցվում է» ՏՀՏ-ներին ամեն ամսվա համար: ՏՀՏ-ները կամ 
դրանց կազմում հավաքագրման հարցերով զբաղվող ստորաբաժանումներն առանձին 
պլաններ, նպատակներ չունեն և առաջին անգամ 2007 թվականի 2-րդ կիսամյակի համար է, 
որ ներկայումս կազմում են աշխատանքային պլաններ: Դրանց կատարողականության 
գնահատականը հիմնականում հանգում է եկամուտների պլանի քանակային (գումարային) 
ցուցանիշի ապահովմանը: 

Ինչ վերաբերում է հարկային ծառայողների (այսինքն` աշխատողների, այլ ոչ թե 
ստորաբաժանման) ատեստավորման գործառույթին, որը, համաձայն «Հարկային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, անցկացվում է երեք տարին մեկ, ապա այն ավելի շուտ 
հանդիսանում է որոկավորման տեստ և չի կարող հարկային ծառայողի կարողությունների 
գնահատման ամբողջական գործիք լինել:  

 
ՌՆ 6 

Հարկի գումարի վերադարձման արդյունավետ, ռիսկերի գնահատման վրա հիմնված  
ընթացակարգերի առկայությունը 

ԱՑ  6.6.1 

68.75 միավոր 

• Թույլատրվում է արդյո՞ք օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 
հարկատուներին վերադարձնել գերավճարների և վերադարձման 
ենթակա այլ գումարների` “հարկային նվազեցումների” գումարները:  

Պատասխան 
Օրենքը թույլ է տալիս վերադարձնել այդ գումարները անուղղակի հարկերի համար` 
որոշակի սահմանափակումներով:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
Իրական պրակտիկայում գերավճարների և վերադարձման ենթակա այլ գումարների` 
“հարկային նվազեցումների” գումարները (այսուհետ` գերավճարներ) վերադարձվում են 
դժվարությամբ, կա հետագա  կարգավորման անհրաժեշտություն: Կարգավորումն 
իրականացվում է 1997 թվականին ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի հրամանով 
հաստատված փաստաթղթով:10   

                                                 
10 Նշում. սույն ԱՑ գնահատումից հետո հրապարակվեց այս հարցի իմաստով նշանակություն 
ունեցող նոր օրենք, այն է «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 2007թ. հոկտեմբերի 11-ին, տես ՀՀ ՊՏ թիվ 54 
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Պետք է նշել, որ գերավճարի վերադարձման տեսական նմանատիպ հարց է առաջանում նաև 
իրավաբանական անձանց շահութահարկի համար: Այս դեպքում սահմանափակումներն 
ավելի մեծ են: Բանն այն է, որ օրենքը սահմանում է նվազագույն շահութահարկի 
ինստիտուտ (հասույթի 1 տոկոսի չափով), որի գումարը երբեք վերադարձման ենթակա չէ, 
այլ միայն կարող է հաշվանցվել առաջիկա տարիների հարկային պարտավորությունների 
դիմաց:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
1. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրուցի ժամանակ նշվեց, որ իրականում 

տարընթերցում կա նաև այն հարցում, թե ԱԱՀ համար ինչը պետք է դիտարկել որպես 
“գերավճար”(“Ավելացված արժեքի հարկի մասին” ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի դաշտ), իսկ ինչը` 
որպես “ավել վճարված գումար” («Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 33 հոդվածի դաշտ), 

2. Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ անցկացված կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ հարկային 
մարմինը հակված է ԱԱՀ գերավճարի վերադարձման կամ հաշվանցման համար անպայման 
առանձին ուսումնասիրության գալ, այլ ոչ թե դա համատեղել սովորական ընթացիկ հարկային 
ստուգման հետ:  
Մեկ այլ, հաշվապահական - աուդիտորական խորհրդատվական ընկերության  
ներկայացուցիչ-մասնակից նշեց, որ գերավճարների դիմումների դիտարկումները մշտապես 
ձգձգվում են:   

Վերաբերող նյութեր. 
- “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենք, հոդված 33, ՆԻԱՑ 6, 
- “Ավելացված արժեքի հարկի մասին” ՀՀ օրենք, հոդված 25, ՆԻԱՑ 93 
- ՀՀ կառավարության  2004 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի “Ավելացված արժեքի հարկի 

զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով հարկ վճարողի այլ հարկային 
պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման կամ վերադարձման համար 
փաստաթղթերը ներկայացնելու, այդ գործարքների գծով վերադարձման ենթակա 
գումարների հիմնավորվածությունը հաստատող տեղեկանքը տրամադրելու կարգը “ 
թիվ 1923-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 64,  

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2006թվականի «Փաստացի վճարներից առաջացած ԱԱՀ-ի կամ 
պարզեցված հարկի գծով գերավճարները հարկ վճարողի այլ հարկային 
պարտավորությունների հաշվին հաշվանցելու հարցերի կանոնակարգման մասին» 
թիվ Տ-690/2-1 հրաման, ՆՓՑ 35: 

 

ԱՑ  6.6.2 

68.75 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի համակարգ, որը թույլ է տալիս 
հարկատուներին մի հարկատեսակի գծով գերավճարը/“հարկային 
նվազեցումի” գումարը, օգտագործել մեկ այլ հարկատեսակի գծով 
պարտավորության դիմաց, և արդյո՞ք հարկային մարմինը կարող է մի 
հարկատեսակի գծով գերավճարը/“հարկային նվազեցումի” գումարը 
հաշվանցել մեկ այլ հարկատեսակի գծով պարտավորության դիմաց: 

Պատասխան 
Այդպիսի համակարգ սահմանված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 
1997թ. դեկտեմբերի 8-ի  թիվ 400 հրամանով հաստատված փաստաթղթով: Դրա կիրառման 
հարցում,սակայն գործնականում առաջանում են դժվարություններ:   

                                                                                                                                                        
(578), 7 նոյեմբերի 2007թ.: Այն նոր բազա է ստեղծում քննարկվող հարցերի ուղղությամբ 
բարելավումների համար: 
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Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
Նշված կարգի կիրառման ժամանակ այն հանդիպում է որոշակի խոչընդոտների և 
տեխնիկական դժվարությունների, մասնավորապես` թույլ չի տալիս հաշվանցել տուրքի 
գումարը հարկի գերավճարի դիմաց և այլն:  

  Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
1. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ հանդիպում է նաև 

կիրառման անհետևողականություն. որոշ ՏՀՏ-ներ մի հարկատեսակի գերավճարը ավտոմատ 
ուղղում են այլ հարկատեսակի պարտքերի հաշվանցմանը, իսկ այլ ՏՀՏ-ներ սպասում են 
հարկատուի դիմումին:    

2. Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ անցկացված կլոր սեղանի ժամանակ մասնակիցներից մեկն 
ասաց, որ այժմ ՏՀՏ-ները, կարելի է ասել գնալով ավելի ու ավելի քիչ են ավտոմատ 
հաշվանցում կատարում: 

3. Սույն Հաշվետվության պատրաստման պահին ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն արդեն ձեռնարկել էր քայլեր 
իրավիճակի կարգավորման համար, մասնավորապես` ՀՀ կառավարության կողմից ՀՀ ԱԺ էր 
ներկայացված «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում, ինչպես նաև “Սոցիալական 
ապահովագրության պարտադիր վճարների մասին” ՀՀ օրենքում համապատասխան 
փոփոխությունների  նախագծեր` նշված հարցերն օրենքով կանոնակարգելոււ համար:11  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 2002թ. մայիսի 11-ի «Որևէ հարկային պարտավորությունից 

ավելի վճարված գումարների (գերավճարներ) հաշվանցման և վերադարձի 
դեպքերում հարկային մարմնի կողմից ուսումնասիրությունների իրականացման 
կարգը» թիվ 502 որոշմամբ հաստատվել է (տես ՆԻԱՑ 63), 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման “Հարկային տեսչություններում հարկ վճարողների 
անձնական հաշվի քարտի առանձին հարցերի վերաբերյալ կարգը և հարկ վճարողի 
անձնական հաշվի քարտի ձևը հաստատելու մասին”, 2003թ. թիվ 03/20-Ն, ՆՓՑ 38,  

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 04.02.2003թ.«Անուղղակի հարկերի գծով այլ հարկային 
պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման կամ վերադարձման ենթակա 
գումարների ուսումնասիրության կազմակերպման մասին» թիվ 01/74-Շ հրաման, 
ՆՓՑ 29, 

- www. parliament.am, նախագծեր , Կ-097-29.08.2007թ-ՏՀ-010: 
 

ԱՑ  6.6.3 

28.13 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուներին գրավոր ծանուցվում է հաշվանցման մասին` 
գործարքի գրանցման հիմքը պահպանելու համար: 

Պատասխան 
Ոչ, գործող կարգը չի նախատեսում, որ հարկային մարմինը հաշվանցում կատարելուց հետո 
այդ մասին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացնի հարկատուին: 

ԱՑ  6.6.4 • Արդյո՞ք կան ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանության վրա 

                                                                                                                                                        
11 Նշում. սույն ԱՑ գնահատումից հետո հրապարակվեց այս հարցի իմաստով նշանակություն 
ունեցող նոր օրենքներ, այն է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենք ընդունված 2007թ. հոկտեմբերի 11-ին, ինչպես նաև «Պարտադիր 
սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենք,  տես ՀՀՊՏ թիվ 54 (578), 7 նոյեմբերի 2007թ.: Այն նոր բազա է 
ստեղծում քննարկվող հարցերի ուղղությամբ բարելավումների համար: 
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21.88 միավոր 

հիմնված` օժանդակող ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 
ընթացակարգեր, որոնք հնարավորություն են տալիս անմիջապես 
ուսումնասիրել ցածր ռիսկայնություն պարունակող դիմումները` 
գումարները վերադարձնելու վերաբերյալ:  

Պատասխան 
Ոչ, գործող կարգը չի նախատեսում այդպիսի ընթացակարգ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
ԱԱՀ գերավճարների վերադարձին կամ հաշվանցմանը վերաբերող օրենսդրությունը 
նախատեսում է որոշակի պայմաններում (որոնք չեն դասվում ռիսկայնության 
գնահատմանը) հարկային մարմնի կողմից ուսումնասիրություններն իրականացնել ավելի 
կարճ ժամկետում:  

Վերաբերող նյութեր.  
ՀՀ կառավարության  2004 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի “Ավելացված արժեքի հարկի 
զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով հարկ վճարողի այլ հարկային 
պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման կամ վերադարձման համար փաստաթղթերը 
ներկայացնելու, այդ գործարքների գծով վերադարձման ենթակա գումարների 
հիմնավորվածությունը հաստատող տեղեկանքը տրամադրելու կարգը “, թիվ 1923-Ն 
որոշում, կետ 27, ՆԻԱՑ 64: 
 
 

ԱՑ  6.6.5 

65.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հատուկ ուշադրություն է դարձվում արտահանողների կողմից 
ներկայացված վերադարձման դիմումներին: 

Պատասխան 
Այո, դա այդպես է ԱԱՀ պարագայում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն    
«Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածը ակցիզային հարկով հարկված 
ապրանքների արտահանման դեպքում սահմանում է վճարված ակցիզային հարկի 
գումարների վերադարձման կարգ: 

ԱԱՀ-ի դրույքաչափը` ՀՀ-ից արտահանվող ապրանքների համար սահմանված է զրո տոկոս: 
Այդ իսկ պատճառով այն առավել տիպիկ հարկատեսակն է` արտահանողների համար 
յուրահատուկ հարկային մոտեցում արտահայտելու իմաստով:  

Այնուամենայնիվ, գերավճարների վերադարձին կամ հաշվանցմանը վերաբերող 
օրենսդրությունը նախատեսում է միայն որոշակի պայմաններում կիրառել 
արտահանողների նկատմամբ այդ հատուկ մոտեցումը. Այսպես. օրենսդրական ակտը 
նախատեսում է, որ. 
 “Այն հարկ վճարողների նկատմամբ, որոնց` հաշվետու եռամսյակին նախորդող 4 
եռամսյակների ընթացքում ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների 
իրացման շրջանառությունը կազմում է հարկվող ընդհանուր շրջանառության առնվազն 50 
տոկոսը, և,որոնց կողմից հաշվետու եռամսյակին նախորդող 4 եռամսյակի ընթացքում 
ժամկետանց հարկային պարտավորությունների գումարը չի գերազանցել նույն 
ժամանակահատվածում հաշվարկված հարկային պարտավորությունների 10 տոկոսը, և, 
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որոնց մոտ անցկացված վերջին երեք ուսումնասիրության ժամանակ արձանագրված՝ սույն 
կարգի 15-րդ կետի համաձայն չհիմնավորված համարվող գումարը չի գերազանցել հարկ 
վճարողի կողմից ներկայացված՝ այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց 
հաշվանցման կամ վերադարձման ենթակա գումարի 3 տոկոսը, և, որոնց մոտ հաշվետու 
եռամսյակին նախորդող 4 եռամսյակի ընթացքում անցկացված` Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերության ստուգման` Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավեր համարվող ակտով 
առաջադրված հարկային պարտավորությունների ընդհանուր գումարը չի գերազանցել 
համախառն եկամտի մեկ տոկոսը, հարկային մարմիններն այդ անձանց այլ հարկային 
պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման կամ վերադարձման ենթակա ԱԱՀ-ի 
գումարների հիմնավորվածությունը ճշտում են հարկ վճարողի դիմումի ստացումից հետո` 3 
աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ սկզբնական փաստաթղթերի ստուգման ընտրանքային 
ընթացակարգի կիրառմամբ ուսումնասիրություն իրականացնելու միջոցով”: 
Այսինքն` ստացվում է, որ կան հարակից, միաժամանակյա իրականացումը էականորեն 
սահմանափակող պայմանների պահանջներ` արտահանողների ԱԱՀ-ն վերադարձնելու 
հարցում: 
Պետք է նշել, որ այս ուղղությամբ հարկային մարմինը, ՀՀ կառավարությունը 
համապատասխան քայլեր են ձեռնարկում: Մասնավորապես` ՀՀ կառավարության 
ծրագրում` հարկային քաղաքականության հատվածում կարևորված է արտահանողների 
համար նպաստավոր հարկային վարչարարության կարևորությունը, իսկ Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա 
ծրագիրը նախատեսում է ԱԱՀ գերավճարների վերադարձման ավտոմատացված 
համակարգի գործարկում12:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ  
Պետք է նշել, որ մասնագիտական շրջանակում կարծիք կա նաև այն մասին, որ այս բնագավառում 
կառավարությունը պետք է բալանսավորված քաղաքականություն վարի`արտահանման 
արտոնությունների տրամադրման հետ միասին, ուշադրություն դարձնելով նաև չարաշահումների 
դեմ արդյունավետ մեխանիզմներ ստեղծելուն (որոշ երկրներ պահանջում են ներկայացնել 
ներմուծման երկրի մաքսային հայտարարագիրը, հատուկ կանոններ են սահմանում “գների 
տրանսֆերի” կարգավորման ուղղությամբ և այլն):       

Վերաբերող նյութեր.  
- ՀՀ կառավարության  2004 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  «Ավելացված արժեքի հարկի 

զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով հարկ վճարողի այլ հարկային 
պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման կամ վերադարձման համար 
փաստաթղթերը ներկայացնելու, այդ գործարքների գծով վերադարձման ենթակա 
գումարների հիմնավորվածությունը հաստատող տեղեկանքը տրամադրելու կարգը» 
թիվ 1923-Ն որոշում, կետ 27, ՆԻԱՑ 64, 

- ՀՀ կառավարության ծրագիր, հաստատված ՀՀ կառավարության 2007թվականի 
հունիսի 26-ի 695-Ա որոշմամբ, ՆԻԱՑ 67: 

  
 
                                                 
12 Նշում. սույն ԱՑ գնահատումից հետո հրապարակվեց այս հարցի իմաստով նշանակություն 
ունեցող նոր օրենք, այն է «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 2007թ. հոկտեմբերի 11-ին, տես ՀՀ ՊՏ թիվ 54 
(578), 7 նոյեմբերի 2007թ.: Այն նոր բազա է ստեղծում քննարկվող հարցերի ուղղությամբ 
բարելավումների համար: 
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Սահմանումներ. 

Պարտքերի հավաքագրում. համակարգերի և ընթացակարգերի համախմբում, որն ապահովում է, որ 

չհավաքագրված հարկային ապառքները, որոնք չեն վճարվում ինքնաբերաբար, հավաքագրվեն պարզ 

և ամենաարդյունավետ   եղանակով։ 

Հարկային պարտավորություններ. ժամանակին կատարվող վճարումներ + տվյալ տարվա ընթացքում 

առաջացած ժամկետանց պարտքեր, 

Համախառն հարկային պարտավորությունների ծածկման գործակից.  ժամանակին կատարվող 

վճարումներ + տվյալ տարվա ընթացքում առաջացած ժամկետանց պարտքերի 

վճարումներ/հարկային պարտավորություններ, 

Պատշաճ ժամանակին կատարված վճարումների գործակից. պատշաճ ժամանակին կատարված 

վճարումներ/ հարկային պարտավորություն, 

Համախառն հարկային պարտավորություններ. տարվա հարկային պարտավորություններ + տարվա 

սկզբին ժամկետանց պարտքեր, 

Ժամկետանց պարտքեր. տարվա սկզբին  ժամկետանց պարտքեր + տարվա ընթացքում առաջացած 

ժամկետանց պարտքեր – պարտավորությունների մարում (պահպանելով ընթացակարգը), 

Համախառն ժամկետանց պարտքեր. ժամկետանց պարտքեր – ժամկետանց պարտքերի վճարումներ – 

դուրս գրված անհուսալի պարտքեր, 

Համախառն ժամկետանց պարտքերի գործակից. համախառն ժամկետանց պարտքեր/համախառն 

հարկային պարտավորություններ, 

Զուտ ժամկետանց պարտքեր. համախառն ժամկետանց պարտքեր – վիճելի հարկային 

պարտավորություններ – սնանկացած հարկատուների ժամկետանց պարտքեր, 

Զուտ ժամկետանց պարտքերի գործակից. զուտ ժամկետանց պարտքեր/ համախառն հարկային 

պարտավորություններ, 

Ժամկետանց պարքերի գործակից  հնարավոր հարկադիր  գործողությամբ. զուտ ժամկետանց 

պարտքեր / համախառն ժամկետանց պարտքեր, 

Ժամկետանց պարքերի հավաքագրման համախառն գործակից, ժամկետանց պարտքերի 

վճարումներ/ ժամկետանց պարտքեր, 

Ժամկետանց պարտքերի զուտ վճարումներ. ժամկետանց պարտքերի վճարումներ – սնանկացած 

հարկատուների ժամկետանց պարտքերի վճարումներ, 

Ժամկետանց պարտքերի հավաքագրման զուտ գործակից. ժամկետանց պարտքերի զուտ 

վճարումներ/ ժամկետանց պարտքերի զուտ վճարումներ + զուտ ժամկետանց պարտքեր,  

Անհուսալի պարտքերի դուրս գրման  գործակից. դուրս գրված անհուսալի պարտքեր/ժամկետանց 

պարտքեր: 
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 Լրացուցիչ սահմանումներ և մեկնաբանություններ հայաստանյան գնահատման 
աղյուսակի կապակցությամբ* 
BP , objective and 
point 

The term in 
English  

Տերմինը հայերեն և դրա ահմանումը, 
մեկնաբանությունը, որ կիրառել է BP լրացնող թիմը  

BP 6, Objective 3, 
point 4 

Advising of 
arrears … 

Նկատի է ունեցվել այն, թե արդյոք հարկային մարմինն 
իր նախաձեռնությամբ իրավասու  է դուրս գրել այդպիսի 
Տեղեկանք և ուղարկել հարկատուին` առաջարկելով-
պահանջելով կատարել այդ գումարի չափով վճարում: 

BP 6, Objective 3, 
point 6 

Or cleared 
trough the 
banking system.. 

Նկատի է ունեցվել այն հարցը, թե հարկային մարմինը 
օրական տույժերի համար հիմք է ընդունում հարկատուի 
կողմից բանկային հաստատություն փոխանցման 
հանձնարարագիրը հանձնելու օրը, թե իրականում այդ 
գումարը հարկային մարմնին հասնելու օրը:  

BP 6, Objective 3, 
point 6 

Tax credit  Նկատի է ունեցվել ոչ թե փաստացի բանկային 
փոխանցումներով, այլ այլ հիմքերով ձևավորված` 
հասանելիք հարկային պարտավորություններից ավելի 
վճարված հարկ, օրինակ, ավել կանխավճարներ կամ 
հաշվեգրված ԱԱՀ դեբետի գերազանցումը հաշվեգրված 
ԱԱՀ հարկի նկատմամբ, սխալի հետևանքով առաջացած 
այդպիսի իրավիճակը և այլն: 

*Մշակումը կատարվել է հայաստանյան գնահատման աղյուսակների լրացման 
պատասխանատու` «Ահարոն Պարադիգմա» խորհրդատվական-հետազոտական 
ընկերության մասնագիտական թիմի կողմից, օգոստոս 2007թ: 
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Հավելված 6.01 
Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք  

 

ՀԳԱ 6 
«Եկամուտների հավաքագրում և հարկադիր կիրարկում»  

     ՌՆ 1-ի միավոր   8 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 1  0-25 25-50 50-75 75-100   

15% ԱՑ 6.1.1   62.50    
 ԱՑ 6.1.2   71.88    
 ԱՑ 6.1.3    75.00   
 ԱՑ 6.1.4 18.75      
 ԱՑ 6.1.5 21.88      
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ       50  
     ՌՆ 2-ի միավոր   10 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 2  0-25 25-50 50-75 75-100   

15% ԱՑ 6.2.1   71.88    
 ԱՑ 6.2.2    84.38   
 ԱՑ 6.2.3   56.25    
 ԱՑ 6.2.4   65.63    
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ       70  
     ՌՆ 3-ի միավոր   11 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 3  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 6.3.1  40.63     
 ԱՑ 6.3.2   71.88    
 ԱՑ 6.3.3   56.25    
 ԱՑ 6.3.4  43.75     
 ԱՑ 6.3.5 12.50      
 ԱՑ 6.3.6    87.50   
 ԱՑ 6.3.7    87.50   
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ       57  
     ՌՆ 4-ի միավոր   11 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 4  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 6.4.1   65.63    
 ԱՑ 6.4.2   53.13    
 ԱՑ 6.4.3   53.13    
 ԱՑ 6.4.4   56.25    
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         57  
     ՌՆ 5-ի միավոր   12 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 5  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 6.5.1   65.63    
 ԱՑ 6.5.2   59.38    
 ԱՑ 6.5.3   65.63    
 ԱՑ 6.5.4   59.38    
 ԱՑ 6.5.5  37.50     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ       58  
     ՌՆ 6-ի միավոր   5 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 6  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 6.6.1   68.75    
 ԱՑ 6.6.2   68.75    
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 ԱՑ 6.6.3  28.13     
 ԱՑ 6.6.4 21.88      
 ԱՑ 6.6.5   65.63    
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ       51  

ՀԳԱ –ի ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔ 57     
ՀԳԱ – ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 57     

ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես Պատկեր 6.01) 

N 
Փաստացի 
արդյունք 

ՌՆ "ցանկալի"  
արդյունք 

Շեղումը ՌՆ  
"ցանկալի"-ից 

%, 
Փաստացի/ցանկալի 

ՌՆ1 7.50 11.25 3.75 66.67% 
ՌՆ2 10.43 11.25 0.82 92.71% 
ՌՆ3 11.43 15.00 3.57 76.19% 
ՌՆ4 11.41 15.00 3.59 76.04% 
ՌՆ5 11.50 15.00 3.50 76.67% 
ՌՆ6 5.06 7.50 2.44 67.50% 

 
 
Գնահատված ՀԳԱ 6  
ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 75 
ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 57 

 

  Պատկեր 6.02 

75

57

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

  
Շեղումը ՀԳԱ-ի ցանկալի արժեքից` 18 միավոր 
 
ԱՑ-երի քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում (տես 
Պատկեր 6,03 ) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 
ԱՑ-երի քանակը 4 4 18 4 0 30 
ԱՑ-երի % ընդհանուրից 13% 13% 60% 13% 0 100% 

 
Պատկեր 6.03 
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ՀԳԱ 7 
“Հարկային ստուգում” 
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IV.7. ՀԳԱ 7 - Հարկային ստուգում 

ՀԳԱ 7-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ 7-ը` «Հարկային ստուգում» անվանումով, նպատակ ունի պարզելու, թե որքանով են 
Հայաստանում արդյունավետ իրականացվում հարկային ստուգումները: 

Ըստ եվրոպական չափանիշների` ստուգումների արդյունավետ համակարգին 
բնութագրական են. 

⇒ ամուր օրենսդրական հիմքը. հստակ ու հավասարակշռված օրենք ստուգողի 
համար, ներառյալ` հարկատուի համակարգչային եղանակով վարվող տվյալների 
բազաների հասանելիությունը, 

⇒ ստուգումների գերակայությունների կապակցումը ռիսկի գործոնների հետ. 
բազմաթիվ տեղեկատվական աղբյուրների գործարկում, ռազմավարության 
առկայություն, 

⇒ ժամանակակից գործիքների ու մշտական վերապատրաստումների 
հնարավորություն, 

⇒ ստուգումների որակի ու արդյունավետության հետադարձ դիտարկումներ և 
դրանց օգտագործումը` բարեփոխելու համար մեթոդաբանությունը և 
ռազմավարությունը: 

 
1. Իրականացման (ՀԳԱ 7-ի լրացման) առանձնահատկությունները 
Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1), 
o ընթացակարգային (ներքին իրավական), այլ փաստաթղթեր (տես սույն 

Հաշվետվության` Հավելված 2), 
o հարցազրույցներ հարկային մարմնի նշանակած պաշտոնատար անձ 

մասնագետների հետ, ներառյալ` ՏՀՏ ներկայացուցիչները, 
o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված 2  կլոր սեղաններ` պետական 

գերատեսչությունների (12.09.2007) և բիզնեսի ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ (11.09. 2007թ):   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ 7–ը պարունակել է 13 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել բոլորը:  

ՀԳԱ 7-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում, որպես 
ՀԳԱ 7-ի Հավելված 7.01 (ներառյալ` շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  

Միայն մեկ ԱՑ է զետեղվել 4-րդ տիրույթում: Փորձագետների պատասխանների մեջ չկան 
բացատներ և չկան նաև երկուսից ավելի տիրույթներում տարածված ԱՑ-ներ կամ ՌՆ-եր:  

 
2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 7-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 7-ից, 4 ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորներն, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 7-ի 
գծով 39 միավորի, ԵՄ սահմանած «ցանկալի» 70-ի դիմաց:  

 Շեղումը կազմում է 31 միավոր, ինչը կազմում է 70-ի 44 տոկոսը:  
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Շեղման 31 միավորանոց մեծության կառուցվածքում դերակատարում ունեն բոլոր ՌՆ-
ները, այսինքն` պատճառները դիվերսիֆիկացված են: “Ետ մնալու” հարցում էական 
դերակատարում ունի (1/3 չափով) հատկապես ՌՆ 3-ը: Դա նշանակում է, որ հարկային 
ստուգումների արդյունավետությունը համարվում է շատ ցածր, քանի դեռ ստուգող 
տեսուչները չեն տիրապետում ժամանակակից գործիքների, հաշվապահական ծրագրերի 
և չեն ստանում բավարար վերապատրաստումներ: Հաջորդ ծանրակշիռ պատճառը, ինչը 
հանգեցրել է եվրոպական չափանիշներից այդքան ետ մնալուն, այն է (ՌՆ 2), որ 
Հայաստանի հարկային ծառայությունը սույն ՀԳԱ-ի լրացման ժամանակահատվածում 
(2007թվականի հոկտեմբերի վերջ) չունի ռիսկերի գնահատման վրա հիմնված (այսինքն` 
նաև արդյունավետության ապահովող) հարկային ստուգումների ռազմավարություն:    

Բոլոր ՌՆ-րի գծով, բացի ՌՆ 3-ի, հեռավորությունը մեծ է եվրոպական 
«ստանդարտներից»` 36-49 տոկոս: ՌՆ 3-ի գծով հեռավորությունը ռեկորդային է` 78 
տոկոս: Դա վերաբերում է  իրականացվող հարկային ստուգումների ժամանակ 
հաշվապահական ծրագրերի օգտագործման կարողություններին, թարմ ծրագրային 
փաթեթների գծով նոր գիտելիքների ստացմանը, գործիքային ապահովմանը:  

Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ն ԱՑ 7.1.2.-ն է, որից պարզ է դառնում, որ 
Հայաստանի հարկային օրենսդրությունը, ի տարբերություն եվրոպականների, բավարար 
հիմք չի տալիս, որ հարկային տեսուչները կարողանան տեղեկատվություն ստանալ  
հարկատուի` համակարգչային ծրագրերով մշակված տվյալների բազաներից:  

Բարձր միավոր հավաքած (գնահատման 4-րդ տիրույթ) միակ ԱՑ-ն է ԱՑ 7.4.1.-ը: Դրանից 
պարզ է դառնում, որ Հայաստանի հարկային ծառայությունն ունի եվրոպականներին շատ 
մոտ համակարգ, որով գերատեսչորեն հաշվառվում և վերահսկվում են իրականացվող  
հարկային ստուգումները` համապատասխան գրանցամատյանում:  
 
Պատկեր 7.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից  
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ՀԳԱ 7: Հարկային ստուգում 

ՌՆ 1 
Ունենալ հարկային ստուգումների համար ամուր օրենսդրական հիմք, ներառյալ 
այն, որ հասանելի լինեն հարկատուի` համակարգչային ծրագրերով մշակվող 
տվյալները: 

ՌՆ 2 

Ռիսկի վրա հիմնված հարկային ստուգումների ռազմավարություն, ստուգումներ 
անցկացումը և դրանց գերակայությունների կապակցումը ռիսկի գործոնների 
(նախապես սահմանված) հետ, ինչպիսիք են, օրինակ, հարկատուների 
շրջանառությունը (չափը), գործունեության բարդությունը և հարկերը վճարած 
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ՀԳԱ 7: Հարկային ստուգում 
լինելը: 

ՌՆ 3 

Կարողանալ օգտագործել հարկային ստուգումների այնպիսի ժամանակակից 
գործիքներ ու տեխնիկա, որը հնարավորություն կտա վերահսկել հարկատուների 
հաշվապահական հաշվառումը (հաշվապահական հաշվառման համակարգը), 
ներառյալ` համակարգչայնացվածը: 

ՌՆ 4 Լինի համակարգ, որն ապահովում է հարկային ստուգումների իրականացման 
պարբերական դիտարկումներ և ստացված արդյունքների գնահատում: 
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Լրացված ՀԳԱ 7 
«Հարկային ստուգում» 

Նպատակը  ̀ 
Առավելագույնի հասցնել հարկային ստուգումների արդյունավետությունը  որպես հարկերի վճարելու  
ռազմավարության առանցքային տարր 
ՀԳԱ-ի համար 

39 միավոր 
Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ՌՆ 1 
Ունենալ հարկային ստուգումների համար ամուր օրենսդրական հիմք, ներառյալ այն, որ 
հասանելի լինեն հարկատուի` համակարգչային ծրագրերով մշակվող տվյալները: 

ԱՑ 7.1.1 

68.75 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա են հստակ և հետևողական իրավական հիմքեր 
հարկային ստուգումների համար: 

Պատասխան  
Իրավական հիմքեր ստեղծված են, սակայն դրանք կարիք ունեն հետագա հստակեցումների 
ու զարգացման: 
 

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Ներկայումս գործում է հետևյալ հիմնական նորմատիվային հիմքը. 
1. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 

մասին» ՀՀ օրենք (այսուհետ` սույն ՀԳԱ նպատակով` ՍՄ օրենք), 
2. «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,  
3. Հարկային ստուգումների ազգային ծրագիր (հաստատված ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի կողմից). 

• հարկային մարմնի համակարգում ստուգումների (ուսումնասիրությունների) 
կազմակերպման, անցկացման և իրացման ռազմավարությունը, 

• հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների 
(ուսումնասիրությունների) կանոնակարգը, 

• ստուգումների (ուսումնասիրությունների) հանձնարարագրերին և ակտերին 
(տեղեկանքներին) ներկայացվող պահանջները, 

• ստուգումների (ուսումնասիրությունների) հանձնարարագրերի, ակտերի և  
տեղեկանքների օրինակելի ձևերը: 

 
Ստուգումների օրենսդրությունը բավարար չափով հստակ ու հետևողական չէ, քանի որ 
այն չի լուծում մի քանի սկզբունքային հարցեր, մասնավորապես. 

- հարկային տեսչությունը մինչ այժմ էլ ունի որոշակի դժվարություն հարկատուի 
գրասենյակում ստուգումը սկսելու առումով, երբ կազմակերպության տնօրենը 
գործուղման մեջ է կամ արձակուրդում է  

- պարզ չէ, թե արդյոք ով է կրում պատասխանատվությունը` ակտով արձանագրվող 
լրացուցիչ տուգանքների համար: Դա վերաբերում է ստուգման հրամանի մեջ նշված 
պաշտոնատար անձա՞նց, թե այն ստորաբաժանմանը, որտեղ նրանք աշխատում են, 
թե՞ հարկային մարմնին: Իրականում որոշումներ (ակտի դրվագների մասին) 
կայացվում են ոչ ստուգող տեսուչների մակարդակում: Առկա է տարընթերցում ՍՄ 
օրենքի և ավելի ուշ ընդունված և ավելի հիմնարար սկզբունքային կարգավորումներ 
ու մեխանիզմներ  պարունակող` «Վարչարարության  հիմունքների և վարչական 
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վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների միջև, 
- այդ երկու օրենքների միջև անհամապատասխանությունների մասին է վկայում նաև 

այն, որ ստուգման ակտը իրականում չի հանձնվում հարկատուի դիտարկմանը` 
նրա մոտ առաջացած տարաձայնությունները մինչև ստուգման ֆորմալ ավարտը 
քննարկելու համար: Այդ նույն իմաստով պարզ չէ, թե ինչ դեր է կատարում 
ստուգումների ժամկետի վերջին երեք օրվա մասին օրենքի դրույթը, 

- պարզ չէ, թե որքան երկար կարող է կասեցված մնալ հարկատուի մոտ սկսված ու 
ընդհատված հարկային ստուգումը, 

- հստակ չէ, թե արդյոք կարելի՞ է հիմք ընդունել ստուգման ժամանակ հարկատուի 
տված էլեկտրոնային տեղեկատվությունը, 

- ընդհանրապես նկարագրված չէ հարկային գրասենյակում հարկատուի գործերով 
ստուգումների ընթացքը և դրա կապը կամերալ ուսումնասիրությունների 
գործընթացի հետ, 

- պարզ չէ «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին ու 6-րդ 
կետերի կապը ՍՄ օրենքի իրավասությունների հետ: Այսինքն` օրենքի տեքստը 
գրված է անորոշ ու պարզ չէ, թե ինչ տեղեկատվություն կարող է հարկային 
մարմինը պահանջել հարկատուից, ինչ ծավալով ու ինտենսիվությամբ. արդյո՞ք դա 
հանգում է օրենքով սահմանված հարկային հաշվետվությունների ու դրանց կից 
Տեղեկանքների ցանկին, իսկ մնացածը (դրանից ավելին) կարող է պահանջել, եթե 
պաշտոնապես ստուգում է սկսվել այդ հարկատուի մոտ և այլն:   

 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Պետական գերատեսչությունների հետ անցկացված կլոր սեղանի մասնակիցներից մեկի կարծիքով 
հարկային մարմնի կողմից ստուգումների օրենսդրական բազան բավարար չէ, քանի որ նրանք չեն 
կարողանում արդյունավետորեն պայքարել «ստվերային» տնտեսության դեմ, ուժեղ լինել այնքան, 
որ կարողանան հաշվի առնել հարկատուի սարքավորումների ու մարդկանց աշխատանքի 
արտադրողականության ցուցանիշները: 
 
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ անցկացված կլոր սեղանի ժամանակ մասնակիցների 
հավաքական կարծիքն այն էր, որ. 

o   թերևս հարկային ստուգումների օրենսդրությունը բավարար ամուր ու հետևողական չէ, 
քանի որ ընդունումից հետո դրանում կատարված մոտ 2 տասնյակ փոփոխությունների ու 
լրացումների գերակշռող մասը վերաբերել են հարկային ստուգումներին, այլ ոչ թե 
Հայաստանում գործող այլ ստուգող տեսչություններին ու գերատեսչություններին, 

o հարկային ստուգումների կանոնակարգումը պետք է լինի ավելի մանրամասն, հետևաբար 
արժե որ հարկային ստուգումների օրենքը լինի առանձին շարադրված, 

o հստակ չէ, թե ինչ տեղեկատվություն կարելի է վերցնել հարկատուից; Այլ երկրների փորձից 
ելնելով, սովորաբար սահմանում են այն տեղեկությունների ցանկը, որը չի կարելի վերցնել 
հարկատուից, եթե խոսք չի գնում հետաքննության կամ հետախուզության մասին, 

o ստուգումների եկած հարկային տեսուչների միայն 1/5-րդն է, որ տիրապետում է 
համակարգչին ու գիտի հաշվապահական հաշվառում, 

o ստուգումների օրենսդրության անհստակությունը հանգեցնում է «անվստահության»: Դա 
արտահայտվում է ստուգումների համար հարկատուների գործերի ընտրությունն առանց 
ռիսկային չափանիշների կատարելում, առանց երեք օր առաջ նախազգուշացնելու 
իրականացվող ստուգումների տեսակների ցանկի (խոսքը ՍՄ օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետով սահմանված ցանկի մասին է)` չափազանց երկար լինելով:      

 
ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցի ժամանակ վերլուծվեց անուղղակի եղանակով 
հարկատուի հարկվող օբյեկտների գնահատման ու ստուգումների ժամանակ ադմինիստրատիվ 
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ձևով նրա հարկային պարտավորությունների գնահատում կատարելու դժվարությունը` կապված 
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի (այն վերաբերում է ալտերնատիվ ձևերով հարկատուի 
հարկերի չափի որոշմանը, երբ նա բավարար հաշվառում չի վարում կամ չի համագործակցում ու 
տվյալներ չի տրամադրում) և 1998 թվականից գործող ու միշտ խնդրահարույց հանդիսացող այդ 
հոդվածի տեխնիկական կիրառման հիմք հանդիսացող ՀՀ կառավարության թիվ 580 որոշման հետ:    

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2005թվականի «Հարկային ստուգումների ռազմավարության մասին 

(հարկային ստուգումների ազգային ծրագիր)» հրաման, ՆՓՑ 17, 
- «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 

մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 8, 
-  «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10,  
- «Վարչարարության  հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 

12: 
 

ԱՑ  7.1.2 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուների համար օրենսդրությամբ սահմանված է 
դրույթ, ըստ որի նրանք պարտավոր են ապահովել համակարգչային 
ծրագրերով մշակված տվյալնելի հասանելիությունը հարկային 
մարմնին: 

Պատասխան  
Ոչ, այդպիսի դրույթ օրենսդրությամբ սահմանված չէ:  

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Ներկայումս գործում է ՍՄ օրենքի  7-րդ ու 10 –րդ հոդվածներով, ինչպես նաև “Հարկային 
ծառայության մասին” ՀՀ օրենքի (այսուհետ` սույն ՀԳԱ նպատակով` ՀԾՄ օրենք) 6-րդ 
հոդվածով սահմանված` տեղեկություններ տալու և ստանալու պարտավորությունը կամ 
իրավասությունը: Դրանցում ինֆորմացիայի կրիչի մասին խոսք չի գնում:  

Այսպիսով, առկա չէ ամուր օրենսդրական հիմք համակարգչային ծրագրերով մշակված 
տվյալների` հարկային մարմիններին հասանելիության համար: Տվյալ դեպքում, հարկային 
մարմնի կողմից պահանջի դեպքում կարող է ներկայացվել համակարգչով տպված 
ցանկացած տվյալ, տեղեկություն, որը ոչ մի կապ չունենա համակարգչային ծրագրով 
մշակվածի հետ: Համակարգչային ծրագրերով մշակված տվյալների հասանելիությունը 
կարող է լինել միայն տվյալ համակարգչային ծրագրի մուտքի արտոնմամբ, որն իր մեջ 
ներառում է, ինչպես բավականին բարդ տեխնիկական խնդիրներ (առանձին համակարգչի 
նախատեսում, համակարգչային ծրագրերի երաշխավորված (ռուսերեն` рекомендованные) 
տարբերակների արտոնագրում, ծրագրի մուտքի արտոնման կանոնակարգ, հնարավոր է 
նաև առանձին նպատակներով հարկային մարմնի հետ ցանցի առկայություն և այլն), 
այնպես էլ լուրջ օրենսդրական բազա: 

Այսպիսով, օրենքով հարկ վճարողներն ունեն տեղեկություններ (տեղեկատվություն) 
տրամադրելու պարտականություն, սակայն իրենց համակարգչային ծրագրերով մշակված 
տվյալների հասանելիություն ապահովելու պարտավորություն չունեն: 

Նշենք նաև, որ որոշ երկրներում օրենքը իրավունք է տալիս հարկատուի հարկային 
հաշվետվությունների ստուգումն իրականացնել հարկային մարմնի գրասենյակից (on-site 
tax audit): Այդ պարագայում բնական է, որ օրենքը պետք է պարտադրի, առնվազն մեծ 
ընկերություններին, ապահովել հաշվապահական (ու հարկային նպատակով) հաշվառման 
վարումը համապատասխան համակարգչային ծրագրային ապահովման միջոցով և նաև 
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բնական է, որ հարկային մարմնին պետք է հասանելի լինեն այդ համակարգչային ծրագրով 
մշակված տվյալները: Ինչպես նշվեց, Հայաստանում նման պահանջ սահմանված չէ:         
 

ԱՑ 7.1.3 

68.75 միավոր 

• Արդյո՞ք օրենսդրությունը սահմանել է (պարունակում է) հա-
վասարակշռված դրույթներ` հարկատուների և հարկային մարմնի 
իրավունքների և պարտավորությունների միջև:  

Պատասխան  
Օրենսդրությունը սահմանել է համապատասխան դրույթներ հարկային մարմնի ու 
ստուգվող հարկատուի իրավունքների և պարտականությունների մասին: Կիրառման 
հարթության մեջ օրենքի անորոշությունները ոչ միշտ են ապահովում  
հավասարակշռության պահպանումը:    

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

 ՍՄ օրենքի 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ հոդվածներով սահմանված են, 
համապատասխանաբար, 1) ստուգում իրականացնող անձանց իրավունքները, 2) ստուգում 
իրականացնող անձանց պարտականությունները, 3) տնտեսվարող սուբյեկտի 
պաշտոնատար անձանց իրավունքները, 4) տնտեսվարող սուբյեկտի պաշտոնատար 
անձանց պարտականությունները: 

Այդ հավասարակշռությունը սովորաբար խախտվում է, ընդ որում` ոչ միայն մեկ 
ուղղությամբ:  Հարկատուի համար այդպիսիք են` ոչ բավարար սպասարկման 
ծառայությունների ստացումը` մինչստուգումային ժամանակահատվածում, իր 
գործարքների վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու, այդ թվում ստուգման 
ընթացքում, պրակտիկորեն շատ դժվար լինելը (տես նաև ՀԳԱ 3), դատարանների` դեռևս 
անկողմնակալ լինելու հարցում բավարար բարձր մակարդակ ապահոված չլինելը, Մարդու 
իրավունքների պաշտպանի ու Սահմանադրական դատարանի` հարկային գործերով 
դեռևս բավարար պրակտիկա ձևավորած չլինելը, դատական որոշումների (հատկապես 
նախադեպային նշանակություն ունեցող)` դասակարգված տարբերակների դեռևս 
հասանելի չլինելը և այլն: 

Հարկային մարմնի համար հավասարակշռությունը շեղող հանգամանքներ են` 
օրենսդրական բացերը, անձնակազմի վերապատրաստված չլինելը, բավարար ռեսուրսներ 
չունենալը, հարկային միջնորդների (խորհրդատուներ, հաշվապահական ընկերություններ, 
բանկեր) հետ աշխատանքի ռազմավարություն չունենալը և այլն: 

Հավասարակշռության խախտումը հարաբերականորեն փոքր-ինչ ավելի տեղի է ունենում 
ի օգուտ հարկային մարմնի, որի պատճառը ոչ միայն վերջինիս «վարչական ռեսուրսի 
օգտագործումն է», այլև ստուգումների օրենսդրության ոչ հստակ լինելը: Արդյունքում 
հարկատուն թերևս ավելի շատ, քան հարկային մարմինը, չի կարողանում իրացնել 
օրենքով սահմանված իր իրավունքները:  

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 

մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 8, 
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10,  
- ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 17.11.2006թ. թիվ 3-238 ՏԴ քաղաքացիական գործի վճիռը 

(հարկային ստուգման հանձնարարագրի կիրառման շուրջ վեճի նախադեպային 
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քննարկում ), տես ԻՐՏԵԿ տեղեկատվական-որոնողական համակարգ: 
 

ՌՆ 2 
Ռիսկի վրա հիմնված հարկային ստուգումների ռազմավարություն, ստուգումներ անց-
կացումը և դրանց գերակայությունների կապակցումը ռիսկի գործոնների (նախապես սահ-
մանված) հետ, ինչպիսիք են, օրինակ, հարկատուների շրջանառությունը (չափը), գոր-
ծունեության բարդությունը և հարկերը վճարած լինելը: 

ԱՑ 7.2.1 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի ռիսկի վրա հիմնված հարկային 
ստուգումներ իրականացնելու ռազմավարություն: 

Պատասխան  
Հարկային մարմինը չունի գործուն կամ վերջնականորեն սահմանված կամ նույնիսկ 
նախագծված` ստուգումներ իրականացնելու ռազմավարություն:     

 Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի կողմից 2005 թվականին հաստատված հարկային ստուգումների 
ազգային ծրագիրը պետք է հանդիսանար հիմք` այդպիսի փաստաթղթի մշակման համար: 
Այն առաջին անգամ տալիս էր ուղղություններ` այդպիսի ռազմավարության ձևավորման 
համար: Փաստաթղթի նախաբանում նշվում է, որ այն հանդիսանում է հարկային մարմնի 
համակարգում ստուգումների կազմակերպման, անցկացման և իրացման հիմնարար 
փաստաթուղթ և նպատակ ունի ամբողջացնելու ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ համակարգում ստուգումների 
և ուսումնասիրությունների իրականացման պրակտիկան, տալու այն հիմնական 
մոտեցումները, համաձայն որոնց ընտրվելու են ստուգման ենթակա սուբյեկտները:  Պետք է 
նշել, որ  ռիսկերի վրա հիմնված ստուգումներ իրականացնելու ռազմավարության 
փաստաթուղթ այդպես էլ չի ստեղծվել (ստուգումների իրականացման մշակված, 
համակարգված  ռազմավարության բացակայության պայմաններում չէր էլ կարող 
ստեղծվել ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ռազմավարություն), և այս փաստաթուղթն 
ինքը ևս հետագայում չի կատարելագործվել, թեև դրա դրույթները կիրառվում են 
ստուգումների ընթացակարգային կարգավորումների համար:  

Նույն եզրակացությանը կարելի է գալ` դիտարկելով ՏՀՏ-ների գործառույթները, ինչպես 
նաև հարկային տեսչությունների աշխատանքները համակարգող 2 վարչությունների 
գործառույթներն ու աշխատանքային ծրագրերը: 

Այնուամենայնիվ, առանձին տարբեր դեպքերում կիրառվում են ռիսկի վրա հիմնված 
ստուգումներ, հիմնականում` կոնկրետ հարկային տեսուչի կամ նրա ղեկավարի 
անձնական, ինտուիտիվ զգացողության կամ սեփական վելուծությունների վրա հիմնված: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ  պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ներկայումս 
իրականացվողն առայժմ մեկանգամյա, ոչ համակարգված ռիսկերի հաշվի առնել է նշանակում. 
սեզոնային գործոն, կամ շրջանառության ծավալ և այլն: Բազային ցուցանիշների համակարգով 
ռիսկերի դիտարկում ու դրանով ստուգվողների ընտրություն առայժմ չի կատարվում: Նշվեց նաև, որ 
ներկայումս ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից Հայաստանում իրականացվող հարկային բարեփոխումների ծրագրի 
ներքո շուտով գործարկվելու է ինչպես այդպիսի ավտոմատացված համակարգ, այնպես էլ ԱԱՀ 
վերադարձի դիմումների դիտարկումը ևս ռիսկերի հաշվառման հիման վրա ավելի արագ 
սպասարկող համակարգ: 
Երևանում, Booz Allen Hamilton կազմակերպության մասնագետների հետ հանդիպման ժամանակ  
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նշվեց, որ. 
1. մշակվում է և ԱԱՀ գերավճարների վերադարձման և նաև ռիսկային գործոնների 

հաշվառմամբ` ստուգվող հարկատուների ընտրության համար համապատասխան 
համակարգչային ծրագիր, 

2. արդեն իսկ մշակվել են ռիսկերի հաշվառման համար 23-30 տարբեր գործոնների ցանկեր, իսկ 
այժմ նախագծվում է այդ չափանիշներին համապատասխան խմբերի կազմման մոդուլը: Այն 
նախատեսելու է այդ խմբի մեջ «հայտնված» հարկատուների ցանկի ավտոմատ դուրս 
բերումը ևս,  

3. մոտակա ամիսներին դրանք վերջնական կփորձարկվեն ու կներկայացվեն ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ին:    

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2005թվականի «Հարկային ստուգումների ռազմավարության մասին 

(հարկային ստուգումների ազգային ծրագիր)» հրաման, ՆՓՑ 17, 
-  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 29.01.2004թ. թիվ 1-06/142-Ա հրամանով հաստատված` «ՀՀ ԿԱ 

հարկային պետական ծառայության հարկային տեսչությունների գործառույթները», 
ՆՓՑ 1: 

 

ԱՑ  7.2.2 

68.75 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուների համակցությունը դասակարգվում է ըստ 
ստացած հասույթի հարաբերական ցուցանիշի` որպես ստուգման 
ռիսկի չափանիշի: 

Պատասխան  

Այո, դա փաստորեն ստուգման համար հարկատուի ընտրության հիմնական ցուցանիշն է:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Ստուգման ենթակա տնտեսվարող սուբյեկտների «ընտրության» գործընթացն 
իրականացվում է հիմնականում հարկ վճարողների կողմից հարկային տեսչություն 
ներկայացված հաշվարկների և հաշվետվությունների նախնական ուսումնասիրության և 
վերլուծության հիման վրա: Այս գործընթացում, թերևս, «որոշիչ» ցուցանիշը հարկ 
վճարողների կողմից «հայտարարագրված» իրացման ծավալների մեծությունն է, 
այնուհետև` շահութաբերության մակարդակը, վճարված ուղղակի և անուղղակի հարկերի 
համադրումը և այլն:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՏՀՏ ներկայացուցչի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ քանի որ ներկայումս 
վերահսկողության բաժինները հիմնականում զբաղվում են բյուջեի եկամուտների պլանների 
կատարման ապահովմամբ, ապա ստուգման պլանավորման ժամանակ ևս ստիպված են լինում 
նկատի ունենուլ, թե ստուգման ավարտից հետո հնարավոր լինելու է արդյոք ակտում գրված 
գումարը գանձել: Միաժամանակ նշվեց, որ ստուգման ընտրության ցուցանիշ է համարում 
հարկատուի շահութաբերության մակարդակը` ըստ հաշվետվությունների:  
 

ԱՑ 7.2.3 

43.75 միավոր 

• Արդյո՞ք ստուգվողների ընտրության` ռիսկի վրա հիմնված համա-
կարգն օգտագործում է (հաշվի է առնում) բազմաթիվ աղբյուրներից 
եկող տեղեկատվություն (օրինակ` իրավաբանական անձանց, 
բանկերի կամ ֆինանսական կազմակերպությունների ռեեստրը), և 
արդյոք նշված համակարգը կարողանում է ապահովել ռիսկերի 
ամբողջական գնահատում` ներառելով բոլոր հարկատեսակների 
գծով ռիսկերը:  
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Պատասխան  

Հիմնականում այո, հարկային մարմնի ստուգող ստորաբաժանումները կարողանում են 
ստանալ այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որ իրենց անհրաժեշտ է:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

ՀՊԾ-ն մի շարք պետական մարմիններից պարբերաբար զանազան տեղեկություններ է 
ստանում տնտեսվարող սուբյեկտերի վերաբերյալ.  մասնավորապես. 
1. տեղեկություններ ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական 

անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից, 
2. տեղեկություններ ՀՀ ԿԱ մաքսային պետական կոմիտեից` «ներմուծում` ազատ 

շրջանառության համար» մաքսային ռեժիմով կատարվող ձևակերպումների, այդ 
թվում` գանձված հարկերի, հաստատագրված վճարների և մաքսատուրքի 
վերաբերյալ, 

3. տեղեկություններ լիցենզավորում իրականացնող լիազորված մարմիններից` իրենց 
տված թույլտվությունների (լիցենզիաների) վերաբերյալ, 

4. տեղեկություններ ՀՀ ոստիկանությունից և ազգային անվտանգության 
ծառայությունից` ֆիզիկական անձանց բնակության (հաշվառման) վայրի, 
անձնագրային տվյալների, ինչպես նաև տրված կնիքների, դրոշմակնիքների 
վերաբերյալ,  

5. տեղեկություններ աշխատանքի պետական տեսչության կողմից իրականացվող` 
աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյանի վարելու և պահպանելու կարգի 
ճշտությանն ուղղված ստուգումների մասին (ներառյալ` գործատուի անվանումը, 
խախտման տեսակը և խախտումն արձանագրելու ամսաթիվը, կիրառված 
պատասխանատվության նորմը):  

Հարկային մարմնի կենտրոնացված տվյալների բազայում պահպանվում են ինչպես նշված 
արտաքին աղբյուրներից ստացվող, այնպես էլ ՏՀՏ-ից ստացվող տեղեկություններ: Մեկ ՏՀՏ 
կարող է օգտվել մեկ այլ ՏՀՏ-ում գրանցված հարկատուին վերաբերող տվյալներից միայն 
վերադաս հարկային մարմնի միջոցով: Ստացվող տեղեկությունների այս կամ այն 
բաղկացուցիչները տարբեր չափով օգտագործվում են ստուգող տեսուչների կողմից 
(հատկապես հարկատուների կողմից կատարված ներմուծումների վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը, հարկային հաշիվների “խաչաձև” համադրման արդյունքների 
վերաբերյալ տեղեկությունները և այլն): 

Չնայած վերոհիշյալ տեղեկությունները բավականին «արժեքավոր են» ստուգման ենթակա 
տնտեսվարող սուբյեկտների ընտրության գործընթացն ապահովելու համար, 
այնուամենայնիվ, չի կարելի միանշանակ եզրակացնել որ ընտրության առկա համակարգը 
կարողանում է ապահովել ռիսկերի ամբողջական գնահատում` ներառելով բոլոր 
հարկատեսակների գծով ռիսկերը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ հարկատուներն ավելի 
արագ տեմպերով են “խելոքանում”, քան հարկային աշխատողներն են դա հասցնում: Հետևաբար, 
կարևոր է նոր տեղեկատվական աղբյուրների գործարկումն ու նախաստուգումային 
աշխատաժամանակի օգտագործման օպտիմալացումը: Մանավորապես խոսքը վերաբերում է 
տարվա ընթացքում ավելի շատ տեղեկատվություն կուտակելուն, օրինակ, հսկիչ գնումների, հսկիչ-
դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ստուգումների, խրոնոմետրաժների և 
այցելությունների միջոցով: Մյուս կողմից` իմաստ ունի վերանայել ՏՀՏ-ների կողմից ստացված 
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հարկային հաշվետվությունների 20 տոկոսը պարտադիր կամերալ ուսումնասիրությունների 
ենթարկելու պահանջը` դա փոխարինելով ռիսկերի հաշվառմամբ դիտարկումով:  

     ՏՀՏ ներկայացուցիչի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ թերևս բավականին «արժեքավոր» 
կլիներ, եթե բանկերի կողմից իրենց հաճախորդների հաշիվների և դրանց շարժերի վերաբերյալ 
հարկային ծառայությանը պարբերաբար տրամադրվեր տեղեկատվություն (դա ներկայումս 
արգելվում է ՀՀ գործող օրենսդրությամբ, բանկային գաղտնիքի փաստարկումով): 

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ կառավարության 24.07.1997թ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայությանը տեղեկություններ հաղորդելու 
(տրամադրելու) մասին» թիվ 294 որոշում, ՆԻԱՑ 23: 
 

ՌՆ 3 
Կարողանալ օգտագործել հարկային ստուգումների այնպիսի ժամանակակից գործիքներ 
ու տեխնիկա, որը հնարավորություն կտա վերահսկել հարկատուների հաշվապահական 
հաշվառումը (հաշվապահական հաշվառման համակարգը), ներառյալ` համակարգ-
չայնացվածը: 

ԱՑ 7.3.1 

15.63 միավոր 

• Արդյո՞ք ստուգող հարկային տեսուչները ստանում են բավարար 
վերապատրաստում, տեղեկատվական և նյութատեխնիկական 
աջակցություն` ստուգումների արդյունավետ իրականացման համար:  

Պատասխան  

 Հարկային տեսուչները ստանում են վերապատրաստում, տեղեկատվական և նյութատեխ-
նիկական աջակցություն, սակայն դրա մակարդակը, հատկապես վերապատրաստման 
առումով, բավարար չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Դրա պատճառները, թերևս, բազմազան են. անձնական շահագրգռվածությունը և 
հետաքրքրվածությունը, իր գիտելիքների ու զարգացող հմտությունների կապակցված 
լինելը հնարավոր առաջխաղացման հետ, հարկային տեսուչների առաջ դրված խնդիրների 
կազմն ու կառուցվածքը, պետական բյուջեի ու արտաբյուջետային միջոցների ծախսման 
նախահաշիվների կազմման ժամանակ ստուգման համար անհրաժեշտ միջոցներ 
պլանավորած լինելը, վերապատրաստման բարձրորակ ծրագրեր ու կազմակերպական 
ինֆրաստրուկտուրա ունենալը:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար մի քանի անձանց հետ  հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ. 

- տեղեկատվության կամ մեթոդական աջակցության առումով ստուգող տեսուչները ստանում 
են անհրաժեշտը, 

- վերապատրստման հաջողությունը կախված է լինելու տեսուչների անձնական 
մոտիվացիայից, 

- Հայաստանի մարզերում աշխատողների վերապատրաստվելու ցանկությունն ավելի մեծ է, 
քան Երևանում: 

Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի մասնակիցներից մեկի գնահատմամբ 
փոքր ու միջին հարկատուների 90 տոկոսը չի գնահատում ու չի զգում նորմալ հաշվապահական ու 
հարկային հաշվառում վարելու կարևորությունը, հակված չէ հարկային ստուգումների ժամանակ 
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խորը քննարկումներ կատարել ստուգող տեսուչների հետ: Այսպիսով, ստացվում է, որ հարկային 
տեսուչի (ՏՀՏ-ների մեծ մասի համար) վերպատրաստման ու ստուգումների ժամանակ հայցվող 
ռեսուրսների կազմի ու կառուցվածքի վրա ազդող գործոն է նաև հարկատուների վարքը:  

ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ իրենց աշխատողների 
միայն 1/3-ը կարող են հարկատուի մոտ աշխատել հաշվապահական փաստաթղթերի հետ` 
կիրառելով համապատասխան գիտելիքներ: Սակայն առայժմ, համադրելով դա իրենց առջև դրված 
խնդիրների հետ, տեսուչները դա համարում են բավարար և առայժմ կարիք էլ չունեն ունենալու 
անհատական համակարգիչներ: Այնուամենայնիվ, այս վերջին հանգամանքը, ներկայացված 
կարծիքը  պետք է համարել ոչ բնութագրական և ոչ նպաստող` հարկային համակարգի համար:  

ՏՀՏ ղեկավար աշխատողների հետ հարցազրույցի ժամանակ պարզվեց, որ նրանք “ԻՐՏԵԿ” 
տեղեկատվական-որոնողական բազայի բաժանորդագրության համար պետական բյուջեի կամ 
արտաբյուջետային ֆոնդի միջոցներից չեն ֆինանսավորվում:   

ԱՑ  7.3.2 

15.63 միավոր 

• Արդյո՞ք ստուգող հարկային տեսուչները պարբերաբար (ինչպես 
հարկն է) ստանում են մասնագիտական (տեխնիկական) 
տեղեկատվություն և աջակցություն` հարկային ստուգումների համար 
նախատեսված թարմ (վերջին) համակարգչային ծրագրերի 
վերաբերյալ, որոնք կարող են օգտագործվել ըստ իրենց 
իրավասության: 

Պատասխան  
Ոչ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Ըստ հարցազրույցների ժամանակ մեր ստացած տեղեկության` ստուգող տեսուչների միայն 
սակավաթիվ մասը, ոչ ավելի քան 1/3 –ը (խոսքը ՏՀՏ-ների մասին է, առանց ներառելու 
դրանցում ԽՀՎ ՀՏ-ը և մասնագիտացված տեսչությունները)կարող են օգտագործել 
հաշվապահական ծրագրեր կամ ընդհանրապես ունեն հաշվապահական հաշվառման 
բավարար գիտելիքներ:    
Այդ հարցում պետք է ակնկալել վերափոխումներ` կապված նոր ուսումնական 
ինֆրաստրուկտուրայի` ուսումնական գործառույթներ իրականացնող  նոր 
ստորաբաժանման ստեղծման հետ:  

 Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2007թվականի սեպտեմբերի 7-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային 
վարչարարության կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ 
հաղորդակցության և ուսուցման բաժին ստեղծելու մասին» հրաման, ՆՓՑ 30: 
 

ՌՆ 4 
Լինի համակարգ, որն ապահովում է հարկային ստուգումների իրականացման պարբե-
րական դիտարկումներ և ստացված արդյունքների գնահատում: 

ԱՑ 7.4.1 

75.00 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի հստակ կանոններ և 
ընթացակարգեր, որոնց համաձայն բոլոր իրականացվող հարկային 
ստուգումները պետք է ժամանակին (անմիջապես) և ճշգրտորեն 
գրանցվեն:  

Պատասխան  

Հիմնականում, այո: 
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Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

2005թվականից, շնորհիվ հարկային ստուգումների ազգային ծրագրի գործարկման, 
բավականին հստակորեն կարգավորվում են ստուգման (ուսումնասիրության) 
հանձնարագրերի, հրամանների, ակտերի, տեղեկանքների, և արձանագրությունների 
հաշվառման գործընթացները: Նշված գործընթացի նկատմամբ վերադաս հարկային 
մարմինը կատարում է համապատասխան վերահսկողություն միաժամանակ երկու 
ստորաբաժանումների միջոցով. վերահսկողության վարչություն և  եկամուտների 
հաշվառման, պլանավորման և վերլուծությունների վարչություն: 
Պետք է նշել սակայն, որ ստուգումը փաստացիորեն սկսելու, ինչպես նաև ստուգման 
ընթացքի մասին հատուկ հաշվետվություններ և մշտադիտարկում չի իրականացվում: 

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2005թվականի «Հարկային ստուգումների ռազմավարության մասին (հարկային 
ստուգումների ազգային ծրագիր)» հրաման, ՆՓՑ 17: 
 

ԱՑ 7.4.2 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային ստուգումների արդյունքային տեղեկատվությունը 
կանոնավոր և պարբերաբար (ինչպես հարկն է) վերլուծվում է 
(օրինակ` ըստ իրականացված ստուգումների թվի, հայտնաբերված 
լրացուցիչ հարկային պարտավորությունների գումարի, լրացուցիչ 
հավաքագրված հարկերի գումարի` ստուգումների իրականացման 
համար հատկացված ռեսուրսների նկատմամբ հարաբերության 
գործակցի): 

Պատասխան  

Այդպիսի վերլուծության մեթոդաբանություն կամ մեխանիզմ նկարագրված չէ, 
հրապարակայնեցված չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային ստուգումների արդյունքային տեղեկատվության վերլուծություն կատարվում է 
միայն ստուգման ակտերով լրացուցիչ գանձման առաջադրված հարկային 
պարտավորությունների` նախորդ տարիների նույն ամիսների համապատասխան 
ցուցանիշների հետ: 

Այլ վերլուծություն, մասնավորապես հարկային ստուգումների իրականացման առումով 
վարչարարության էֆեկտիվության գործակցի հաշվարկ/համադրում, գործնականում չի 
կատարվում: 

Այդպիսի, այսինքն` խորացված վերլուծություն կարող է կատարվել անհատական 
մակարդակով(կոնկրետ ղեկավարի):    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

Անհատական մակարդակում ավելի խորացված վիճակագրության վարում ու վերլուծությունների  
իրականացում ապահովում են ՏՀՏ որոշակի ղեկավար աշխատողներ: 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցում նշվեց, որ վերադաս մարմնի 
վերահսկողության վարչության կողմից ՏՀՏ-ում իրականացվող համալիր ստուգման ծրագրում ևս 
ավելի շուտ ներառված են լինում տեխնիկական վերահսկողության, քան արդյունավետության կամ 
կատարողականության գնահատման առաջադրանքներ: 
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ՏՀՏ ներկայացուցիչի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ստուգման արդյունավետությանը 
չափվում է գումարի մեծությամբ, արագությունը շատ կարևոր չէ, իսկ արդյունավետությունը շատ 
բարդ կլինի չափել: Եթե հնարավոր լինի վերլուծության արդյունքում գալ այն համոզման, որ 
կոնկրետ հարկատուն խախտումներ չունի, ապա գլոբալ առումով չարժե էլ ստուգում սկսել, քանի 
որ. 

- կարևորը պետական բյուջեի եկամուտների պլանի կատարումն է, այլ ոչ թե հատկապես 
ստուգելը (դա չի պլանավորվում),    

- ամեն մի ստուգում իր հետ բերում է հավաքագրման տեսակարար ավելի մեծ ծախսեր ու 
դժվարություններ, քան թե սովորական ընթացիկ ապառքներն են պահանջում:  

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ..... տարածքային հարկային տեսչությունում համալիր ստուգում անցկացնելու 
մասին հրամանի, ծրագրի և կատարված ստուգման ակտի պայմանական օրինակ, ՆՓՑ 15: 
 

ԱՑ 7.4.3 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային ստուգումներից ստացված արդյունքներն 
օգտագործվում են ռիսկի վրա հիմնված հարկային ստուգումներ 
իրականացնելու ռազմավարությունը կատարելագործելու համար:  

Պատասխան  

Պատասխանն, ըստ էության, ածանցվում է ԱՑ 7.4.2.-ից: Քանի որ դեռևս առկա չէ ռիսկի 
վրա հիմնված հարկային ստուգումներ իրականացնելու ռազմավարություն, ապա ընթացող 
ստուգումների արդյունքներ էապես չեն կարող փոխել այդ իրավիճակը:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Միաժամանակ, հարկային մարմինը վերափոխում է հարկային վարչարարության 
մեխանիզմները` նախատեսելով կոնկրետ միջոցառումներ, այդ թվում` ստուգումների 
կատարելագործման (դրանց գծով ծրագրերի) համար:  

Այսպես` ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 2007թ. նախատեսված բյուջետային 
մուտքերն ապահովող միջոցառումների ծրագրի (ըստ էության, դա հարկային մարմնի 
2007թ. աշխատանքային ծրագիրն է) երկրորդ մասում, որը կոչվում է «Հարկային 
հսկողության ռազմավարություն», շարադրված են այն միջոցառումները, որոնք հարկային 
ծառայությունը, ըստ սահմանված ժամանակացույցի, իր համար սահմանել է որպես 
գերակա խնդիրներ:  

Գերակա խնդիրների սահմանումը տրամաբանորեն իր մեջ ներառում է նաև հարկային 
ստուգումերի արդյունքների վերլուծությունը, քանի որ ներկայումս մատնանշվել են այն 
«ուղղությունները» (տնտեսության տարբեր ոլորտներում անապրանք («կեղծ») 
փասթաթղթեր դուրս գրող և ձեռք բերող անձանց դեմ պայքարի ուժեղացում, 
ներմուծողների հարկման մակարդակի բարձրացում, մեկ տարածքում գրանցված և այլ 
տարածքում գործող տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ հսկողության ուժեղացում, 
առանձին ոլորտների և ապրանքատեսակների շրջանառության և գների 
հայտարարագրման օրենսդրական սողանցքների վերացում և այլն), որտեղ ռիսկի վրա 
հիմնված հարկային ստուգումներ իրականացնելու ռազմավարության կատարելագործման 
անհրաժեշտություն կա: 

Այնուամենայնիվ, շարունակում է մնալ խնդիրը, որ ստուգումների գծով գործնականում չի 
ապահովվում “հետադարձ կապը”, այսինքն` հարկային ծառայությունը հետևողականորեն 
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չի անդրադառնում վերոհիշյալ փաստաթղթով սահմանված միջոցառումների 
կատարողականի վերահսկողության հարցին: 

 

ԱՑ 7.4.4 

34.38 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային ստուգումների արդյունքներն օգտագործվում են 
խարդախության դեմ կամ հարկային պարտավորությունից 
խուսափելու գծով` հարկային մարմնի ունեցած 
ռազմավարությունների կատարելագործման նպատակով (այդ 
նպատակով հատուկ իրազեկելու միջոցով):  

Պատասխան  

Նման “հետադարձ կապն” ապահովող հետևողական մեխանիզմ առկա չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Գործնականում հարկային ծառայության` ստուգում իրականացնող ստորաբաժանումների 
կողմից կազմված «խոշոր» ակտերը (չափանիշն ուղղակի սահմանում չունի), կամ այն 
ակտերը, որոնցով լրացուցիչ գանձման առաջադրված հարկային պարտավորությունները 
նախնական որակվել են որպես հարկային խարդախության կամ պարտավորությունից 
խուսափելու արդյունք, ուղարկվում են հարկային ծառայության հետաքննության բաժին` 
նախաքննությամբ հիմնավորելու կամ հերքելու նախնական ձևավորված տեսակետը: 

Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է նշել, որ այս առումով որևէ ռազմավարություն, գրավոր 
որևէ փաստաթղթի տեսքով, չկա սահմանված: 

 

ԱՑ 7.4.5 

28.13 միավոր 

• Արդյունքների տեսակետից դիտարկելիս արդյո՞ք հարկային մարմինը 
հասել է հավասարակշռության հարկային ստուգումները 
հարկատուների աշխատավայրերում և հարկային մարմնի 
գրասենյակներում կատարելու հարաբերակցության միջև: 

Պատասխան  

Նման օրենսդրական դրույթ կամ գործնական տարբերակում/հաշվառում հարկային 
ծառայությունը չունի:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Գործնականում ստուգումները (մասնավորապես բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների 
ճշտության ստուգումը) հարկային ծառայության կողմից, սովորաբար, իրականացվում են 
հարկ վճարողների գրասենյակներում (բացի լուծարային ստուգումներից):  

Այն դեպքում, երբ հարկատուն գրասենյակ կամ այլ աշխատատեղ չունի, ապա հարկային 
մարմինը համաձայնվում է նրան ընդունել ու ստուգումն իրականացնել հարկային մարմնի 
գրասենյակում:   

 Իրականում (տես նաև սույն ՀԳԱ-ի  ԱՑ թիվ 7.1.1.) պարզ չէ, թե ինչ է նշանակում 
“ստուգում հարկային մարմնի գրասենյակում”, դրա նկարագրությունն օրենքը չի տվել: 
Նաև պարզ չէ, թե ինչ ռեսուրսներ են ներգրավվում ներքին ստուգումների ժամանակ, թե 
արդյոք հարկավո՞ր է ներսում տվյալ հարկատուի գործով մեթոդաբանական 
օժանդակություն իրականացնող հարկային աշխատողի անունը ևս ավելացնել ստուգման 
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համար լույս ընծայված հանձնարարագրում և այլն: Հաջորդ հարցադրումն այդ ներքին 
ստուգման ու կամերալ ուսումնասիրության համեմատությանն է վերաբերում. արդյո՞ք 
կամերալ ուսումնասիրությունը հանդիսանալու է առաջինի մաս:  

Այնուամենայնիվ, կարծում ենք, որ հարկային ստուգումների մեծ մասն իրականացվում է 
ֆիզիկապես հարկատուի գրասենյակ կամ գործունեության  վայր այցելելու միջոցով: 

 
Լրացուցիչ սահմանումներ և մեկնաբանություններ հայաստանյան գնահատման 

աղյուսակի կապակցությամբ* 
BP , objective 
and point 

The term in English  Տերմինը հայերեն և դրա ահմանումը, 
մեկնաբանությունը, որ կիրառել է BP 
լրացնող թիմը  

BP 7, Objective 
4, point 5 (last) 

Audit at taxpayers premises 
and desk audit at offices of 
the Tax Administration  

Կարծում ենք, որ այսպիսի տարբերակում 
ՀՀ հարկային օրենսդրությունը չի 
պարունակում, այսինքն` չենք կարծում, որ 
ստուգումների` օրենսդրությամբ նշված 
կամերալ ուսումնասիրությունն իրենից 
ներկայացնում է հարկային 
պարտավորությունների ստուգում և 
կարող է հավասարեցվել desk audit -ին: 

*Մշակումը կատարվել է հայաստանյան գնահատման աղյուսակների լրացման պատասխանատու «Ահարոն 
պարադիգմա» խորհրդատվական-հետազոտական ընկերության մասնագիտական թիմի կողմից, Օգոստոս 
2007թ: 
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Հավելված 7.01 
 Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք  

 ՀԳԱ 7  

 «Հարկային ստուգում»  

     ՌՆ 1-ի միավոր   15
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  1  0-25 25-50 50-75 75-100   

30% ԱՑ 7.1.1     68.75     
 ԱՑ 7.1.2 12.5         
 ԱՑ 7.1.3     68.75     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         50  
        
     ՌՆ 2-ի միավոր   13
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  2  0-25 25-50 50-75 75-100   

30% ԱՑ 7.2.1 21.88         
 ԱՑ 7.2.2     68.75     
 ԱՑ 7.2.3   43.75       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         45  
        

     ՌՆ 3-ի միավոր   3
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  3  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 7.3.1 15.63         
 ԱՑ 7.3.2 15.63         
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         16  
        
     ՌՆ 4-ի միավոր   7
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  4  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 7.4.1       75   
 ԱՑ 7.4.2 21.88         
 ԱՑ 7.4.3 18.75         
 ԱՑ 7.4.4   34.38       
 ԱՑ 7.4.5   28.13       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         36  
        

ՀԳԱ-ի ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔ 37     
ՀԳԱ-ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 39     
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ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես 
Պատկեր 7.01) 

N 
Փաստացի  
արդյունք 

ՌՆ "ցանկալի" 
արդյունք 

Շեղումը ՌՆ 
"ցանկալի"-ից 

%, Փաստացի 
/ցանկալի 

ՌՆ1 15.00 21.00 6.00 71.43% 
ՌՆ2 13.44 21.00 7.56 63.99% 
ՌՆ3 3.13 14.00 10.87 22.33% 
ՌՆ4 7.13 14.00 6.87 50.90% 

 
 
Գնահատված ՀԳԱ 7 
 ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 70 
 ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 39 
Պատկեր 7.02 

70

39

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

Շեղումը ՀԳԱ ցանկալի արժեքից` 31 միավոր 
 
ԱՑ-երի քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում 
(տես Պատկեր 7.03) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը
ԱՑ-երի քանակը 6 3 3 1 0 13
ԱՑ-երի % ընդհանուրից 46% 23% 23% 8% 0% 100%

 
 Պատկեր 7.03 
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ՀԳԱ 8 
“Վարչական 

համագործակցություն և 
փոխաջակցություն” 
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IV.8. ՀԳԱ 8 - Վարչական համագործակցություն և 
փոխաջակցություն 

ՀԳԱ 8-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ 8-ը` «Վարչական համագործակցություն և փոխաջակցություն» անվանումով, 
նպատակ ունի պատասխանելու այն հարցին, թե արդյո՞ք Հայաստանի հարկային 
մարմինը կարողանում է արդյունավետորեն համագործակցել այլ երկրների հարկային 
մարմինների հետ  ̀ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին հարկերի  վճարումն ապահովելու համար, 
ներառյալ̀  հաշվի առնելով  հարկային համաձայնագրերի կիրառումը:  

Ըստ եվրոպական չափանիշների` համարվում է, որ միջազգայինին հարիր հարկային 
վարչարարական համագործակցության մակարդակն ապահովված կլինի այն դեպքում, 
եթե առկա են հետևյալ հիմնական հանգամանքները, փաստերը, իրավիճակները. 

⇒ տվյալ երկիրն իր հիմնական գործընկեր երկրների հետ ունի հարկային 
համաձայնագրերի ցանց` առաջին հերթին և հիմնականում նկատի ունենալով 
կրկնակի հարկումից խուսափելու և հարկերի չվճարումը կանխելու բնույթի հա-
մաձայնագրերը: Խրախուսվում է, որ  դրանք հիմնված լինեն  ՏՀԶԿ (OECD) 
մոդելային կրկնակի հարկման համաձայնագերի տեքստերի վրա, 

⇒ հարկային մարմինն ունի կենտրոնացված ռազմավարական տեսակետ (և դրան 
համապատասխան էլ մշակված ընթացակարգեր)` այլ երկրների ֆիսկալ 
ադմինիստրացիաների հետ համագործակցելու համար,     

⇒ օրինական բազա և ընդունակ մեխանիզմներ` այլ երկրների հետ (ինչպես նաև 
սեփական երկրում` միջազգային տեղեկատվության հետ առնչվող 
գերատեսչությունների միջև) հարկատուների վերաբերյալ տեղեկատվության 
փոխանակում իրականացնելու համար,    

⇒ հարկատուները տեղյակ են այլ երկրների գործառնություններին և այլ հարկային 
բազաները հայտարարագրելու պահանջին ու ֆորմատին, 

⇒ հարկային մարմինն իր կոլեգա կառույցների հետ իրականացնում է «միջազգային 
համատեղ ստուգումներ» և այլ նմանատիպ միջոցառումներ: 

1. Իրականացման (ՀԳԱ 8-ի լրացման) առանձնահատկությունները 
Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1), 
o ընթացակարգային (ներքին իրավական) այլ բազմաթիվ փաստաթղթեր (տես 

սույն Հաշվետվության` Հավելված 2), 
o հարակից նյութեր. հրապարակումներ, սեփական աղբյուրների հաշվին 

ստեղծված տեղեկանքներ (ոչ պաշտոնական)  (տես սույն Հաշվետվության` 
Հավելված 3), 

o հարցազրույցներ հարկային մարմնի նշանակած պաշտոնատար անձ 
մասնագետների հետ, ներառյալ ՏՀՏ ներկայացուցիչները, 

o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված 5  կլոր սեղաններ` պետական 
գերատեսչությունների (24.08.2007 և 11.09.2007), բիզնեսի ներկայացուցիչների 
(27.08.2007թ և 12.09.2007թ.) ու տարածքային հարկային տեսչության 
աշխատակիցների հետ (27.08.2007թ.):   
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Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ 8–ը պարունակել է 27 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել 20-ը: 7 առանցքային 
ցուցանիշ չի գնահատվել, ինչը  բացատրվում է հետևյալով. 

-  հարկային մարմինը սույն գնահատման իրականացման պահին չունի վարչական հա-
մագործակցության և/կամ տեղեկատվության փոխանակման ռազմավարության 
մշակման համար նախատեսված հատուկ ստորաբաժանում: Գնահատմանը, 
տրամաբանորեն, չեն մասնակցել այն հարցերը, որոնք ածանցվել են դրանից (ԱՑ 8.2.3. և 
8.2.4.), 

-  հարկային մարմինը սույն գնահատման իրականացման պահին չունի արտերկրում 
կատարված գործարքների   կամ արտասահմանյան պարտավորությունների 
վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալներ տրամադրելու վերաբերյալ սիստեմավորված 
պահանջների դրույթներ: Առկա չէ նաև  բազմակողմանի (միջազգային) 
վերահսկողական (MLC, Multi-Lateral Control) հարկային ստուգումներ իրականացնելու 
մեխանիզմ, փորձ: Գնահատմանը, տրամաբանորեն, չեն մասնակցել այն հարցերը, 
որոնք ածանցվել են դրանցից (ԱՑ 8.6.2-8.6.4. և 8.7.2 ու 8.7.3.):    

Ընդհանուր առմամբ, գտնում ենք, որ այս ՀԳԱ պարագայում եվրոպական մակարդակից 
հեռու լինելը (և միանգամից ԱՑ-րի 26 տոկոսի գնահատում իրականացնելու 
անհնարինությունը)կիսով չափ պայմանավորված է. 

- եվրոպական հարկային վարչարարական օրենսդրության  առանձնահատկություններով: 
Օրինակ, Եվրոպայում արդեն մոտ 15 տարի, Մաաստրիխտյան համաձայնագրից հետո 
(և նույնիսկ մինչ այդ) քայլեր են ձեռնարկվում օրենսդրությունների ունիֆիկացման 
համար, գործում են համաեվրոպական կարգավորումների այլ համակարգեր, 
քլիրինգային մեխանիզմներ, ինչը Հայաստանի համար նորություն է, 

- Հայաստանի հարկային օրենսդրությունը չի ապահովում այն դաշտը, որի վրա պետք է 
կիրառվեն միջազգայնորեն ընդունված վարչարարման գործիքները: Օրինակ, կապված   
ՌՆ 6-ի հետ, հարկային օրենքը դեռևս չի պահանջում, որ առանձին ներկայացվեն 
տեղեկություններ արտերկյա գործարքների մասին, 

-  մասշտաբները տարբեր են: Օրինակ, եթե եվրոպայում հասկանելի է “մարզ” 
հասկացությունը և այն ճիշտ նույն կերպ կիրառելի է բոլոր երկրների համար (այդ թվում 
նաև վիճակագրական տեղեկատվության ընդհանրացման, գյուղատնտեսական 
սուբսիդիաների վճարման համար և այլն), ապա Հայաստանում հարկային, մաքսային, 
կադաստրային և այլ գործակալական-տեսչական կառույցները “մարզային” մակարդակ 
չունեն: Ռեգիոնալ քաղաքականությունը ոչ բոլոր դեպքերում է կամ կարող է իր 
ծրագրերում ներառել հարկային վարչարարական հարցեր: Հարկային մարմինն 
արդյունավետ չի համարում և վերջին տասը տարում երկու անգամ փորձելուց հետո 
հեռացել է ռեգիոնալ մեխանիզմներից` ստիպված շատ բան թողնելով կենտրոնական 
աստիճանի վրա: Թերևս իմաստ ուներ, որ Եվրամիությունը փոքր երկրների համար 
մշակած լիներ Հարկային մարմնի կարողությունների գնահատման առանձնահատուկ 
փաթեթ:         

ՀԳԱ 8-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում` որպես 
ՀԳԱ 8-ի Հավելված 8.01 (ներառյալ` շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  

Միայն մեկ ԱՑ է զետեղվել 4-րդ տիրույթում: Փորձագետների պատասխանների մեջ չկան 
բացատներ և չկան նաև երկուսից ավելի տիրույթներում տարածված ԱՑ-ներ կամ ՌՆ-եր:  
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2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 8-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 8-ից, 7 ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորները, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 8-ի 
գծով 41 միավորի, ԵՄ սահմանած «ցանկալի» 70-ի դիմաց:  

 Շեղումը կազմում է 29 միավոր, ինչը կազմում է 70-ի 41 տոկոսը:  

Շեղման 29 միավորանոց մեծության կառուցվածքում դերակատարում ունեն միանգամից 
մի քանի ՌՆ-ներ, այսինքն` պատճառները դիվերսիֆիկացված են: “Ետ մնալու” ուղիղ 
կեսը պայմանավորված է ՌՆ 5-7-ով, այսինքն` քանի որ համակարգված չեն այլ երկրների 
հարկային ադմինիստրացիաների հետ տեղեկատվության փոխանակման 
ընթացակարգերը,  հատուկ կարգավորված չէ արտասահմանյան գործարքների 
վերաբերյալ Հայաստանում հարկատուների կողմից տեղեկությունների ներկայացումը, 
սահմանված չեն միջազգային միասնական հարկային ստուգումներ իրականացնելու 
ընթացակարգերը (տես ստորև ՀՆՑ  1)  

Բոլոր ՌՆ-րի գծով (բացի ՌՆ 1-ի) «հեռավորությունը» մեծ է եվրոպական 
«ստանդարտներից», 41-69 տոկոս:  Եվրոպական մակարդակին մոտ է  միայն ՌՆ 1-ը, 
այսինքն` փորձագետների միասնական կարծիքն է, որ Հարկային համաձայնագրերի 
իմաստով Հայաստանը բավականին լավ դիրքերում է` հիմնական գործընկեր երկրների 
հետ  համապատասխան ցանց ստեղծելու առումով (տես նաև սույն Հաշվետվության 
Հավելված 3, ՀՆՑ 2):  

Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ն է ԱՑ 8.5.2.-ը` 18.75 միավոր. «Արդյո՞ք տեղեկա-
տվության (փոխանակման) հայտերը ամբողջությամբ հիմնված են  ռիսկերի վրա (օրի-
նակ` սահմանված են արդյո՞ք շեմային de-minimis սահմանափակումներ`բացառելու 
համար այն հայտերը, որոնք վերաբերում են  հարկային փոքր եկամուտների կամ 
ընդհանրապես չեն պարունակում հարկային հնարավոր եկամուտ)» :  

Բարձր միավոր հավաքած (գնահատման 4-րդ տիրույթ)ԱՑ-ների քանակն այս ՀԳԱ-ում  
ընդամենը մեկ հատ է. ԱՑ 8.1.2. “Արդյո՞ք Հարկային համաձայնագրերն ընդգրկում են 
բոլոր այն հարկատեսակները, որոնց համար տեղեկատվության փոխանակման 
անհրաժեշտություն կա:  

Պատկեր 8.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
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ՀԳԱ 8: Վարչական համագործակցություն և փոխաջակցություն 

ՌՆ 1 

Ռազմավարական նշանակություն ունեցող երկրների հարկային մարմինների 
(այսինքն` այդ երկրների կառավարությունների) հետ Կրկնակի հարկումից 
խուսափելու և հարկերի չվճարումը կանխելու համաձայնագրերի (Հարկային 
համաձայնագրեր) ցանցի առկայություն 

ՌՆ 2 

Առկա լինի հրապարակված ռազմավարություն և հիմնական քաղաքականություն 
և/կամ գործառնական առանձին ստորաբաժանում, որը պատասխանատու է 
վարչական համագործակցության ընդհանուր համակարգման և կառավարման 
(ներառյալ տեղեկատվության փոխանակումը) համակարգերի և ընթացակարգերի 
համար 

ՌՆ 3 
Հարկային մարմնում առկա լինեն արդյունավետ ու նպատակամղված, ռիսկերի 
վրա հիմնված համակարգ ու ընթացակարգեր, որոնք հնարավորություն կտան 
ձևավորել տեղեկատվության պահանջներ ու պատասխանել այդպիսի հայտերի: 

ՌՆ 4 
Առկա լինեն հարկատուների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման 
կազմակերպման, կառավարման և պահպանման համար հատուկ ձևավորված և 
անվտանգ համակարգեր 

ՌՆ 5 
Առկա լինեն ռիսկերի վրա հիմնված արդյունավետ ու նպատակամղված 
համակարգեր և ընթացակարգեր` այլ երկրների հարկային մարմինների հետ տե-
ղեկատվության փոխանակման համար 

ՌՆ 6 

Հարկատուներն իրազեկ լինեն, որ պետք է ժամանակին ճշգրիտ տվյալներ 
տրամադրեն արտերկրում կատարված գործարքների կամ արտասահմանյան 
պարտավորությունների վերաբերյալ և որ համապատասխան պատժամիջոցներ 
լինեն սահմանված` նշված պահանջները չկատարելու համար 

ՌՆ 7 
Հնարավոր լինի ռիսկերի վրա հիմնված Բազմակողմանի վերահսկողական (MLC, 
Multi-Lateral Control) հարկային ստուգումներ կազմակերպել`օտարերկրյա 
հարկային մարմինների պաշտոնատար անձանց հետ համատեղ: 
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Լրացված ՀԳԱ 8 

«Վարչական համագործակցություն և փոխաջակցություն» 

Նպատակ  ̀ 
Համագործակցել այլ երկրների հարկային մարմինների հետ հարկերի  ճշգրիտ գումարի չափի 
վճարումը (ճիշտ  տեղում և ճիշտ ժամանակին) ապահովելու համար  ̀ձեռնարկելով  բոլոր 
անհրաժեշտ  քայլերը  ուղղված հարկերից խուսափելը , վճարումից  խուսափելը կանխելուն և 
կրկնակի հարկում թույլ չտալուն 
ՀԳԱ-ի համար 

41միավոր 
Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ  

ՌՆ 1 
Ռազմավարական նշանակություն ունեցող երկրների հարկային մարմինների 

(այսինքն` այդ երկրների կառավարությունների) հետ Կրկնակի հարկումից 
խուսափելու և հարկերի չվճարումը կանխելու համաձայնագրերի (Հարկային 

համաձայնագրեր) ցանցի առկայություն  
ԱՑ  8.1.1 

50.00 միավոր 
• Արդյո՞ք ռազմավարական նշանակություն ունեցող բոլոր երկրների 
հետ կնքվել են Հարկային համաձայնագրեր: 

Պատասխան 
Թերևս ոչ բոլոր երկրների հետ է դեռևս կնքվել Հարկային համաձայնագիր: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Սույն ՀԳԱ-ի լրացման պահին  Հայաստանի Հանրապետությունն ունի գործող ընդամենը 
28 հատ «Կրկնակի հարկումից խուսափելու և հարկերի չվճարումը կանխելու համա-
ձայնագրեր (այսուհետ ՀԳԱ-ներում` Հարկային համաձայնագրեր)»: Օրինակ. 
«Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության և Լիբանանի Հանրապետության միջև 
եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը 
կանխելու վերաբերյալ»: Այդ 28 երկրից 11-ը եվրոպական են, իսկ 6-ը` Անկախ 
Պետությունների Համագործակցության (ԱՊՀ) երկրներ են:  

Հարկային համաձայնագրերի ցանցի ստեղծման այդ պրոցեսը ընթացքի մեջ է:   

Պետք է նշել, որ եթե լայն իմաստով դիտարկվի անգլերեն Treaty, իսկ հայերեն` հարկային 
համաձայնագիր տերմինը, ապա կարելի է ընդունել, որ խոսքը վերաբերում է, բացի  
կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրերից, նաև ընդհանրապես 
հարկային ոլորտում գործող ՀՀ միջազգային համաձայնագրերին: Դրանք են. 

- անուղղակի հարկերի գանձման սկզբունքների մասին համաձայնագրերը – 5 
համաձայնագիր. 

- հարկային ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագրերը – 10 
համաձայնագիր: 

Բացի այդ, կան բազմաթիվ կոնվենցիաներ և միջազգային պայմանագրեր, որոնք 
հարկային նորմեր են պարունակում: Սովորաբար, դրանք նույնպես հարկավոր է հաշվի 
առնել` միջազգային հարկային դաշտը քննարկելիս կամ գնահատելիս:  
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Այսպիսով, ամենամեծ թիվը կազմում են կրկնակի հարկումը բացառելու մասին 
պայմանագրերը (թվով` 28), թեև դրանք առկա են ոչ բոլոր առանցքային երկրների հետ, 
օրինակ, առայժմ կնքված չեն ԱՄՆ-ի, Միացյալ Թագավորության, Ճապոնիայի հետ:  

Գործող Հարկային համաձայնագրերի իմաստով առանձնահատուկ է Գերմանիայի 
օրինակը: Թեև ՀՀ-ն չի հանդիսանում նախկին Սովետական Միության իրավահաջորդ և 
ընդհանուր դեպքում չի կիրառում այդ Միության կողմից կնքված միջազգային 
համաձայնագրերը, սակայն Գերմանիայի առնչությամբ ՀՀ-ն պաշտոնապես ընդունել է 
ԽՍՀՄ-ի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև 1981թ. նոյեմբերի 24-ին 
կնքված կրկնակի հարկումը բացառելու մասին կոնվենցիան (ՀՀ ԱԳՆ-ի կողմից` 1992թ. 
պաշտոնական ծանուցագրով):  

Թեև Հայաստանն  ունի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրեր 
այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, 
Արևմտյան Եվրոպայի և ԱՊՀ-ի երկները, Բալթյան  հանրապետությունները, սակայն չի 
կարելի համարել, որ Հայաստանն ունի կրկնակի հարկումը բացառելու համաձայնագրեր 
բոլոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող երկրների հետ:  

«Ռազմավարական նշանակություն ունեցող երկրի» չափանիշների մեջ հարկային 
մարմինը նկատի է ունենում ոչ միայն ֆիսկալ, այլ նաև տնտեսական-ինվեստիցիոն 
գործոնի ազդեցությունը:   

Մասնագիտական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդպիսի իրավիճակի պատճառներ 
կարող են լինել Հարկային համաձայնագրերի նախապատրաստման մեխանիզմի 
առանձնահատկությունը կամ սահմանափակումները, ինչպես նաև մյուս կողմի 
մոտեցումներն այդ հարցում:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

Համաձայն «Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքների (թե «հին» օրենքի`2000թ., թե’ 
«նոր»` 2007թ.)`  արտաքին աշխարհի հետ պաշտոնական կապն իրականացվում է ՀՀ ԱԳՆ-ի 
միջոցով:  

ՀՀ ՀՊԾ-ն կամ ՀՀ ՖԷՆ-ը չեն կարող ուղղակիորեն դիմել օտարերկրյա պետության 
համապատասխան գերատեսչությանը` կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ 
համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցություններ սկսելու առաջարկությամբ:  

Ղեկավարվելով ՀՀ ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարության 2000թ. հունվարի 25-ի 
թիվ 23 հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության կողմից եկամուտների  
եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ համաձայնագրերի կնքման 
նախապատրաստման աշխատանքների» կանոնակարգով, ՀՀ ՖԷՆ-ը, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ի հետ 
համատեղ, մշակում և ՀՀ ԱԳՆ է ներկայացնում այն երկրների ցանկը, որոնց հետ 
տնտեսական (ոչ միայն ֆիսկալ) նկատառումներից ելնելով` առաջնային է համարում  
Հարկային համաձայնագրերի կնքման նախապատրաստման գործընթացը: 

 Վերաբերող նյութեր. 

- «Կրկնակի հարկումից խուսափելու և հարկերի չվճարումը կանխելու համա-
ձայնագրեր»-ի տեքստեր,  www. taxservice.am, 

- ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական տեղեկագիր 
«Միջազգային պայմանագրերի պաշտոնական տեղեկագրեր»,  

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ այլ երկրների 
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կառավարությունների միջեւ «Եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը 
բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» տեղեկանք (սեփական, 
ոչ պաշտոնական մշակում), ՀՆՑ 1, 

ՀՀ  հարկային միջազգային պայմանագրերի ցանկը` տրամադրված ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
մասնագետների կողմից 2007 թվականի սեպտեմբերին, ՀՆՑ 2: 

ԱՑ  8.1.2 

81.25 միավոր 

• Արդյո՞ք Հարկային համաձայնագրերն ընդգրկում են բոլոր այն 
հարկատեսակները, որոնց համար տեղեկատվության 
փոխանակման անհրաժեշտություն կա: 

Պատասխան 
Այո: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային համաձայնագրերը թույլ են տալիս (Հայաստանում օգտագործվող տիպային 
ձևի` հոդվածներ 26 և 27) տեղեկատվություն փոխանակել նաև եկամուտների ու գույքի 
հարկ չհանդիսացող հարկատեսակների գծով: Համաձայնագրի տեքստը սովորաբար 
հնարավորություն է տալիս կողմերի համաձայնությամբ ընդլայնել կարգավորվող 
հարկերի ցանկը` «նմանատիպ հարկատեսակով»:  

Բացի այդ, չմոռանանք, որ ԱՊՀ շրջանակներում գործում է նաև անուղղակի հարկերի 
գանձման սկզբունքների մասին առանձին կոնվենցիա (ստորագրված 1998թ): 

ԱՑ  8.1.3 

65.63 միավոր 

• Արդյո՞ք Հարկային համաձայնագրերը նախատեսում են 
հարկային պարտավորությունների հավաքագրման դրույթներ, 
երբ նման լծակներն անհրաժեշտ են համարվում: 

Պատասխան 
Այո, հիմնականում նախատեսում են: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Դա, սովորաբար, իրականացվում է «Աջակցություն գանձման գործում» վերնագրով 
հոդված Հարկային համաձայնագրում ներառելու ձևով: Այդ հոդվածի համաձայն`  
Պայմանավորվող Պետությունների իրավասու մարմինները պարտավոր են միմյանց 
օգնել համապատասխան հարկերի եվ տույժերի գանձման գործում: 

Օրինակ, Ուկրաինայի հետ կնքված Համաձայնագրի 27-րդ հոդվածի համաձայն` 
Պայմանավորվող Պետությունների իրավասու մարմինները պարտավորվում են օգնել 
միմյանց և աջակցել Համաձայնագիրը ներառող հարկերի, ներառյալ` հարկային 
օրենսդրությունը խախտելու համար նախատեսվող տոկոսների, տույժերի և 
տուգանքների գանձման գործում: 

Հարկային համաձայնագրերի բանակցման ժամանակ ոչ բոլոր երկրներն են 
համաձայնվում ներառել այդպիսի դրույթ, որքան էլ որ հայաստանյան պատվիրա-
կությունը «նման լծակներն անհրաժեշտ համարի»: 

Մասնավորապես, գանձման գործում փոխադարձ աջակցության վերաբերյալ դրույթ. 

• պարունակում են 11 երկրների հետ կնքված Համաձայնագրերը (Հունաստան, 
Նիդերլանդներ, Բելգիա, Բուլղարիա, Ֆրանսիա, Հնդկաստան, Իրան, Ռումինիա, 



  221 

Ռուսաստան, Թուրքմենիստան, Ուկրաինա), 

•  չեն պարունակում 14 երկրների Համաձայնագրերը (Էստոնիա, Թայլանդ, 
Ավստրիա, Բելառուս, Կանադա, Չինաստան, Արաբական Միացյալ 
Էմիրություններ, Լատվիա, Լիբանան, Լիտվա, Մոլդովա, Լեհաստան, Վրաստան, 
Սիրիա, Կատար, Շվեյցարիա, Ֆինլանդիա): 

Միաժամանակ, ինչպես արդեն նշվել է, ԱՊՀ անդամ երկներից շատերի հետ Հայաստանը 
ունի հարկային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի ոլորտում 
համագործակցության և տեղեկությունների փոխանակման մասին, հարկային 
օրենսդրության պահպանման հարցերում համագործակցելու և փոխադարձ օգնության 
մասին, հարկային հարցերում փոխադարձ վարչական օգնության մասին 
համաձայնագրեր: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ հարկային 
պրակտիկայում  «Աջակցություն գանձման գործում» դրույթի օգտագործման դեպք դեռևս 
չի եղել:   

ԱՑ  8.1.4 

75.00 միավոր 

• Արդյո՞ք Հարկային համաձայնագրերն իրավական ուժ ունեն և 
համապատասխանում են միջազգային մոդելներին (օրինակ` 
ՏՀԶԿ (OECD) մոդելային կրկնակի հարկման համաձայնագիր): 

Պատասխան 
Այո: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային համաձայնագրերն իրավական ուժ ունեն, և դրանց դրույթները գերակայում են 
ազգային օրենքի նմանատիպ դրույթի նկատմամբ: ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածը, 
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածը, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի  
38-րդ հոդվածը,  «Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ 2007 թվականի փետրվարի 
22-ի ՀՕ-123-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածը, ինչպես նաև «Միջազգային պայմանագրերի 
իրավունքի մասին» Կոնվենցիան, որին  անդամակցում  է նաև Հայաստանը, 
նախատեսում են սահմանված կարգով Հայաստանում վավերացված (հաստատված) 
միջազգային պայմանագրերի դրույթների գերակայություն ազգային օրենքի նկատմամբ:  

Որևէ իրավական կապակցում չկա ՏՀԶԿ կամ ՄԱԿ միջազգային մոդելների հետ, սակայն 
իրականում բանակցությունների ժամանակ օգտագործվող տիպային ձևի հիմքում դրված 
է ՏՀԶԿ ֆորմատը: ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 
մասնագետները պարբերաբար մասնակցում են ՏՀԶԿ մոդելային Հարկային 
համաձայնագրի տեքստի  շուրջ միջազգային վերապատրաստման կենտրոններում կամ 
ՏՀԶԿ Փարիզյան կենտրոնակայանում կազմակերպվող սեմինարներին ու 
քննարկումներին:  

Հայաստանը ներկայումս ավելի է ինտեգրվում միջազգային տնտեսական 
գործառույթներին, միանում նոր միջազգային պայմանագրերի: Այդ պայմաններում 
հատկապես առկա է անհրաժեշտություն, որ համակարգված աշխատանքներ տարվեն 
հայաստանյան տիպային ձևի «թարմացման» ուղղությամբ: Հիշենք, որ ներկայիս գործող 
«Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքը որոշակիորեն  սահմանափակում է 
Հարկային համաձայնագիր նախապատրաստող, բանակցող մասնագետների 
«ազատության աստիճանը»` պահանջելով, որ բանակցային տարբերակը նախապես 
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ներկայացվի ՀՀ կառավարություն` հավանության արժանանալու համար (տես 
ներպետական համաձայնեցման ընթացակարգի մասին` ըստ «Միջազգային 
պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքի 12-14 հոդվածներ): 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ դեռ կարիք կա, որ 
կառավարության օղակները վերլուծեն ու որոշեն, թե որ տեսակի միջազգային մոդելային 
համաձայնագիրն է հատկապես ձեռնտու Հայաստանի համար:   

 

Վերաբերող նյութեր. 

- «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն», ՆԻԱՑ 50, 

- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 9,  

- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 6, 

- “Միջազգային պայմանագրերի մասին” ՀՀ օրենք,ՆԻԱՑ 15: 

 
ՌՆ 2 

Առկա լինի հրապարակված ռազմավարություն և հիմնական քաղաքականություն 
և/կամ գործառնական առանձին ստորաբաժանում, որը պատասխանատու է 

վարչական համագործակցության ընդհանուր համակարգման և կառավարման 
(ներառյալ տեղեկատվության փոխանակումը) համակարգերի և ըն-

թացակարգերի համար 

ԱՑ  8.2.1 

43.75 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի վարչական համա-
գործակցության և/կամ տեղեկատվության փոխանակման 
ռազմավարություն: 

Պատասխան 
Ոչ, այդպիսի միասնական մշակված ռազմավարություն առկա չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Այլ երկրների հարկային ադմինիստրացիաների հետ համագործակցության և/կամ 
տեղեկատվության փոխանակման առանձին ռազմավարություն առկա չէ, թեև տարբեր 
ստորաբաժանումների կամ առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից տարբեր 
գործառույթներ փաստացիորեն իրականացվում են:  

Կան տեղեկատվության փոխանակման խնդիրները կարգավորող մի շարք իրավական 
ակտեր, մասնավորապես`  ՀՀ կառավարության  հետևյալ որոշումները. 

1. ՀՀ կառավարության 24.07.1997թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային 
պետական ծառայությանը տեղեկություններ հաղորդելու (տրամադրելու) մասին» թիվ 
N294 որոշում,  

2. ՀՀ կառավարության 08.10.2001թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային 
պետական ծառայության, ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարության, ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր մաքսային կոմիտեի հետ ՀՀ արդարադատության 
նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 
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աշխատանքների համակարգման և համապատասխան տեղեկատվության 
փոխանակման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 955 որոշում, 

3. ՀՀ կառավարության 29.08.2002թ. «ՀՀ ՊԵՆ կողմից ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
մաքսային պետական կոմիտեին տեղեկությունների տրամադրման մասին» թիվ 1518-Ն 
որոշում, ինչպես նաև, այս նույն կառույցի հետ կապված, գործում է նաև համատեղ 
հրաման. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման թիվ 1-06/129-Ա, 12 մարտի 2007  և  ՀՀ ԿԱ մաքսային 
պետական կոմիտեի նախագահի հրաման 07/34-7, 12 մարտի 2007 թվականի.  «ՀՀ ԿԱ 
ՀՊԾ-ի և ՀՀ ԿԱ ՄՊԿ-ի միջև տեղեկատվության  փոխանակման կարգը հաստատելու 
մասին», 

4. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 19.03.2002թ. «ՀՀ ԿԲ կողմից ՀՀ ՊԵՆ 
տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»  թիվ 65 որոշում, 

5. ՀՀ կառավարության 08.07.2004թ. «ՀՀ սոցիալական ապահովագրության 
պետական հիմնադրամին տեղեկություններ տրամադրելու մասին» թիվ 1001-Ն որոշում, 

6. ՀՀ կառավարության 20.05.2004թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի օպերատիվ տեղեկատու քարտարանը 
ձևավորելու և տեղեկություններ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 933-Ն 
որոշում, 

7. ՀՀ կառավարության 03.10.2002թ. «Հարկային գաղտնիք հանդիսացող 
տեղեկությունների օգտագործմամբ աշխատանքներ կատարելու իրավասություն 
ունեցող պետական մարմիններին ՀՀ հարկային ծառայության մարմնի կողմից հարկային 
գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» 
N1584-Ն որոշում, 

8. ՀՀ կառավարության 09.03.1998թ. «ՀՀ անշարժ գույքի պետական միասնական 
կադաստրի տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 155 
որոշում: 

Հատկապես արտաքին գործառնությունների մասով կարևոր կլիներ այլ երկրների 
հարկային մարմինների (այսինքն` այդ երկրների կառավարությունների) հետ 
վարչական համագործակցության ընդհանուր համակարգման և կառավարման 
(ներառյալ` տեղեկատվության փոխանակումը) ռազմավարություն ունենալը: Բացառիկ 
չեն այն դեպքերը, երբ այլ երկրների հարկային ադմինիստրացիաները, փաստորեն, չեն 
անդրադառնում և հաճախ չեն էլ պատասխանում Հայաստանի հարկային մարմնի 
հարցումներին, եթե Հայաստանի հետ առկա չէ Հարկային համաձայնագիր կամ 
հարկային հարցերում օժանդակության այլ միջազգային պայմանագիր:      

Նման առանձին ռազմավարությունը կօգներ լուծել ու նաև գործարկել նոր, 
միջազգայնորեն հասանելի աղբյուրներ` հարկերից խուսափումը կանխելու համար: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ այլ պետական 
մարմիններից տեղեկատվություն ստանալուն անդրադարձել է «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքը, և որ արդեն մշակված է նաև հարկային մարմնի կողմից 
երրորդ անձանցից տեղեկություններ ստանալու նոր իրավասություններ տվող օրենքի նախագիծ: 
Պաշտոնատար անձը համոզված չէր, որ այդ պայմաններում երկրի ներսում ակնհայտորեն 
առանձին փաստաթղթի տեսքով ռազմավարություն ունենալու կարիք կա:   

Տեղեկանք. 
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ՏՀԶԿ «Հարկային վարչարարության ֆորումի» վերջին, Սեուլյան դեկլարացիան  ևս կարևորեց 
ինֆորմացիայի ու այլ երկրների փորձի` հարկային ադմինիստրացիաների միջև փոխանակման 
նշանակությունը: Մի քանի տասնյակ երկրների հարկային ադմինիստրացիաների 
ներկայացուցիչներ նշում են, որ անհրաժեշտ է, մասնավորապես.  

ուժեղացնել հարկային ներգործության պրոցեսը, կիրառելով համապատասխան 
իրավական և քրեական միջոցներ չվճարողների նկատմամբ, ներդնելով ավելի շատ 
ռեսուրսներ միջազգային համագործակցության ուղղությամբ,  

• փոխանակել միմյանց հետ, համապատասխան իրավական միջոցների օգտագործմամբ, 
հարկերից խուսափելու սխեմաները իդենտիֆիկացնելու փորձը և համադրելու տարբեր երկրների 
կողմից իրականացվող ռազմավարությունները,   

• վերաանդրադառնալ ու  բարելավել երկկողմանի Հարկային համաձայնագրերի` 
տեղեկատվության փոխանակման դրույթների պրակտիկ կիրառումը, ինչպես նաև զարգացնել 
տեղեկատվության փոխանակման համաձայնագրեր` օֆշորային ֆինանսական կենտրոնների 
հետ:  

 

Վերաբերող նյութեր.  

- ՀՀ կառավարության 24.07.1997թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային 
պետական ծառայությանը տեղեկություններ հաղորդելու (տրամադրելու) մասին» 
թիվ թիվ 294 որոշում, ՆԻԱՑ 23, 

- ՀՀ կառավարության 08.10.2001թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային 
պետական ծառայության, ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարության, 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի հետ ՀՀ 
արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր 
կատարումն ապահովող ծառայության աշխատանքների համակարգման և 
համապատասխան տեղեկատվության փոխանակման կարգը հաստատելու 
մասին» թիվ 955 որոշում, ՆԻԱՑ 71, 

- ՀՀ կառավարության 29.08.2002թ. «ՀՀ ՊԵՆ կողմից ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
մաքսային պետական կոմիտեին տեղեկությունների տրամադրման մասին» թիվ 
1518-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 69, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի և ՀՀ ԿԱ ՄՊԿ 12.03.2007թ.-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
հարկային պետական ծառայության և կառավարությանն առընթեր մաքսային 
պետական կոմիտեի միջև տեղեկատվության փոխանակման կարգը 
հաստատելու մասին» թիվ 1-06/129Ա և 07/34-Ա համատեղ հրամաններ, ՆՓՑ 20, 

- ՀՀ ԿԲ խորհրդի “Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարությանը 
տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին” թիվ 65 որոշում, 
ՆԻԱՑ 73, 

- ՀՀ կառավարության 2004թ մայիսի 20-ի “Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 
ինֆորմացիոն կենտրոնի օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանը ձևավորելու և 
տեղեկություններ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին” թիվ 933-Ն, ՆԻԱՑ 
74, 

- “Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին” ՀՀ օրենք,ՆԻԱՑ 
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12, 

«Հարկային վարչարարության ֆորումի» Սեուլյան դեկլարացիա, ՀՆՑ 3: 

ԱՑ  8.2.2 

37.50 միավոր 

• Արդյո՞ք կա հիմնական քաղաքականություն և/կամ գոր-
ծառնական ստորաբաժանում, որը պատասխանատու է 
այդպիսի համագործակցության ռազմավարության և 
համակարգերի համար: 

Պատասխան 
Ոչ, այդպիսի  պատասխանատու միասնական ստորաբաժնում առկա չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Նշված հիմնական գործառույթներն իրականացվում են, սակայն այդպիսի հատուկ 
առանձին ստորաբաժանում հարկային մարմնում առկա չէ: Գործառույթները բաշխված 
են ըստ տարբեր ստորաբաժանումների.  Հարկային համաձայնագրերի կիրառման 
համար ռեզիդենտուրայի սերտիֆիկատների հարցով զբաղվում է մեկ ստորաբաժանում, 
տեղեկատվության շտեմարանից այլ երկրի հարկային մարմիններին անհրաժեշտ 
տվյալների տրամադրմամբ` այլ ստորաբաժանում, կրկնակի հարկման հարցերին 
չառնչվող հարկային պայմանագրերի հետ տարվող աշխատանքներում ներգրավված են 
նաև վերահսկողական գործառույթներով զբաղվող ստորաբաժանումները, 
արտասահմանից ստացված հայտերի հետ կապված թարգմանությունները 
կենտրոնացված են մեկ այլ ստորաբաժանումում (որտեղ ի պաշտոնե աշխատում են 
անգլերենին տիրապետող հարկային տեսուչներ)  և այլն:  

ԱՑ  8.2.3 

- 

• Արդյո՞ք կենտրոնական մարմնի այդ ստորաբաժանման և այլ` 
ապակենտրոնացված ստորաբաժանումների դերն ու 
պարտավորությունները հստակ սահմանված են, 
հրապարակայնեցված և ընդունված (հասկացված) հարկային 
մարմնի շրջանակներում: 

Պատասխան 
Այս ԱՑ-ն չի գնահատվում, քանի որ այն ածանցվում է նախորդ ԱՑ 8.2.2.-ի 
պատասխանից (այսինքն` քանի որ առկա չեն ոչ կենտրոնական մարմնի այդպիսի 
առանձին ստորաբաժանում, ոչ էլ ապակենտրոնացված ստորաբաժանումներ): 

ԱՑ  8.2.4 
- 

• Արդյո՞ք բոլոր այդպիսի ստարաբաժանումներն ունեն 
անհրաժեշտ վերապատրաստված ռեսուրսներ: 

Պատասխան 
Այս ԱՑ-ն չի գնահատվում, տես ԱՑ 8.2.3.-ի համար բերված նույն հիմնավորումը:  

ՌՆ 3 
Հարկային մարմնում առկա լինեն արդյունավետ ու նպատակամղված, ռիսկերի 
վրա հիմնված համակարգ ու ընթացակարգեր, որոնք հնարավորություն կտան 
ձևավորել տեղեկատվության պահանջներ ու պատասխանել այդպիսի հայտերի: 

ԱՑ  8.3.1 
• Արդյո՞ք գոյություն ունի օրինական համակարգ, որը թույլ է 
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56.25 միավոր 
տալիս տեղեկատվության փոխանակումը հարկային մարմնի և 
այլ համապատասխան ազգային գործակալությունների միջև 
(օրինակ` մաքսային կամ ոստիկանական մարմիններ): 

Պատասխան 
Այո, համակարգ գոյություն  ունի, սակայն այն գործում է ոչ ամբողջ շրջանակի համար:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Տեղեկատվության այդպիսի փոխանակումը կարգավորող նորմատիվ ակտեր 
սահմանված են,  մասնավորապես` ՀՀ կառավարության  որոշումներով (տես ԱՑ 8.2.1), 
սակայն դրանք ամբողջությամբ չէ, որ բավարարում են հարկային մարմնի պահանջը:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ իրենք դժվարանում 
են առանց հատուկ օրենքի հավաքագրել անհրաժեշտ տվյալները, մասնավորապես` չեն 
կարողանում իդենտիֆիկացնել օտարերկրացիների կողմից Հայաստանում 183 օր մնացած 
լինելու հարցը և այլն: Ներկայումս հարկային մարմնի կողմից մշակված է երրորդ անձանցից 
տեղեկություններ ստանալու մասին համապատասխան օրենքի նախագիծ: 

ԱՑ  8.3.2 

50.00 միավոր 

• Արդյո՞ք կան հստակ ու հասկանալի համակարգեր և 
ընթացակարգեր, որոնք նախատեսված են տեղեկատվության 
փոխանակման հայտերի կազմման և/կամ պատասխանելու 
համար: 

Պատասխան 
Այդպիսի ընթացակարգեր հիմնականում առկա են:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հիմնականում այդպես է. տես ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28 դեկտեմբերի 2004թ. թիվ 1-06/1469-Ա 
հրամանը «Օտարերկյա պետություններից հարցումների ստացման և հարցումներ 
ուղղելու վերաբերյալ կարգը հաստատելու մասին»: Այն դեռ կատարելագործման տեղ 
ունի, մասնավորապես` ցանկալի կլիներ սահմանել միասնական ֆորմատ, հստակեցնել 
ՏՀՏ-ի կողմից ուսումնասիրությունների կամ այլ աշխատանքների (ըստ հարկային 
միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների) ժամանակ 
առաջացող խնդիրների լուծման ընթացակարգերը, հետադարձ կապը, 
հաշվետվությունների միջոցով տվյալների դասակարգված վարումը և այլն: 

Ներկայումս հարկային մարմինը դեռևս պատրաստ չէ սպասարկել միջազգային 
պայմանագրեր` տեղեկատվության ժամանակին փոխանակման  իմաստով. կան 
կազմակերպական, ավտոմատացման, լեզվական և այլ խնդիրներ: Առավել ևս, 
համակարգը պատրաստ չէ տեղեկատվության ավտոմատ փոխանակման գործառույթի 
իրականացմանը (դա կարող է անել միայն ըստ հայտերի):  

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28 դեկտեմբերի 2004թ. «Օտարերկրյա պետություններից հարցումների 
ստացման և հարցումներ ուղղելու վերաբերյալ կարգը հաստատելու մասին»թիվ 1-
06/1469-Ա հրաման, ՆՓՑ 14: 
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ԱՑ  8.3.3 

12.50 միավոր 

• Արդյո՞ք տեղեկատվության (փոխանակման) հայտերն 
ամբողջությամբ հիմնված են ռիսկերի վրա (օրինակ` 
սահմանված են արդյո՞ք շեմային de-minimis սահ-
մանափակումներ`բացառելու համար այն հայտերը, որոնք 
վերաբերում են հարկային փոքր եկամուտների կամ 
ընդհանրապես չեն պարունակում հարկային հնարավոր 
եկամուտ): 

Պատասխան 
Ոչ, այդպիսի շեմեր սահմանված չեն և տարբերակում ըստ չափերի կամ այլ ռիսկային 
հատկանիշի, չի կատարվել:  

ԱՑ  8.3.4 

43.75 միավոր 

• Արդյո՞ք բոլոր այդպիսի ստորաբաժանումներն ունեն 
անհրաժեշտ վերապատրաստված ռեսուրս-
ներ/կադրեր`հայտերին ճիշտ ժամկետներին պատասխանելու 
կարողությամբ: 

Պատասխան 
Հիմնականում ոչ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի հատուկ ստորաբաժանումներ դեռևս առկա չեն, և գործառույթները բաշխված 
են տարբեր ստորաբաժանումների միջև: Օրինակ, այդ հայտերի հետ կապված 
թարգմանությունները կենտրոնացված են մի ստորաբաժանումում, որտեղ ի պաշտոնե 
աշխատում են անգլերենին տիրապետող հարկային տեսուչներ(տես վերը`ԱՑ 8.2.3.):  
Մյուս  կողմից, պետք է նշել, որ տեղեկատվության փոխանակումը շատ ինտենսիվ չէ 
դեռևս, և այդ իսկ պատճառով այդպիսի վերապատրաստումներ անցած կադրերի մեծ 
անհրաժեշտություն դեռ չի էլ առաջացել:  

ՌՆ 4 
Առկա լինեն հարկատուների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման 

կազմակերպման, կառավարման և պահպանման համար հատուկ ձևավորված և 
անվտանգ համակարգեր 

ԱՑ  8.4.1 
37.50 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուների տվյալների ուղարկման, պահպանման 
և հավաքագրման համակարգերն արդյունավետ են և հուսալի: 

Պատասխան 
Հիմնականում ոչ:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդ համակարգերն ունեն տեխնիկական սահմանափակումներ, ինչը կիսով չափ 
պակասեցնում է արդյունավետությունը: Գլոբալ ցանց գործում է միայն Երևան 
քաղաքում, իսկ ՏՀՏ-ները 2 շաբաթը մեկ ինֆորմացիան բերում են էլեկտրոնային 
կրիչների օգնությամբ:  

Քանի որ առկա չէ միջազգային հարկային վարչարարական հարցերը, մասնավորապես` 
տեղեկությունների փոխանակումը նաև կոորդինացնող հատուկ ստորաբաժանում, ապա 
արդյունավետորեն չի գործում նաև հարկատուների այդպիսի յուրահատուկ տվյալների 
հավաքագրման համակարգը (շատ տվյալներ հավաքագրվում են ըստ հայտի, հարցման, 
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այլ ոչ թե ավտոմատ կերպով):   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ հարկատուների տվյալների 
պահպանման համակարգը գնահատվեց որպես հուսալի` մատնանշելով 9 մակարդակի վրա 
գործող  «հասանելիության» տեխնիկական կոդավորումը և այլ հանգամանքներ (մանրամասն տես 
ՀԳԱ 13 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ»):  

Թղթային կրիչով հարկատուի տվյալների պահպանման (այսպես ասած` «Հարկատուի գործ»-ի) 
պահանջների խախտման հարցերում որոշակի թերացումներ նշվում են ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
վերահսկողության վարչության կողմից ՏՀՏ-ներում իրականացված համալիր ստուգումների 
ընթացքում: 

Վերաբերող նյութեր. 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 1992թ-ի օգոստոսի 22-ի «Ձեռնարկությունների, 
կազմակերպությունների հարկմանը վերաբերող տեսչություններում 
պահպանվող գործերը կազմելու, փաստաթղթերը հաշվառելու և դրանց 
պահպանումը ուժեղացնելու մասին» թիվ 538 հրաման, ՆՓՑ 6, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ..... տարածքային հարկային տեսչությունում համալիր ստուգում 
անցկացնելու մասին հրամանի, ծրագրի և կատարված ստուգման ակտի 
պայմանական օրինակներ, ՆՓՑ 15: 

ԱՑ  8.4.2 
40.63 միավոր 

• Որքանո՞վ են ճշգրիտ և թարմացված տվյալները  հարկային 
մարմնի տեղեկատվական տվյալների բազա(ներ)ում: 

Պատասխան 
Դրանք բավարար չափով թարմ ու ճշգիրտ չեն:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Դրանք այնքան էլ ճշգրիտ չեն, քանի որ ունեն 2 շաբաթվա վաղեմություն: 

Հարկ վճարողների վերաբերյալ ընդհանուր բնույթի տվյալների տրամադրման  հարցը 
(հասցե, կոնտակտներ, ղեկավարի և հարկերի գծով պատասխանատու պաշտոնատար 
անձի անուններ, բանկային հաշիվներ և այլն) կարգավորվում է համապատասխան 
նորմատիվ ակտերով, որոնք, սակայն, հստակ օրենսդրական հիմք չեն տալիս 
պահանջելու ներկայացնել տեղեկություն` նաև հարկային մարմնում առաջին անգամ 
գրանցվելիս հայտնած տվյալների հետագա փոփոխությունների մասին (առավել 
մանրամասն տես ՀԳԱ 13):  

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն քայլեր է ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, մասնավորապես` մշակել ու 
ներկայացվել  է «Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հարկային 
մարմնում հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը13: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

                                                 
13 Նշում. սույն ԱՑ գնահատումից հետո հրապարակվեց այս հարցի իմաստով նշանակություն 
ունեցող նոր օրենք, այն է «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հարկային 
հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 2007թ. 
հոկտեմբերի 11-ին, տես ՀՀ ՊՏ թիվ 54 (578), 7 նոյեմբերի 2007թ.: Այն նոր բազա է ստեղծում 
քննարկվող հարցերի ուղղությամբ բարելավումների համար: 
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ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց նաև 
ճշգրտության վրա ազդող ռիսկը` կապված ձեռքով տեղեկատվությունը մուտքագրելու 
հետ:   
Տեղեկանք. 

AEPLAC-ի կողմից 2005թվականին անցկացված «Հարկերի գանձման գործընթացում գործարքային 
ծախսերի գնահատում» հետազոտություն-հարցման ժամանակ առիթ էր եղել առնչվել 
հարկատուների վերաբերյալ տվյալների բազայի հետ: Հետազոտության արդյունքներով 
պատրաստված Հաշվետվության մեջ (www. aeplac.am, Հրապարակումներ,2005, տես 
հաշվետվության «Ընտրանքը» պարագրաֆը) նշվում է, որ իրավիճակն այնպիսին էր, որ ՀՀ ԿԱ 
ՀՊԾ տվյալների բազայից պատահականորեն վերցված 500 հարկատուների տվյալներից 90 
տոկոսում առկա էին եղել տարատեսակ սխալներ (հարկատուները դադարեցրել էին իրենց 
գործունեությունը կամ ընդհանրապես լուծարվել էին կամ կոնտակտային տվյալները չէին 
համապատասխանում), որոնք անհնար էին դարձրել հարցման ընտրանքում նրանց ներառելը:     

Վերաբերող նյութեր. 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.01.2007 թիվ 1-06/27-Ա հրամանով հաստատված «ՀՀ 
կառավարության 2007թվականի գործունեության ծրագրի կատարումն 
ապահովող միջոցառումների ծրագրի` ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կողմից կատարման ենթակա 
միջոցառումներ»-ի հավելված 2, ըստ ՆՓՑ 36: 

ԱՑ  8.4.3 
43.75 միավոր 

• Արդյո՞ք տվյալների փոխանակումն իրականացվում է անվտանգ 
եղանակով: 

Պատասխան 
Թերևս չկան բոլոր երաշխիքները` անվտանգության մեջ համոզված լինելու համար: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այլ երկրների հարկային ադմինիստրացիաների հետ տվյալների փոխանակումը, 
համաձայն սահմանված կարգի,  իրականացվում է հարկային մարմնի կոնկրետ մեկ 
վարչության կողմից:  
Տվյալների բազաների կառավարումն իրականացնող ստորաբաժանման հետ ոչ մի 
դժվարություն մինչ այժմ չի առաջացել խնդրարկված տվյալները ստանալու ու, 
այդպիսով, այլ երկրների ադմինիստրացիաներին պատասխանելու համար:  

Տվյալները հաղորդվում և ստացվում են տարբեր միջոցներով: Երբեմն տվյալները կարող 
են հաղորդվել, արտասահմանյան հարկային  ադմինիստրացիայի խնդրանքով, նաև` 
հեռախոսով: Համակարգված նկարագրություն, թե ինչպես պետք է կատարվի 
փոխանակումը, առկա չէ, մասնավորապես`  չի կիրառվում կոդավորման տեխնիկա:      

ՌՆ 5 
Առկա լինեն ռիսկերի վրա հիմնված արդյունավետ ու նպատակամղված 

համակարգեր և ընթացակարգեր` այլ երկրների հարկային մարմինների հետ տե-
ղեկատվության փոխանակման համար 

ԱՑ  8.5.1 

34.38 միավոր 

• Արդյո՞ք կան հստակ և պարզ հասկանալի համակարգեր և 
ընթացակարգեր` տեղեկությունների փոխանակման հայտեր 
ձևավորելու կամ այլ երկրից ստացված հայտը մշակելու համար: 

Պատասխան 
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Տեղեկությունների փոխանակման հարցում առկա են որոշակի դժվարություններ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Տեղին է հղում կատարել սույն ՀԳԱ-ի ԱՑ 8.3.2.-ի վրա, քանի որ կարգավորումն 
իրականացվում է նույն փաստաթղթով, այսինքն` երկրի հարկային մարմնի ներսում և 
այլ երկրների հարկային ադմինիստրացիաների հետ աշխատելու պարագայում գործում 
է նույն`  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28 դեկտեմբերի 2004թ. թիվ 1-06/1469-Ա հրամանը 
«Օտարերկյա պետություններից հարցումների ստացման և հարցումներ ուղղելու 
վերաբերյալ կարգը հաստատելու մասին»:  

Դրանով որոշ ընդհանուր հարցեր կարգավորված են, մասնավորապես, սահմանվել է. 

1. օտարերկրյա պետությունների ֆինանսական մարմիններին՝ անհրաժեշտ 
տեղեկատվության ստացման վերաբերյալ ՀՊԾ-ի դիմելու դեպքերը, 

2. տեղեկությունների ստացումն, ինչպես նաև տրամադրումն իրականացվում է ՀՊԾ 
միջազգային հարաբերությունների բաժնի միջոցով, 

3. հարցման մեջ ներառվող տեղեկատվությունը (օրինակ, պարտադիր է հայցվող 
գործարքին (հարկատուին) վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը կցելը), 

4. հարցումներին պատասխանելու ժամկետները (ՏՀՏ համար՝ 1 ամիս, ամփոփման 
համար՝10 օր): 

Կարծում ենք, որ սա իրենից ամբողջական ընթացակարգ չի ներկայացնում: Ի դեպ, 
հայտի ձևը ևս սահմանված չէ, ինչը կարող է մեծացնել մշակման ժամանակը և սխալի 
հավանականությունը:   

Վերաբերող նյութեր 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28 դեկտեմբերի 2004թ.-ի «Օտարերկյա պետություններից 
հարցումների ստացման և հարցումներ ուղղելու վերաբերյալ կարգը հաստատելու 
մասին» թիվ 1-06/1469-Ա հրաման, ՆՓՑ թիվ 14: 

ԱՑ  8.5.2 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք տեղեկատվության (փոխանակման) հայտերն 
ամբողջությամբ հիմնված են ռիսկերի վրա (օրինակ` 
սահմանված են արդյո՞ք շեմային de-minimis 
սահմանափակումներ`բացառելու համար այն հայտերը, որոնք 
վերաբերում են հարկային փոքր եկամուտների կամ 
ընդհանրապես չեն պարունակում հարկային հնարավոր 
եկամուտ): 

Պատասխան 
Հայտերի ներկայացման ընթացակարգում ռիսկերի գործոնը չի առանձնացվում:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Տեղին է հղում կատարել սույն ՀԳԱ-ի ԱՑ 8.3.3.-ին, քանի որ կարգավորումն 
իրականացվում է նույն փաստաթղթով, այսինքն` երկրի հարկային մարմնի ներսում և 
այլ երկրների հարկային ադմինիստրացիաների հետ աշխատելու պարագայում գործում 
է նույն`  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28 դեկտեմբերի 2004թ. թիվ 1-06/1469-Ա հրամանը 
«Օտարերկյա պետություններից հարցումների ստացման և հարցումներ ուղղելու 
վերաբերյալ կարգը հաստատելու մասին»:  
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Այդ փաստաթղթում այդպիսի շեմեր սահմանված չեն և տարբերակում  ըստ չափերի կամ 
այլ ռիսկային հատկանիշի,չի կատարվել:  

Իրականում պատկերը կարող էր այլ լինել, քանի որ միջազգային պայմանագիրը, 
ուշադիր և համակարգված կիրառման պարագայում, կարող է տալ նմանատիպ հիմքեր: 
Այսպես.  Հարկային համաձայնագրերի նախապատրաստման պրակտիկայում  
հայաստանյան մասնագիտական շրջանակն  «ընդունել է»  2005 թվականին ՏՀԶԿ-ի 
տիպային մոդելում ներմուծված «Օգնություն հարկերի գանձման գործում» հոդվածը` 
ամբողջությամբ և առանց վերապահումների: Այն  կիրառվել է բոլոր հետագա` կրկնակի 
հարկումը բացառելու մասին կնքված և նախաստորագրված համաձայնագրերում 
(Ղազախստան, Ղրղզստան, Իսպանիա և այլն): Նշված հոդվածի 8–րդ կետն իրավունք է 
տալիս պետությանը մյուս պետությանը աջակցություն չցուցաբերել այն դեպքերում, երբ 
վարչական բեռն այդ պետության համար բացահայտորեն համադրելի չէ մյուս պետու-
թյան կողմից ստացվող (ակնկալվող) եկամուտներին: Այսպիսով, ՀՀ Հարկային 
համաձայնագրերը ներկայումս  այդ մասով իրավական հիմք են ստեղծել 
արդյունավետության/ռիսկերի գնահատման համակարգ կիրառելու համար:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց մի հանգամանքի 
մասին. որ ՏՀՏ-ները, հաշվի առնելով իրենց լարված աշխատանքային գրաֆիկը,  շատ էլ հակված 
չեն լինում զբաղվել օտարերկրյա պետությունից ստացված` տեղեկություն տրամադրելու 
հայտերով, առավել ևս, որ իրենք չեն կառավարում «արդյունավետության շեմերը» (այսինքն` 
նույնիսկ փոքր գումարի գծով այդպիսի ուսումնասիրություն պիտի կատարեն):     

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28 դեկտեմբերի 2004թ.-ի «Օտարերկյա պետություններից 
հարցումների ստացման և հարցումներ ուղղելու վերաբերյալ կարգը հաստատելու 
մասին» թիվ 1-06/1469-Ա հրաման, ՆՓՑ թիվ 14: 

ԱՑ  8.5.3 
25.00 միավոր 

• Արդյո՞ք հայտնաբերված են բոլոր բարձր ռիսկայնություն 
պարունակող ոլորտներն ու գործարքների տեսակները: 

Պատասխան 
Ոչ, նման ոլորտների և գործարքների իդենտիֆիկացման մեխանիզմ սահմանված չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Այդպիսի համակարգված դիտարկման համակարգ հարկային մարմնում առկա չէ: 
Օրինակ, գործող մեխանիզմը նույնիսկ «փողերի լվացման հետ կապված» հատուկ 
տեղեկատվությունը կարող է դժվարությամբ հայտնաբերել:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց տեսակետ, որ թերևս 
արժեր, որ լինի համակարգ, որից բխեն նաև արտասահմանյան գործարքների կապակցությամբ 
ստուգվող հարկատուների ընտրության տվյալներ` դասակարգված ըստ «կարմիր, դեղին ու 
կարմիր» հատվածների (ինչպես դա սովորաբար անում են այլ հանգամանքներում):  

ԱՑ  8.5.4 
37.50 միավոր 

• Արդյո՞ք հայտերին պատասխանելու համար սահմանված 
ժամկետները պահպանվում են: 

Պատասխան 
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Ժամկետներին հետևելու խնդիրը հատկապես ընդգծված չէ գործող ընթացակարգում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Ինչպես նշվեց ԱՑ 8.3.2.-ի  հիմնավորում-մեկնաբանության մեջ, իրականում գործող 
միակ փաստաթուղթը միայն որոշ փուլերի համար է ժամկետներ սահմանել: Այդ 
փաստաթուղթը  կորելացված չէ հատկապես Հարկային համաձայնագրերում կամ 
հարկային իրավախախտումների դեմ պայքարի ոլորտում համագործակցության մասին 
այլ միջազգային պայմանագրերից բխող հնարավոր անհրաժեշտ ժամկետների հետ:  

Հարկային համաձայնագրերով ընդունված չէ ուղղակիորեն որևէ ժամկետ սահմանելը: 
Տվյալ հարցը, ինչես նաև մի շարք այլ հարցեր, որոնք վերաբերում են Համաձայնագրի կի-
րառմանը, կանոնակարգվում են հատուկ հոդվածով` Փոխհամաձայնեցման 
ընթացակարգ (արարողակարգ): Վերջինիս 3-րդ կետով նախատեսվում է փոխադարձ 
համաձայնեցման միջոցով լուծել այն խնդիրները, որոնք կապված են Հարկային 
համաձայնագրի մեկնաբանության և կիրառման հետ: Դա նշանակում է, որ 
Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո երկու պետությունների իրավասու 
մարմինները (տվյալ դեպքում ՀՊԾ-ները) պետք է մշակեն և փոխադարձ հաստատմանը 
ներկայացնեն համապատասխան ընթացակարգ` ներառելով նաև տեղեկությունների 
ավտոմատ կամ ըստ հայտերի պատասխանելու ժամկետները: Այդպիսի 
ընթացակարգերը կարող են տարբերվել միմյանցից (լինել «country-oriented»)` կախված 
տվյալ պետության հետ ձեռք բերված համաձայնություններից: Առանց այդպիսի, 
յուրաքանչյուր պետության հետ համաձայնեցված ընթացակարգի, միշտ կառաջանա 
փոխադարձ դժգոհություն` հարցումներին ուշացումով պատասխանելու 
կապակցությամբ: Ըստ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց կողմից ներկայացրած 
տեղեկության` այդպիսի աշխատանք դեռևս ամփոփ ձևով չի կատարվել ոչ մի 
պետության հետ:  

Այդ պարագայում նպատակահարմար է, որ ներքին (ազգային) իրավական ակտով 
սահմանված ընդհանուր պայմաններն, այդ թվում` ժամկետները, լինեն ճկուն:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ չնշվեց ՏՀՏ-ներից պահանջվող 
ուսումնասիրությունների արդյունքների ուշացման մասին: Միաժամանակ  նշվեց, որ այլ 
երկրներից, մասնավորապես` «առավել մեծ տեղեկատվական գործընկեր» ՌԴ-ից,  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
ներկայացրած հարցումների պատասխանները գալիս են շատ ուշացումով: 

 

ԱՑ  8.5.5 

34.37 միավոր 

• Արդյո՞ք կան պայմանավորվածություններ և հստակ կանոններ, 
որոնք կարգավորում են ինչպես օտարերկրյա հարկային 
մարմինների պաշտոնյաների ներկայության, այնպես էլ նրանց 
կողմից տեղեկատվության հավաքագրման լիազորությունները: 

Պատասխան 
Այդպիսի փոխադարձ գործուղումների կամ համատեղ աշխատանքի որևէ կանոնակարգ 
հարկային մարմինը չի սահմանել: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Պրակտիկայում օտարերկյա հարկային պաշտոնյաների` Հայաստանում որևէ 
գործառույթ իրականացնելու նախադեպ դեռ չի եղել:  
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Այդպիսի գործառույթների գծով պայմանավորվածություններ Հարկային 
համաձայնագրերում հանդիպում են բացառիկ դեպքերում: Դրանք առկա են Հայաստանի 
կնքած` համապատասխան նպատակ ունեցող հարկային համաձայնագրերում: Օրինակ, 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև 
հարկային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի ոլորտում 
համագործակցության և տեղեկությունների փոխանակման մասին» համաձայնագիրը 
(ուժի մեջ է 05.07.2001թ. հուլիսի 5-ից) ուղղակիորեն նշում է դրանք: Մասնավորապես, 
համաձայնագրի 5-րդ հոդվածը («Միջոցառումների անցկացումը») սահմանում է, որ 
«Կողմերի իրավասու մարմինների փոխգործակցությունը . . . ներառում է ուժերի և 
միջոցների համատեղ պլանավորում, օգտագործում, այդ միջոցառումների անցկացման 
ընթացքի և արդյունքների մասին տեղեկությունների փոխանակում»: Համաձայնագրի 12-
րդ հոդվածի («Փոխգործակցությունը հարցումը կատարելիս») համաձայն` «հարցվող 
իրավասու մարմինը կարող է թույլատրել հարցում անող իրավասու մարմնի լիազոր 
ներկայացուցիչներին` իր պետության տարածքում մասնակցել հարցման կատարմանը` 
ապահովելով նրանց աշխատանքի համար անհրաժեշտ պայմաններ, եթե դրանք չեն 
հակասում իր պետության օրենսդրությանը»: Վերջապես, Համաձայնագրի 15-րդ 
հոդվածը («Ծախսերը») սպառիչ նկարագրում է փոխգործակցության իրականացման 
նպատակով Կողմերի ֆինանսական պարտավորությունները:  

Կրկնակի հարկման համաձայնագրերը, բացի կրկնակի հարկումը բացառելու 
նպատակից հետապնդում են նաև «հարկումից խուսափելը կանխելու» նպատակը և այն 
իրականացնելու համար գնալով ավելի ու ավելի շատ սահմանափակվում են միայն 
տեղեկությունների փոխանակման և հարկերի գանձման փոխադարձ օգնության 
գործառույթներով (ավելին, որոշ պետություններ հակված են կրկնակի հարկման 
համաձայնագրերից «հանել» հարկային վարչարարությանը վերաբերող բոլոր հարցերը` 
տեղափոխելով դրանք առանձին իրավական դաշտ): Պատճառն այն է, որ ՏՀԶԿ-ն, 
կարևորելով հարկային մարմինների գործնական փոխգործակցության հարցը, ԵԽ-ի հետ 
համատեղ մշակել է հատուկ Կոնվենցիա (համառոտ նկարագրությունը տես ստորև 
բերվող Տեղեկանքում: Նախկին Սովետական Միության հանրապետություններից այդ 
Կոնվենցիային միացել է Ադրբեջանը, իսկ Ուկրաինան ստորագրել է այն և ներկայումս 
գտնվում է  վավերացման փուլ): Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս չի ստորագրել 
այդ Կոնվենիան:         
Տեղեկանք. 
Եվրոպայի Խորհրդի/ՏՀԶԿ-ի Կոնվենցիա հարկային խնդիրներով փոխադարձ վարչարարական 
օժանդակության մասին 
Կոնվենցիան մշակվել է Եվրոպայի Խորհդրի և ՏՀԶԿ-ի միացյալ ջանքերով: Այն “բաց է” 
անդամակցության համար Եվրոպայի Խորհրդի և ՏՀԶԿ անդամ պետությունների համար 1988 
թվականի հունվարի 25-ից: Ներկայումս Կոնվենցիային անդամակցում են 11 պետություններ`    

Ադրբեջանը, Բելգիան, Դանիան, Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան, Իսլանդիան, Իտալիան, 
Նիդեռլանդները, Նորվեգիան, Լեհաստանը, Շվեցիան, և ԱՄՆ-ն: Կանադան, Ուկրաինան և 
Միացյալ Թագավորությունը ստորագրել են Կոնվենցիան և գտնվում են այն վավերացման 
փուլում:  

Կոնվենցիայի նպատակն է  խթանել միջազգային համագործակցությունը ազգային հարկային 
օրենքների առավել արդյունավետ կիրառման համար, պահպանելով հարկատուների 
առանցքային իրավունքները: Կոնվենցիան նախագծված է այնպես, որպեսզի ապահովել 
պետությունների միջև վարչական համագործակցության բոլոր հնարավոր ձևերը հարկերի 
հավաքագրման և գանձման համար, մասնավորապես, հարկերից խուսափումը և հարկերի 
վճարումից խուսափելը կանխելու մտադրությամբ: Այդպիսի համագործակցությունը 
դասակարգվում է տեղեկատվության փոխանակումից մինչև աջակցություն հարկերի գանձման 
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գործում:    

Կոնվենցիայի կիրառման նպատակով փորձագետների հանձնաժողովի կողմից պատրաստվել է 
բացատրական հաշվետվություն, որը փոխանցվել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների 
հանձնաժողովին և ՏՀԶԿ-ի խորհրդին: Հաշվետվությունը չի ներկայացնում իրենից 
ավտորիտատիվ մեկնաբանության գործիք, թեև կարող է օգտակար լինել Կոնվենցիայի 
դրույթները հասկանալու համար: 
 
Կոնվենցիան ունի հետևյալ հավելվածներ. 
Հավելված А: հարկեր, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Կոնվենցիան 
Հավելված B: իրավասու մարմինները 
Հավելված C: “ազգային անձ” տերմինի սահմանումը Կոնվենցիայի նպատակով: 

Վերաբերող նյութեր. 
«Եվրոպայի Խորհրդի/ՏՀԶԿ-ի Կոնվենցիա հարկային խնդիրներով փոխադարձ 
վարչարարական օժանդակության մասին» (բաց է ստորագրման համար 1998թ. 
հունվարի 25-ից), ՀՆՑ 7: 
 

ՌՆ 6 
Հարկատուներն իրազեկ լինեն, որ պետք է ժամանակին ճշգրիտ տվյալներ 

տրամադրեն արտերկրում կատարված գործարքների կամ արտասահմանյան 
պարտավորությունների վերաբերյալ և որ համապատասխան պատժամիջոցներ 

լինեն սահմանված` նշված պահանջները չկատարելու համար 
ԱՑ  8.6.1 

21.88 միավոր 
•  Արդյո՞ք ծանուցումներ (տեղեկատվություն) և ուղեցույցներ են 

տրամադրվել բոլոր այդ համապատասխան հարկատուներին: 

Պատասխան 

Այդպիսի հատուկ ուղղվածության ծանուցումներ և ուղեցույցներ հարկատուներին չեն 
տրամադրվում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Հայաստանյան հարկային օրենսդրությունը հատուկ չի պահանջում առանձին 
հայտարարագրել կամ տվյալներ ներկայացնել արտերկրում կատարված գործարքների 
կամ արտասահմանյան պարտավորությունների վերաբերյալ: Այն նաև չունի 
գործունեության  «արտաքին» հատվածի առանձին պատժամիջոցների համակարգ:  

Շահութահարկի օրենսդրությունը (կապված այն բանի հետ, որ ռեզիդենտուրան 
որոշվում է ըստ ինկորպորացիայի երկրի, տես նաև ստորև` ԱՑ 8.7.1.-ի հիմնավորում-
մեկնաբանությունը) պահանջում է Հայաստանում հայտարարագրել «համաշխարհային» 
ցուցանիշները, եկամուտները և ծախսերը:  

Նույնը վերաբերում է ֆիզիկական անձանց եկամտահարկի դեպքին: 

Ավելացված արժեքի հարկի օրենսդրությունը նույնքան հստակ չի սահմանում իր 
հայտարարագրման կանոնները` որոշակի տարընթերցում առաջացնելով «օրենքի 
գործողության շրջանակից դուրս» և «ՀՀ տարածքից դուրս մատակարարման վայր» 
ունեցող գործարքների համար:  

Հարկային մարմինը չի իրականացնում այդպիսի  «համապատասխան հարկատուների» 
իդենտիֆիկացում և նրանց հետ առանձնահատուկ աշխատանք չի տանում, ներառյալ` 
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ծանուցումներ և ուղեցույցներ տալը:  

Միաժամանակ, հարկային մարմինը տարածում է ընդհանուր բնույթի ծանուցումներ 
(տեղեկատվություն) և ուղեցույցներ` իր սովորական գործունեության ընթացքում:   

ԱՑ  8.6.2 

-  

• Հարկատուների ո՞ր տոկոսն է տրամադրում այդ տվյալները 
սահմանված ժամկետներում և արդյո՞ք այն համապատասխանում է 
հարկային մարմնի` այդ առումով պլանավորած (կատարողականու-
թյան) նպատակային ցուցանիշի մակարդակին: 

Պատասխան 
Քանի որ հարկային մարմինը, ԱՑ 8.6.1. և ԱՑ 8.7.1. ներկայացված հիմնավորում-
մեկնաբանությունների հիմքով, չի իրականացնում հատուկ գործառույթներ 
հարկատուների «արտաքին գործունեության» հատվածում, ապա բնական է, որ դեռևս 
սահմանված չեն պլանավորած (կատարողականության) նպատակային ցուցանիշներ:  

Հաշվի առնելով այդ իրավիճակը և այն, որ այս ԱՑ պատասխանը ածանցվում է նախորդ` 
ԱՑ 8.6.1.-ի պաստասխանից, այս ԱՑ-ն չի գնահատվում:   

ՀԳԱ 8.6.3 

- 

•  Այդ տվյալների գծով սխալները ի՞նչ տոկոս են կազմում և 
արդյո՞ք այն համապատասխանում է հարկային մարմնի`այդ 
առումով պլանավորած (կատարողականության) նպատակային 
ցուցանիշի մակարդակին: 

Պատասխան 
Հաշվի առնելով ԱՑ 8.6.2.-ի պատասխանը, այս ԱՑ-ն չի գնահատվում:   

ԱՑ  8.6.4 

- 

•  Արդյո՞ք առկա է և գործում է պատասխանատվության 
միջոցների համապատասխան և խախտման չափի հետ 
հավասարակշռված ռեժիմ` այդ պահանջների խախտում թույլ 
տվողների համար: 

Պատասխան 
Հաշվի առնելով ԱՑ 8.6.2.-ի պատասխանը, այս ԱՑ-ն չի գնահատվում:    

ՌՆ 7 
Հնարավոր լինի ռիսկերի վրա հիմնված Բազմակողմանի վերահսկողական (MLC, 

Multi-Lateral Control) հարկային ստուգումներ կազմակերպել`օտարերկրյա 
հարկային մարմինների պաշտոնատար անձանց հետ համատեղ: 

ԱՑ  8.7.1 

21.88 միավոր 

•  Արդյո՞ք հարկային մարմնի ղեկավարներն ու անձնակազմն 
իրազեկ են խոշոր բազմերկրային հարկատուների նկատմամբ 
Բազմակողմանի վերահսկողական (MLC) հարկային 
ստուգումներ կազմակերպելու հնարավոր օգուտների մասին: 

Պատասխան 
Այդպիսի բազմերկրային վերահսկողական հարկային ստուգումների փորձ հարկային 
մարմինը չունի:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Հարկային մարմնի պրակտիկայում լինում են դեպքեր, երբ ՀՀ տարածքում բազմաթիվ 
ստորաբաժանումներ ունեցող հարկատուի ստուգման համար ներկայացվում է 



  236 

ստուգման բազմակողմանի ծրագիր: Դրա համար ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ում նախկինում նույնիսկ 
ստեղծված էր առանձին ստորաբաժանում` «Կենտրոնացված ստուգումների 
վարչություն»: Սակայն այդպիսի պրակտիկա չի եղել «բազմերկրյա» հարկատուներին 
ստուգելու գծով, այն պարզ պատճառով, որ հարկային միջազգային վարչարարությունը, 
ներառյալ օրենսդրությունը, դեռ չեն հասել այդպիսի մակարդակի: Բացի այդ, պակաս 
կարևոր չէ հաշվի առնել, նկատել «օրենսդրական սահմանափակումը»: Թերևս 
բազմերկային վերահսկողական հարկային ստուգումները բնութագրական են 
միասնական կամ ունիֆիկացված հարկային վարչարարական մոտեցումներ որդեգրած 
իրավահամակարգերին, երկրներին, ինչը սովորաբար հատուկ է տնտեսական 
միություններին, հանրություններին, ինչպիսիք են, օրինակ, Եվրամիությունը կամ ՏՀԶԿ 
երկրները և այլն: Որպես պարզ օրինակ նշենք, որ    «բազմերկրյա ու միասնական 
մեթոդաբանական հիմքով» ստուգումն ուղղակի անհրաժեշտություն է Եվրոպայում, 
որտեղ հարկային օրենսդրությունների մեծ մասը իրավաբանական անձանց 
ռեզիդենտուրայի որոշման հիմքում դնում են «արդյունավետ կառավարման վայրի 
(երկրի)» կանոնը, այլ ոչ թե «ինկորպորացման երկրի» կանոնը, ինչպես, օրինակ, 
Հայաստանում:   

ԱՑ  8.7.2 

- 

• Արդյո՞ք առկա է հստակ ուղեցույցներ Բազմակողմանի 
վերահսկողական(MLC) հարկային ստուգումների 
կազմակերպման և ղեկավարման, ինչպես նաև արդյունքների 
վերահսկման/մոնիտորինգի համար: 

Պատասխան 
Այս ԱՑ-ն չի գնահատվում, քանի որ այն ածանցվոււմ է նախորդ`ԱՑ 8.7.1-ից: 

ԱՑ  8.7.3 

- 

•  Արդյո՞ք առկա է ընթացակարգ (մեթոդաբանու-
թյուն)`Բազմակողմանի վերահսկողական (MLC) հարկային 
ստուգումների առաջարկների (հայտերի)` ծախս/եկամուտներ 
հարաբերությունը գնահատելու համար: 

Պատասխան 
Հաշվի առնելով 8.7.2.-ի պատասխանը` այս ԱՑ-ն չի գնահատվում: 

 
Սահմանումներ. 
Տեղեկատվության փոխանակման տեսակները 
Տեղեկատվության փոխանակման հիմնական երեք խմբերը և տեսակները նկարագրելու 
համար օգտագործվում է հետևյալ տերմինաբանությունը . 
ա) Փոխանակում ըստ պահանջի. կանոնակարգված ձևով հատուկ կամ 
նպատակաուղղված փոխանակումներ, որոնք, սովորաբար, վերաբերում են 
միանգամյա/եզակի դեպքերին,  
բ) Ավտոմատ փոխանակում. տվյալների պարբերաբար փոխանակում (այսինքն` հստակ 
որոշված ժամանակին և համաձայնեցված ձևով)` ընդգրկելով և’ եզակի դեպքերը, և’ 
մեծածավալ խմբավորված տվլաների փոխանակումը: (ԵՀ-ն ԱԱՀ-ի փոխանակման 
համար այս խումբը բաժանել է հետևյալ ենթախմբերի (i) ավտոմատացված 
փոխանակում, որը նշանակում է պարբերաբար ավտոմատ կերպով փոխանակում և (ii) 
«կանոնակարգված ավտոմատացված , որը նշանակում է ոչ պարբերաբար ավտոմատ 
կերպով փոխանակում (ինչպես և երբ առկա լինի)», 
գ) ոչ կանոնակարգված փոխանակում.  ուղարկողների հայեցողությամբ, ըստ 
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հարմարության տրամադրվող` անկանոն և ոչ պարբերական փոխանակումները: 
Կենտրոնական մարմիններ 
ԵՄ (և շատ այլ երկրների)բոլոր հարկային մարմիններն ունեն ԱԱՀ քաղաքականության 
կենտրոնական գործառնական մարմին, որը կոչվում է Կենտրոնական փոխկապակցող 
գրասենյակ (CLO – Central Liaison Office):  
Կա նաև նմանատիպ մեկ այլ մարմին, որը պատասխանատու է ակցիզային հարկերի 
համար: Այն կոչվում է Ակցիզային փոխկապակցող գրասենյակ (ELO-Excise Liaison 
Office): 
 

 
 
Լրացուցիչ սահմանումներ և մեկնաբանություններ Հայաստանյան գնահատման 
աղյուսակի կապակցությամբ* 

 
BP , 
objective 
and point 

The term in 
English  

Տերմինը հայերեն և դրա սահմանումը, մեկնաբանությունը, որ 
կիրառել է BP լրացնող թիմը  

BP 8, 
Objective 
2, point 3 

Central Unit  Դատելով BP- ի վերջում բերված Սահմանումներից` սա թերևս 
ԵՄ-ում կօգտագործեին արդեն իսկ անդամագրված երկրների` 
անուղղակի հարկերի գծով տվյալների փոխանակման 
միասնական համակարգի համար: Պարզ չէ, թե 
անդամակցության համար դիմող երկրի դեպքում սա ինչպես 
պետք է աշխատի:  

Մենք համարել ենք, որ ՀԳԱ-ն նպատակ ունի գնահատել 
կենտրոնական հարկային մարմին- տարածքային 
հարկային տեսչություն հատվածում տեղեկատվության 
փոխանակման արդյունավետությունը, ներառյալ` երբ գործ 
ունեն արտաքին աղբյուրից ստացվող տվյալների 
բաշխման հետ: Այդ իսկ նպատակով հարցադրումը վերա-
փոխվել է այդ ուղղությամբ:  

BP 8, 
Objective  
3 

 Սույն ՌՆ-ում ներկայացված առանցքային ցուցանիշները 
դիտարկվել են ՀՀ տարբեր ազգային գործակալությունների և 
հարկային մարմնի միջև տվյալների փոխանակման 
տեսանկյունից (որոնք բնականաբար, կարող են պարունակել 
տեղեկատվություն նաև միջազգային գործառնությունների  կամ 
միջազգային հարկման համար):  

BP 8, 
Objective 
5 

 
 

Սույն  ՌՆ-ի առանցքային ցուցանիշները դիտարկվել են ՀՀ 
հարկային ծառայության և այլ երկրների համապատասխան 
մարմինների միջև տվյալների փոխանակման տեսանկյունից (ի 
տարբերություն ՌՆ 3-ի): 

BP 8, 
Objective 
5, point 
(last) 

Covering 
presence of 
forein tax 
officials 

Կարծում ենք, որ դա վերաբերում է այլ երկրի հարկային 
մարմնի աշխատողների` Հայաստանում ներկա գտնվելու, 
օրինակ, գործուղման եկած լինելու, հարցերին: 

*Մշակումը կատարվել է հայաստանյան գնահատման աղյուսակների լրացման պատասխանատու` «Ահարոն 
Պարադիգմա» խորհրդատվական-հետազոտական ընկերության մասնագիտական թիմի կողմից, օգոստոս 
2007թ: 
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Հավելված 8.01  
Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք 

ՀԳԱ 8 
«Վարչական համագործակցություն և փոխաջակցություն» 

     ՌՆ 1-ի միավոր   14 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 1  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 8.1.1   50       
 ԱՑ 8.1.2       81.25   
 ԱՑ 8.1.3     65.63     
 ԱՑ 8.1.4     75     
 Միջին         68  
     ՌՆ 2-ի միավոր   8 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 2  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 8.2.1   43.75       
 ԱՑ 8.2.2   37.5       
 ԱՑ 8.2.3         N/A  
 ԱՑ 8.2.4         N/A  
 Միջին         41  
     ՌՆ 3-ի միավոր   6 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 3  0-25 25-50 50-75 75-100   

15% ԱՑ 8.3.1     56.25     
 ԱՑ 8.3.2     50     
 ԱՑ 8.3.3 12.5         
 ԱՑ 8.3.4   43.75       
 Միջին         41  
     ՌՆ 4-ի միավոր   4 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 4  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 8.4.1   37.5       
 ԱՑ 8.4.2   40.63       
 ԱՑ 8.4.3   43.75       
 Միջին         34  
     ՌՆ 5-ի միավոր   5 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 5  0-25 25-50 50-75 75-100   

15% ԱՑ 8.5.1   34.38      
 ԱՑ 8.5.2 18.75         
 ԱՑ 8.5.3   25       
 ԱՑ 8.5.4   37.5       
 ԱՑ 8.5.5   34.375       
 Միջին         30  
     ՌՆ 6-ի միավոր   2 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 6  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 8.6.1 21.88         
 ԱՑ 8.6.2         N/A  
 ԱՑ 8.6.3         N/A  
 ԱՑ 8.6.4         N/A  
 Միջին         22  
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     ՌՆ 7-ի միավոր   2 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 7  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 8.7.1 21.88         
 ԱՑ 8.7.2         N/A  
 ԱՑ 8.7.3         N/A  
 Միջին         22  

ՀԳԱ ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔ 38     
ՀԳԱ-ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 41     

 
ՌՆ-երի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես Պատկեր 8.01) 

N 
Փաստացի 
արդյունք ՌՆ "ցանկալի" արդյունք 

Շեղումը ՌՆ 
"ցանկալի"-ից %, Փաստացի/ցանկալի 

ՌՆ1 13.59 14.00 0.41 97.10% 
ՌՆ2 8.13 14.00 5.88 58.04% 
ՌՆ3 6.09 10.50 4.41 58.04% 
ՌՆ4 4.06 7.00 2.94 58.04% 
ՌՆ5 4.50 10.50 6.00 42.86% 
ՌՆ6 2.19 7.00 4.81 31.26% 
ՌՆ7 2.19 7.00 4.81 31.26% 

 
Գնահատված ՀԳԱ 8 – ի համեմատություն 
ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ  70 
ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 41 
Պատկեր 8.02 

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

 
Շեղումը ցանկալի արժեքից` 29 միավոր  
 
 
ԱՑ-երի քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում (տես 
Պատկեր 8.03) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 
ԱՑ-երի քանակը 4 11 4 1 7 27 
ԱՑ-երի % 
ընդհանուրից 15% 41% 15% 4% 26% 100% 
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Պատկեր 8.03 
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ՀԳԱ 9 
“Հարկային 

խարդախություն և 
հարկերից խուսափում” 
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IV.9. ՀԳԱ 9 - Հարկային խարդախություն և հարկերից 
խուսափում 

ՀԳԱ 9-ի համառոտ վերլուծություն 

 
ՀԳԱ 9-ը` « Հարկային խարդախություն և հարկերից խուսափում» անվանումով, 
նպատակ ունի պարզելու, թե արդյոք հարկային մարմինը կարողանում է բացահայտել, 
հետաքննել և դատական կարգով հետապնդել հարկային խարդախությունները և 
հարկերից խուսափումը`  հարկային պարտավորությունների կատարման ընդհանուր 
մակարդակը  բարձրացնելու նպատակով: 

 

Ըստ Եվրոպական չափանիշների` հարկային խարդախությունները և հարկերից 
խուսափման դեմ պայքարը համարվում է արդյունավետ , երբ. 

⇒ հարկային մարմինն ունի հարկային խարդախության և խուսափման 
կանխարգելման ռազմավարություն, ներառյալ` դրան բնութագրական պարզ ու 
թափանցիկ օրենսդրությունը  

⇒ հարկային մարմինն ունի խարդախության և խուսափման բնույթի, 
տարածվածության մշտական դիտարկման, պատճառների ու կառուցվածքի 
պարբերական վերլուծության համակարգ,   

⇒ անմիջական մասնակցություն ունի հարկային խարդախության և խուսափումների 
վերաբերյալ օրենսդրության մշակմանը և զարգացմանը, 

⇒  հարկային մարմնի ներսում կա հետախուզում և հետաքննություն իրականացնող 
կառույցների օպտիմալ կառուցվածք, ամրապնդված ներքին վերահսկողական 
ուղեցույցներով, տեղեկատվության փոխանակման համակարգերով, 

⇒ հարկային մարմնից դուրս` հարկային խարդախության դեմ պայքարող այլ 
կառույցների հետ առկա են հստակ սահմանված ու համագործակցական ամուր 
կապեր: 

 

1. Իրականացման (ՀԳԱ 9-ի լրացման) առանձնահատկությունները 
Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1), 
o ընթացակարգային (ներքին իրավական), այլ փաստաթղթեր (տես սույն 

Հաշվետվության` Հավելված 2), 
o հարցազրույցներ հարկային մարմնի նշանակած պաշտոնատար անձ 

մասնագետների հետ, 
o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված 2  կլոր սեղաններ` պետական 

գերատեսչությունների (12.09.2007) և բիզնեսի ներկայացուցիչների         (11.09. 
2007թ) մասնակցությամբ:   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ 9–ը պարունակել է 42 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել 39-ը: 3 ցուցանիշներ 
որոշվել է չգնահատել` կիրառվող մեթոդաբանությանը համապատասխան:   
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ՀԳԱ 9-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում` որպես 
ՀԳԱ 9-ի Հավելված 9.01 (ներառյալ` շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  

ԱՑ-րի բաշխումը ցուցադրում է դեպի ներքև բաշխվածության կառուցվածք, այսինքն` 
երկու երրորդի գնահատականները գտնվում են ներքին հատվածում (0-50միավոր), և 
ընդամենը 10 տոկոսն է, որ զետեղվել է 4-րդ տիրույթում: Փորձագետների 
պատասխանների մեջ չկան բացատներ:  

2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 9-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է, ՀԳԱ 9-ից, 8 ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորները, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 9-ի 
գծով 38 միավորի, ԵՄ սահմանած «ցանկալի» 70-ի դիմաց: Ձեռք բերված շեմը կազմում է 
եվրոպական մակարդակի մոտ կեսը. 54 տոկոս`բոլոր ռազմավարական նպատակների 
գծով: Մեկ ռազմավարական նպատակի գծով Հայաստանի հարկային մարմինը հասել է 
Եվրոպական մակարդակին: Դա ՌՆ 3-ն է. “Հարկային մարմինն ունի այնպիսի հարկային 
և քրեական օրենսդրություն, որը նպաստում է խարդախության դեմ պայքարին”: Նման 
բարձր ցուցանիշն այնուամենայնիվ պայմանական է, քանի որ ՌՆ 3-ի մեջ ի սկզբանե 
ներառված են ընդամենը երկու ԱՑ-ներ, որոնք իրենց ընդգրկմամբ չեն ամբողջացնում ՌՆ 
3-ի սահմանած նպատակը: Եթե, օրինակ, ՌՆ 3-ը պարունակեր հարց այն մասին, թե  
արդյոք հարկային և քրեական օրենսդրության` նյութական և վարույթային դրույթները 
բավարար  են հարկային խարդախության դեմ պայքարելու համար, ապա ընդհանուր 
գնահատականը կլիներ ավելի ցածր:         

 Շեղումը կազմում է 32 միավոր, ինչը կազմում է 70-ի 46 տոկոսը:  

Շեղման 32 միավորանոց մեծության կառուցվածքում հիմնական դերակատարում ունեն 
երեք ՌՆ-ներ:  Հիմնական «ետ տանող» ՌՆ-ը եղել է 2-րդը (մոտ 1/3-ի չափով): Դա 
նշանակում է, որ հարկային մարմնում չի հաջողվել ստեղծել հարկային 
խարդախությունների բնույթի, տարածվածության, գնահատականների համակարգ և 
ներդնել դրա վերահսկման համակարգ: Մյուս բացասական դերակատարում ունեցողները 
եղել են ՌՆ 1-ը և ՌՆ 5-ը: Դա նշանակում է, որ հարկային մարմինը չունի հարկային 
խարդախությունը և խուսափումը կանխարգելող ռազմավարություն և նաև` այդ 
երևույթների նկատմամբ ռիսկերի վրա հիմնված դիտարկման համակարգ: 

Հիմնական առաջ տանող ՌՆ-ը եղել է 3-րդը: Դա նշանակում է, որ Հայաստանի հարկային 
մարմինը կարողանում է եվրոպական մոտեցումներին համապատասխան մասնակցել 
այդ բնագավառի օրենսդրության մշակմանը, ինչպես նաև իրավասու է հետագայում 
առաջարկություններ ներկայացնել դրանց լրացման համար, նպատակ ունենալով 
բարելավել օրենքները` խարդախությունները կանխելու համար:  

 ՌՆ 4-րդը գտնվում է եվրապականի ¾ մակարդակի, այսինքն` բավականին լավ 
դիրքերում: Դա բնութագրում է այն, որ  հարկային մարմինն ունի խարդախության 
հետախուզման, հետաքննման, դատական կարգով հետապնդման համապատասխան 
կառույցներ:  

Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ն հիմնականում տեղաբաշխված է ՌՆ 5-ում: 
Դրանից բխում է, որ հարկային մարմինն էականորեն ետ է մնացել եվրոպական 
հարկային վարչարարական ստանդարտներից հետևյալում. 

o հետաքննական և հետախուզական ստորաբաժանումների համար գործարկված չէ 
այնպիսի հաշվետվական համակարգ, որը թույլ կտար հստակորեն որոշել 
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հարկային խարդախությունների ու խուսափումների հարցում 
գերակայությունները, 

o մշակված ու ներդրված չէ հարկային խարդախությունների դեմ միջոցառումների 
արդյունավետության չափման ու գնահատման համակարգ, 

o ստեղծված չէ հետախուզական և տեղեկատվական համակարգ` ռիսկերի 
վերլուծության ապահովման համար; Դա հանգեցնում է նրան, որ 
հետախուզական-հետաքննչական գործառույթները բավարար չափով չեն 
աջակցում հարկային մարմնի` ընդհանրապես վերահսկողական 
աշխատանքներին:  

Առավել բարձր միավոր հավաքած ԱՑ-ն 9.4.4.-ն է, ինչը վերաբերվում  է հետաքննական 
գործառույթին: Փորձագետների նշանակած բարձր միավորի վրա ազդել է նաև 
օրենսդրական այս վերջին փոփոխությունը (2007թ. մայիսի 17-ի ՀՀ կառավարության 
որոշումը` ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կանոնադրության մեջ փոփոխություն մտցնելու մասին), ըստ որի` 
ի լրումն առկա հետաքննության բաժնի, հարկային մարմնի կառուցվածքում ավելացավ 
նաև քննչական բաժինը:  
 
Պատկեր 9.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
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Փաստացի արդյունք ՌՆ "ցանկալի" արդյունք  
 

ՀԳԱ 9: Հարկային խարդախություն և հարկերից խուսափում 

ՌՆ 1 

Հարկային խարդախությունը և հարկերից խուսափումը  կանխարգելելու 
բազմակողմանի և ամբողջական  ռազմավարության ստեղծում, որն ընդգրկում է 
բոլոր խնդիրները, որոնք ապահովում են օրենսդրության բավարար 
թափանցիկությունն ու արդյունավետությունը` խթանելով հարկային 
պարտավորությունների կատարման կուլտուրան: 

ՌՆ 2 
Հասնել իրավիճակի, երբ հարկային խարդախության և խուսափման 
տարածվածությունը և բնույթը ամբողջությամբ ուսումնասիրվում և  վերլուծվում 
են, իսկ դրանց դիտարկումն իրականացվում է պարբերաբար: 

ՌՆ 3 
Այնպիսի հարկային և քրեական օրենսդրություն, որը նպաստում է է 
խարդախության դեմ պայքարին 
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ՀԳԱ 9: Հարկային խարդախություն և հարկերից խուսափում 

ՌՆ 4 

Հարկային մարմնի ներսում խարդախության դեմ պայքարող 
ստորաբաժանումները նախագծված ու կազմակերպված լինեն այնպես, որ 
հնարավորություն ունենան հաջողությամբ վերհանել, հայտնաբերել, հետաքննել 
և դատական կարգով հետապնդել խարդախությունը: 

ՌՆ 5 
Առկա լինեն հարկային խարդախությունը և հարկերից խուսափումը դիտարկելու` 
ռիսկերի վրա հիմնված համակարգեր, որոնք կկիրառվեն ռեսուրսների բաշխման 
և տեղեկացման համար: 

ՌՆ 6 

Առկա լինեն  համակարգեր և ընթացակարգեր, որոնք թույլ են տալիս  
հավաքագրել ու արագորեն տեղաբաշխել հարկային խարդախությունների և 
հարկերից խուսափելու վերաբերյալ հետախուզական բնույթի  
տեղեկատվությունը 

ՌՆ 7 

Հետաքննողների գործունեության հետ կապված  կիրառվեն այնպիսի կանոններ և 
ուղեցույցեր, որոնք կվերացնեն կամ էականորեն կկրճատեն կաշառակերությունը, 
կոռուպցիան և իրավախախտումները, ինչպես  նաև կպաշտպանեն 
պաշտոնյաներին հանցավորների գործողություններից 

ՌՆ 8 

Առկա լինեն հարկային խարդախությունների դեմ պայքարող այլ 
գործակալությունների, կառույցների (օրինակ` ոստիկանություն, 
դատախազություն,  դատական մարմիններ կամ այլ ֆիսկալ մարմիններ) հետ 
արդյունավետ համագործակցություն և/կամ ամուր կապեր: 
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Լրացված ՀԳԱ 9 
«Հարկային խարդախություն և հարկերից խուսափում» 

Նպատակ  ̀ 
Բացահայտել, հետաքննել և դատական կարգով հետապնդել հարկային խարդախությունները և 
հարկերից խուսափումը  ̀ հարկային պարտավորությունների կատարման ընդհանուր մակարդակը  
բարձրացնելու նպատակով 

ՀԳԱ-ի 
համար 

38 

Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ՌՆ 1 
Հարկային խարդախությունը և հարկերից խուսափումը  կանխարգելելու բազմակողմանի 
և ամբողջական  ռազմավարության ստեղծում, որն ընդգրկում է բոլոր խնդիրները, որոնք 

ապահովում են օրենսդրության բավարար թափանցիկությունն ու 
արդյունավետությունը` խթանելով հարկային պարտավորությունների կատարման 

կուլտուրան: 
ԱՑ 9.1.1 

15.63 միավոր 
• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի ռազմավարություն, որն ուղված է 

հարկային խարդախությունների դեմ:  

Պատասխան 
Հարկային մարմինը հարկային խարդախությունների դեմ պայքարի ռազմավարություն, 
որպես մեկ ամբողջական փաստաթուղթ կամ մի քանի փաստաթղթերի ամբողջություն, 
չունի, ունի դրա դեմ պայքարի գործառույթներ և որոշ միջոցառումների կանոնակարգում, 
այսինքն` ռազմավարության որոշ էլեմենտներ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմինը հանդիսանում է հետաքննության մարմին` հարկային 
հանցագործությունների գործերով, համաձայն ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 
56-րդ հոդվածի 4-րդ կետի: Հարկային հանցագործությունների ցանկը կամ 
հասկացությունը օրենսդրությամբ սահմանված չէ, սակայն գործնականում հարկային 
մարմինը քննում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 188 (ապօրինի ձեռնարկատիրություն), 189 
(կեղծ ձեռնարկատիրություն), 205 (հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելը) և 206 
(քաղաքացու կողմից հարկ վճարելուց խուսափելը) հոդվածներով նախատեսված 
հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը: 
Հարկային մարմինն իրականացնում է նաև նախաքննություն` կառուցվածքում կա 
քննչական բաժին (ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 25-րդ կետ): 
Հարկային մարմնի կառուցվածքում կա նաև օպերատիվ-հետախուզության վարչություն, 
որը նույնպես նպաստում է հարկային հանցագործությունների դեմ պայքարին: 
«Հարկային խարդախություններ» հասկացությունը ՀՀ օրենսդրությամբ տրված չէ, 
օգտագործվում է «հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափել» հասկացությունը, որը 
կարող է լինել հաշվետվություններում կամ հարկման հիմք հանդիսացող այլ 
փաստաթղթերում խեղաթյուրված, կեղծ տվյալներ մտցնելու, այսինքն` խարդախության, 
կամ պարզապես հաշվետվություններ չներկայացնելու միջոցով: 
 
Հարկային մարմնում որոշակիորեն կանոնոկարգված են հարկային խարդախության 
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հատկանիշների հայտնաբերման դեպքում նյութերը հետաքննության մարմնին 
հանձնելու հարաբերությունները: 
Հետաքննությունը և նախաքննությունն իրականացվում են ՀՀ քրեական 
դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով: 
Նշված գործառույթների և միջոցառումների առկայությունը, սակայն, ռազմավարություն 
չէ: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ քննարկվեցին (բիզնեսի 
ներկայացուցիչների, մասնագետ-հաշվապահների և իրավաբանների  շրջանակում)`հարկային 
խարդախություն, հարկերից  խուսափում և հարկերի վճարումից խուսափում տերմինների 
հասկացությունները, համեմատականներ տանելով նաև ՀՀ միջազգային պայմանագրերում 
օգտագործվող տերմիների հետ: Հնչեցին մի շարք կարծիքներ. 

- հարկային խաևդախությունն առանձին սահմանում չունի. Հասաստանում և’ 
խարդախությունը, և’ հարկերից խուսափումը քրեորեն հետապնդելի են, 

- հնարավոր չէ սպառիչ թվարկել խարդախության բոլոր դեպքերը, այն կարող է հանդես գալ 
տարբեր տեղերում և տարբեր ձևերով: Հարկային հանցագործը միշտ փնտրելու է նոր ձևեր: 
Հարկային խարդախությունը նշանակում է ունենալ իրավական պարտավորություն, դրա 
կատարման հնարավորություն և չվճարել հարկը, ներառյալ`  տարբեր կեղծիքների 
գործադրմամբ, 

- ցանկացած երկրի ռազմավարության նպատակը պիտի լինի օրենքի բացերի վերացումը, 
որի համար պետք է գործարկվեն օրենքի լրացման նոր աղբյուրներ: Ապագայում 
տնտեսական (վարչական) դատարանն էլ կկարողանա նախադեպային որոշումներ 
կայացնել, ինչպես որ դա ներկայումս  կատարում է Վճռաբեկ դատարանը: Դա կդառնա 
օրենքի կարևոր աղբյուր և թույլ կտա հստակեցնել սահմանումները: Դա այդպես է, քանի 
որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205 հոդվածի (հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելը) 
դիսպոզիցիան շարունակում է պարունակել անհստակություն, իսկ  դատարանի 
նախադեպային որոշումներն  ինֆորմատիվ են և դրանով իսկ կնպաստեն դեպքերի 
վերլուծությանը, 

- հարկային  խարդախության ուղղությամբ ռազմավարության մասին տեղեկացվածություն 
չկա, 

- խախտում չպետք է դիտարկվի, եթե արարքը օրենքի շրջանակում է, իսկ օրենքի 
անկատարությունը երկու կողմերն էլ կարող են օգտագործել: Այդ պայմաններում 
կառավարությունն է, որ «ավելի դեմոկրատ» պիտի լինի, 

- հարկային խարդախության ռազմավարության էլեմենտներ կարող էին լինել. հարկի 
վճարումը կատարելու ազդեցությունը պատժի չափի վրա, պատժամիջոցների կազմի ու 
կառուցվածքի ազդեցիկության գնահատումը, նախազգուշական ու խորհրդակցական 
հանդիպումների կայացումը, 

- Հոլանդիայում տարեկան երկու անգամ հանդիպում է կազմակերպվում հարկատուների 
ներկայացուցիչների 70 հոգիանոց թիմի հետ` առարկա դարձնելով «զգայուն» թեմաների 
շուրջ  անկախ ու բաց քննարկումը: Դա թույլ է տալիս հանել հարկատուի` պոտենցիալ 
«խարդախ» կամ իրավախախտ լինելու կանխավարկածի ճնշումը, 

- Ճապոնիայում Վերահսկիչ պալատն անպայման հրապարակում է խախտում թույլ տված 
բոլոր հարկատուների անունները, 

- ներկայումս ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կողմից իրագործվող երկու ծրագրերը նպաստելու են 
խախտումների, խարդախության դեպքերի նվազեցմանը. հարկային ինքնագնահատման 
խրախուսման ծրագիր և ստուգումների համար հարկատուների ընտրության` ռիսկերի 
վրա հիմնված ավտոմատացված համակարգի ներդրման ծրագիր:    

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ  կառուցվածքի աղյուսակային պատկեր, ՀՆՑ 4, 
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− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 23.01.2006թ. «Հայտնաբերված հարկային իրավախախտումների 
վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու մասին» թիվ 1-06/17-Ա հրաման, ՆՓՑ 
61, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման 15.08.2005թ «Հարկային ստուգումների 
ռազմավարության մասին (հարկային ստուգումների ազգային ծրագիր)» , ՆՓՑ 17  

− «ՀՀ քրեական օրենսգիրք», ՆԻԱՑ 4, 
− «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք», ՆԻԱՑ 79: 
ԱՑ 9.1.2 

46.88 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային համակարգի կառուցվածքը խթանում է այնպիսի 
աշխատանքային միջավայրը, որն ի զորու է նվազեցնել հարկերից 
խուսափելու և հարկերի վճարումից խուսափելու չափն ու 
հնարավորությունները:  

Պատասխան 
Թերևս այո, սակայն բարելավման անհրաժեշտությունն առկա է: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային համակարգում գործում են հետաքննության և քննչական բաժիններ, որոնք 
քննում են համապատասխան գործերը. օպերատիվ-հետախուզության վարչություն, 
ստուգող այլ ստորաբաժանումներ, որոնք իրենց գործառույթների իրականացման 
ընթացքում հայտնաբերում են խուսափելու դեպքերը: Հարկերից խուսափելու և հարկերի 
վճարումից խուսափելու չափն ու հնարավորությունը նվազեցնելուն նպաստում է այդ 
խախտումների հայտնաբերումը և պատշաճ քննությունը: 
Սակայն, հարկային մարմնի պաշտոնատար անձանց կարծիքով, կատարելագործման 
կարիք կա, մասնավորապես` հաշվետվություններն ընդունելիս խուսափելու 
հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում արագ արձագանքելու առումով:  
 Հարկերից խուսափելու և հարկերի վճարումից խուսափելու չափն ու հնարավորությունը 
նվազեցնելուն կնպաստի նաև կանխարգելումը, որի ուղղությամբ քայլ կհամարվի 
ներկայումս ներքին քննարկումների ենթարկվող այն առաջարկը, որ հետաքննության 
բաժնում ստեղծվի վերլուծական խումբ: 
Մեկ այլ նկատառում. «ստուգումների ազգային ծրագիր» անվանումով փաստաթուղթը 
նախատեսում է, որ ամեն ամիս ՏՀՏ-ները օպերատիվ-հետախուզության վարչություն են 
փոխանցում 35 առավել դժվար վերահսկվող հարկատուների գործերը` վերջիններիս մոտ 
ստուգում  իրագործելու համար: Փաստաթուղթը չի սահմանում, թե ինչպես են ընտրվելու 
այդ 35 գործերը, արդյոք դրանց ընտրության մեջ են նաև «հարկերից խուսափելու և 
հարկերը վճարելուց խուսափելու» չափն ու հնարավորությունները նվազեցնելու 
գործոնները: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ վարչարարության 
ներկայիս համակարգը ենթադրում է ակնհայտ սխալների դեպքում ՏՀՏ-ների կողմից հարկային 
հաշվետվությունները չընդունելը: Երկրորդ անելիքը հետևանքների նկատմամբ օրենսդրությամբ 
նախատեսված քննություն իրականացնելն է: Դրանով հարկային մարմնի գլխավոր գրասենյակում 
հիմնավորապես զբաղվում են հետաքննության և քննչական բաժինները  (այդ գործառույթներն 
արևմտյան տերմինաբանությամբ համապատասխանաբար անվանվում են  prelimenary investigtion  
և detailed investigation): Ռազմավարության ձևավորման կամ ամբողջականացման առումով 
հատկապես ուշադրություն պետք է դարձնել կանխարգելման (հատկապես ՏՀՏ մակարադակում),  
այլ ոչ թե հետևանքների հետ գործ ունենալու վրա:   
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Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ  կառուցվածքի աղյուսակային պատկեր, ՀՆՑ 4, 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման 15.08.2005թ «Հարկային ստուգումների 

ռազմավարության մասին (հարկային ստուգումների ազգային ծրագիր)» , ՆՓՑ 17,  
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.06.2003թ. 03/05-Լ հրաման «ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

հարկային պետական ծառայության օպերատիվ հետախուզության վարչության 
գործառույթներ». ՆՓՑ 59, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. 03/05-Լ հրաման «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հետաքննության բաժնի 
գործառույթներ», ՆՓՑ 65, 

− ՏԵՂԵԿԱՆՔ 08.01.2007թ. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հետաքննության բաժնում հարկային 
հանցագործությունների և այլ իրավախախտումների վերաբերյալ 2006թ-ի 
ընթացքում ստացված նյութերի և տեղեկությունների ընթացքի մասին», ՆՓՑ 66: 

ԱՑ 9.1.3 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք նախաձեռնվում են ադեկվատ միջոցառումներ` հարկերից 
խուսափելու և հարկային պարտավորությունների չկատարումը 
նվազեցնելու համար. 
- լայնորեն հրապարակելով խարդախության քրեական 
հետապնդման հաջողված դեպքերը, 
- կազմակերպելով և հավաքագրելով տեղեկատվություն հարկային 
մարմնում, ներառյալ` հարկերից խուսափման կանխարգելման 
միջոցառումները: 

Պատասխան 
Խարդախության քրեական հետապնդման հաջողված դեպքերը հրապարակելու 
պրակտիկա գրեթե չկա:  
Հարկային մարմնում հարկերից խուսափման կանխարգելման միջոցառումների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն չի հավաքվում, սակայն այդպիսի որոշ միջոցառումներ 
իրականացվում են: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Խարդախության քրեական հետապնդման արդյունքների վերաբերյալ որոշ 
հրապարակումներ լինում են, սակայն դրանք ունենում են ընդհանուր բովանդակություն, 
այսինքն` պարունակում են հարուցված քրեական գործերի, մեղադրական 
դատավճիռների քանակի մասին տվյալներ: Այնինչ, առավել արդյունավետ կլինի 
կոնկրետ գործով մանրամասների հրապարակումը, որի պրակտիկան դեռ չկա: 
Հարկային մարմնի պաշտոնատար անձը նշեց, որ կոնկրետ գործերի հրապարակման 
միջոցառումներ նախատեսվում են, մասնավորապես` անապրանք գործարքների 
բացահայտման դեպքերի մասին: 
Հարկերից խուսափման կանխարգելման միջոցառումներից հատկապես նշվում են 
հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկությունների համադրմամբ 
հաշվետվություններ չներկայացնողներին արագ հայտնաբերելու և արձագանքելու, կեղծ 
հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրող անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների 
հավաքագրումը և ստուգող ստորաբաժանումներին տրամադրելու միջոցառումները: 
Սակայն այդ միջոցառումներն ունեն ավելի շատ պատասխանատվության կիրառման, 
քան կանխարգելման նշանակություն: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց.  
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- «անապրանք մատակարարումների» արատավոր դեպքի մասին հեռուստահողորդումներ 
ու այլ ակցիաներ կազմակերպելու մտադրության մասին, նպատակ ունենալով բոլորին 
տեղեկացնել, որ դա իրենից ներկայացնում է հանցագործություն, 

- հարկային մարմնի ներսում տեղեկատվության հավաքագրման այդպիսի համակարգ 
սահմանված չէ, սակայն փորձում են ուշադիր լինել երբեմն ստացվող «հետաքրքիր» 
ինֆորմացիայի նկատմամբ (օրինակ, վերջերս նկատվում է, որ «անապրանք 
մատակարարումով» զբաղվող անձինք ոչ թե զերծ են մնում ԱԱՀ հարկային հաշիվ-
ապրանքագրերի մասին տեղեկանք տալուց, այլ դա  պարտաճանաչորեն ֆորմալ կերպով 
ներկայացնում են, սակայն դրանում նշելով սիմվոլիկ 1000 դրամ գումար և այլն): 

 
ԱՑ 9.1.4 

56.25 միավոր 

• Արդյո՞ք ֆիսկալ և քրեական օրենսդրությունը հստակ սահմանում է 
անօրինական ֆիսկալ վարքագիծը (հարկային հանցագործությունը), 
պատասխանատվությունը և պատժամիջոցները:  

Պատասխան 
Հարկային հանցագործություն նախատեսող ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան 
հոդվածներով դիսպոզիցիան նկարագրված է, սակայն որոշ դեպքերում այն ամբողջական 
չէ, պատժաչափերը հստակ ու համապատասխան չեն: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հաճախ քննարկման առարկա է դառնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205-րդ (հարկերը 
վճարելուց չարամտորեն խուսափելը) և 206-րդ (քաղաքացու կողմից հարկ վճարելուց 
խուսափելը)հոդվածների դիսպոզիցիաները հստակեցնելու, մանրամասնելու 
անհրաժեշտությունը:  Այդ հոդվածները պատասխանատվություն են նախատեսում 
հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելու համար, որը կատարվում է 
հաշվետվություններ, հաշվարկներ չներկայացնելու կամ դրանց մեջ ակնհայտ 
խեղաթյուրված տվյալներ մտցնելու միջոցով:      
Պատժատեսակներն ու պատժաչափերը նախատեսված են այնպես, որ դրանց 
տեսակների ու չափերի մեջ էական տարբերություններ կան: Բացի այդ, 206-րդ հոդվածը, 
ի տարբերություն 205-րդ հոդվածի, քաղաքացու կողմից հարկերը վճարելուց խուսափելու 
համար նախատեսում է անհամեմատ մեղմ պատիժ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի` 
205-րդ հոդվածի (հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելը) մշակման ժամանակ դիտարկվել 
են մոտ 30 երկրների օրենսդրական  դրույթներ և որ դրանցում հիմնականում  նույն մոտեցումներն 
են կիրառվում: 
Հարկային մարմնի կողմից օրենսդրական փոփոխության ընթացքում առաջարկվել էր հոդվածում 
նախատեսել, բացի դիսպոզիցիայում եղած երկու դեպքերի, նաև «այլ եղանակով խուսափելը» 
արտահայտությունը, սակայն այն չի ընդունվել ՀՀ կառավարությունում քննարկումների 
ժամանակ: Միաժամանակ նշվեց, որ հետագա բարելավման կարիք ունի 188 հոդվածը (ապօրինի 
ձեռնարկատիրություն), իսկ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի (դա վերբերում է 
ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունության հարկային հետևանքներին) դրույթը 
նպատակահարմար է «համապատասխանեցնել» ՀՀ քրեական օրենսգրքի և’ 188-րդ, և’ 205-րդ 
հոդվածների տեքստերի հետ: Շարունակական դիտարկման կարիք ունի կեղծ կամ 
կանխամտածված սնանակության վերաբերյալ դրույթների կիրառումը:   
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ նոր քրեական 
օրենսգրքի (խոսքը 2003 թվականին ընդունվածի մասին է)` հարկային հանցագործություններին 
առնչվող հոդվածների դիսպոզիցիաները էականորեն բարելավվել են նախորդի համեմատ, 
սակայն դեռևս պարունակում են տարընթերցումներ: Կարևոր է նաև դրանց դատական կիրառման 
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պրակտիկան ուսումնասիրելը:  
 

ՌՆ 2 
Հասնել իրավիճակի, երբ հարկային խարդախության և խուսափման տարածվածությունը 
և բնույթը ամբողջությամբ ուսումնասիրվում և  վերլուծվում են, իսկ դրանց դիտարկումն 

իրականացվում է պարբերաբար: 
ԱՑ 9.2.1 

34.38 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնում սահմանված են ներքին 
հաշվետվություններ, որոնք հստակ վերլուծում և ներկայացնում են 
հարկային խարդախության և հարկերից խուսափման բնույթը (թե 
ինչպես է այն հանդես գալիս): 

Պատասխան 
Հարկային մարմնի հետաքննության և քննչական բաժինները ամսական 
պարբերականությամբ ներկայացնում են քրեական գործերի վերաբերյալ տեղեկանքներ, 
սակայն դրանք հանցագործություններն ըստ իրենց բնույթի ներկայացնող 
հաշվետվություններ չեն: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Ներկայացվող տեղեկանքները չեն կազմվում հանցագործության դեպքերի վերլուծության 
հիման վրա: Դրանք տեղեկություններ են պարունակում կոնկրետ հոդվածներով 
նախատեսված հանցագործությունների քանակի մասին, սակայն ցույց չեն տալիս 
հանցագործությունների քանակն ըստ իրենց բնույթի: Այսինքն` տեղեկանքները 
վերլուծության առումով բավարար չափով արդյունավետ չեն: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարություն 1997թվականի օգոստոսի 1-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության հարկային տեսչության և Հայաստանի Հանրապետության 
մաքսային վարչության կողմից ՀՀ դատախազություն վիճակագրական 
հաշվետվություններ ներկայացնելու մասին» թիվ 317 որոշում, ՆԻԱՑ 24, 

- ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի  
«Հարկային պետական ծառայությունում հետաքննությամբ ընթացք տրված 
նյութերի մասին» ձև թիվ 1-հետաքննություն (եռամսյակային) պետական 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 166-ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» թիվ 33-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 34: 

 
ԱՑ 9.2.2 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք կան խարդախության և խուսափման չափի և 
տարածվածության գնահատականներ. արդյո՞ք դրանք աճում են թե՞ 
նվազում:  

Պատասխան 
Կան որոշ վիճակագրական տվյալներ, սակայն ուսումնասիրություններ և դրանց վրա 
հիմնված գնահատականներ չկան: 
Պետական վիճակագրության նպատակով հավաքագրվող տվյալները խարդախության և 
հատկապես խուսափման վերաբերյալ գնահատականների համակարգի դեր չեն կարող 
կատարել:  
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ԱՑ 9.2.3 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը գնահատում է հարկերի 
“շեղումը”(չհավաքագրման չափը) ուղղակի և անուղղակի հարկերի 
ոլորտներում:  

Պատասխան 
Հարկային խարդախության և խուսափման տարածվածության և բնույթի տեսանկյունից 
այդպիսի գնահատումներ չեն կատարվում:  

ԱՑ 9.2.4 

- 

• Արդյո՞ք հարկային «շեղման» գնահատաման հավաստիությունը 
ստուգվել է «վերևից ներքև» և «ներքևից վերև» հաշվարկների 
արդյունքների համեմատությամբ: 

Պատասխան 
Այս ԱՑ-ն ածանցվում է նախորդ ԱՑ 9.2.3.-ի պատասխանից: Միավորներ չեն 
նշանակվում, քանի որ գնահատման այդպիսի համակարգ  չի գործում: 

ՌՆ3 
Այնպիսի հարկային և քրեական օրենսդրություն, որը նպաստում է է խարդախության դեմ 

պայքարին: 
ԱՑ 9.3.1 

75 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի դերակատարումն էական է 
խարդախության դեմ պայքարն ապահովող` հարկային 
օրենսդրական դրույթների մշակման և ընդունման հարցում, 

Պատասխան 
Խարդախության դեմ պայքարն ապահովող` հարկային օրենսդրական դրույթների 
մշակման և ընդունման հարցում հարկային մարմնի դերակատարումն էական է:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային խարդախության դեմ պայքարն ապահովող օրենսդրական դրույթներն 
ընդունվում են օրենքներով, որոնց նախագծերը հիմնականում մշակում և ՀՀ վարչապետի 
միջոցով ներկայացնում է ՀՀ կառավարության քննարկմանը ՀՀ ԿԱ հարկային պետական 
ծառայությունը: Երբեմն նախաձեռնություններ լինում են նաև այլ մարմինների կողմից` 
ՀՀ գլխավոր դատախազություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն:  

ԱՑ 9.3.2 

81.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի հարկային օրենսդրությունում 
փոփոխություններ ու լրացումներ առաջարկելու հնարավորություն, 
ինչն անրաժեշտ է վեր հանված խարդախությունները կանխելու 
համար: 

Պատասխան 
Հարկային մարմինն ունի հարկային օրենսդրությունում փոփոխություններ ու 
լրացումներ առաջարկելու հնարավորություն: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայությունը իրավունք ունի օրենքների նախագծեր 
ներկայացնել ՀՀ կառավարության քննարկմանը ՀՀ վարչապետի միջոցով` համաձայն ՀՀ 
Նախագահի 16.03.2002թ. թիվ ՆՀ-1064 հրամանագրով հաստատված ՀՀ կառավարության 
գործունեության կարգի 11-րդ կետի 2-րդ պարբերության: Նախագծերը համաձայնեցվում 
են ՀՀ արդարադատության նախարարի և շահագրգիռ նախարարների հետ,. այդպիսին 
հարկային օրենսդրությանը վերաբերող հարցերով, հանդիսանում է ՀՀ ֆինանսների և 
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էկոնոմիկայի նախարարը կարող են լինել նաև այլ նախարարներ:  
Գործնականում ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն բավականին ակտիվ է հատկապես հարկային 
հանցագործություններին վերաբերող օրենսդրական նախագծերի մշակման ու 
քննարկումների աշխատանքներում, այդ թվում` նաև այդ նպատակով օգտագործելով 
ԱՊՀ (Անկախ պետությունների համագործակցություն) երկրների շրջանակում գործող` 
հարկային խարդախությունների դեմ պայքարի գծով շահագրգիռ մարմինների 
պարբերական հանդիպումների ռեսուրսը:    
 

ՌՆ 4 
Հարկային մարմնի ներսում խարդախության դեմ պայքարող ստորաբաժանումները 

նախագծված ու կազմակերպված լինեն այնպես, որ հնարավորություն ունենան 
հաջողությամբ վերհանել, հայտնաբերել, հետաքննել և դատական կարգով հետապնդել 

խարդախությունը: 
ԱՑ 9.4.1 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք կան խարդախության դեմ կարճաժամկետ և 
երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնք սահմանում են անհրաժեշտ 
գործողությունները, ռեսուրսները և գերակայությունները: 

Պատասխան 
Առանձին միջոցառումների ծրագրեր կան, սակայն անհրաժեշտ գործողությունները, 
ռեսուրսները և գերակայությունները սահմանող ծրագրեր չկան: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Որպես ծրագիր, հարկային մարմնում երբեմն դիտվում է հարկային մարմնի եռամյա 
ծրագիրը, որը սակայն, չի պարունակում պահանջվող տարրերը` խարդախության դեմ 
պայքարի անհրաժեշտ գործողություններ, ռեսուրսներ, գերակայություններ: 
Որոշ միջոցառումների ընթացակարգեր նույնպես կան, սակայն դրանք նույնպես 
ծրագրեր չեն և, բացի այդ, ուղղված են հարկային իրավախախտումներին ընդհանրապես, 
այլ ոչ թե հատկապես խարդախության հայտնաբերմանը և դատական հետապնդմանը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ գերակայությունների 
սահմանում կամ համակարգված ծրագրավորում առկա չէ, սակայն այդ ուղղությամբ 
իրականացվում են քայլեր: Որպես այդպիսի ծրագրային աշխատանքի տարր` նշվեց «հսկիչ 
գնումների» մեխանիզմի` վերջերս իրականացված շարունակական բարելավումը:  

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի  «Որևէ հարկային պարտավորությունից 
ավելի վճարված գումարների (գերավճարներ) հաշվանցման և վերադարձի դեպքերում և 
հսկիչ գնումների իրականացման դեպքում հարկային մարմնի կողմից ուսումնասիրու-
թյունների իրականացման կարգերը հաստատելու մասին»  թիվ 502 որոշում, ՆԻԱՑ 63: 

ԱՑ 9.4.2 

81.25 միավոր 

• Արդյո՞ք ստեղծված է խարդախության դեմ պայքարող կառույց` 
խարդախության բարեհաջող հետաքննումը և դատական կարգով 
հետապնդումն ապահովելու համար: 

Պատասխան 
Այո, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կառուցվածքում կան հետաքննության և քննչական բաժիններ: 
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Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հետաքննության և քննչական բաժիններն իրականացնում են հարկային 
հանցագործությունների վերաբերյալ գործերի քննությունը, քննչական բաժինը կազմում և 
դատախազին է ներկայացնում մեղադրական եզրակացությունը: 
Դատական կարգով հետապնդման առումով հարկային մարմինը կարող է դատարանում 
քրեական գործով հանդես գալ որպես քաղաքացիական հայցվոր` հարկային 
պարտավորությունների բռնագանձման հայցով, իսկ մեղադրանքը դատարանում 
պաշտպանում է դատախազը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ այդպիսի կառույցների 
հաջող աշխատանքին նպաստող պետք է համարել նաև սահմանված ներքին այն ընթացակարգը, 
որի համաձայն, եթե ստուգման ակտով արձանագրվում է 2 մլն դրամից ավելի հարկի լրացուցիչ 
գումար կամ 500 հազար դրամից ավելի` ապօրինի գործունեության հետևանքով պակաս վճարված 
հարկ, ապա այդ գործերն անմիջապես փոխանցվում են հետաքննության բաժին:  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 2002թվականի մարտի 21-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

հարկային պետական ծառայության կանոնադրության հաստատման մասին» թիվ 
1926-Ն որոշում (ներառյալ 17 մայիսի 2007 թվականի թիվ 578-Ն որոշումով 
մտցված լրացումը` կապված քննչական բաժնի ստեղծման հետ), ՆԻԱՑ 11, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. 03/05-Լ հրամանով հաստատված «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
հետաքննության բաժնի գործառույթներ», ՆՓՑ 65::  

  
ԱՑ 9.4.3 

15.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնում ստեղծված է հետախուզական 
ստորաբաժանում, որը պատասխանատու է գործունեության` ռիսկի 
վրա հիմնված ռազմավարության մշակման համար: 

Պատասխան 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կառուցվածքում կա օպերատիվ-հետախուզության վարչություն, որի 
գործառույթներում ռազմավարության մշակումը որպես խնդիր կամ գործառույթ նշված չէ 
և գործնականում չի կատարվում: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
ՕՀՎ կողմից իրականացվող որոշ գործառույթներ, միջոցառումներ, ՕՀՎ-ին վերաբերող 
որոշ ընթացակարգեր ուղղված են հարկային հանցագործությունների բացահայտմանը, 
սակայն ռազմավարություն, որպես այդպիսին, չկա, բացակայում է նաև 
ռազմավարություն մշակելու ՕՀՎ-ի գործառույթը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ իրավիճակն ավելի 
կբարելավվի, երբ ընդունվի ու գործարկվի այդպիսի գործունեության համար մշակված` 
«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը (նախագիծը ներառված է ԱԺ  
ընթացիկ նստաշրջանի օրակարգ):  
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ԱՑ 9.4.4 
84.38 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնում ստեղծված են մասնագիտացված 
հետաքննական ստորաբաժանումներ: 

Պատասխան 
Այո, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կառուցվածքում ստեղծված են հետաքննության և քննչական բաժիններ: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մարտի 21-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

հարկային պետական ծառայության կանոնադրության հաստատման մասին» թիվ 
1926-Ն որոշում (ներառյալ` 17 մայիսի 2007 թվականի թիվ 578-Ն որոշումով 
մտցված լրացումը` կապված քննչական բաժնի ստեղծման հետ), ՆԻԱՑ 11, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. 03/05-Լ հրամանով հաստատված «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
հետաքննության բաժնի գործառույթներ», ՆՓՑ 65: 

 
ԱՑ 9.4.5 

43.75 միավոր 

• Արդյո՞ք կա հարկային խարդախության դեպքերի` դատական 
կարգով հետապնդման համար պատասխանատու 
մասնագիտացված ստորաբաժանում:  

Պատասխան 
Հարկային հանցագործությունների վերաբերյալ դատական գործերով դատարանում 
մեղադրանքը պաշտպանում է դատախազը, իսկ քրեական գործով քաղաքացիական 
հայցը ներկայացնում է հարկային մարմինը` ի դեմս ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ իրավաբանական 
վարչության և ՀՏ-ների իրավաբանական բաժինների: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մարտի 21-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

հարկային պետական ծառայության կանոնադրության հաստատման մասին» թիվ 
1926-Ն որոշում (ներառյալ` 17 մայիսի 2007 թվականի 578-Ն որոշմամբ դրա մեջ 
մտցված փոփոխությունը), ՆԻԱՑ 11: 

 
ԱՑ 9.4.6 

56.25 միավոր 

• Արդյո՞ք նշված բոլոր ստորաբաժանումներն ապահովված են 
անհրաժեշտ ու պատշաճ վարչական, գործառնական և 
տեխնիկական աջակցությամբ: 

Պատասխան 
Վարչական ու գործառնական աջակցությունը բավարար է, իսկ տեխնիկականը` ոչ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հետաքննություն իրականացնողը և քննիչը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով 
բավական ապահովված են այլ վարչական մարմինների աջակցությամբ, ինչպես նաև 
արդյունավետ քննություն կատարելու ուղղությամբ տարբեր իրավասություններով: 
Սակայն տեխնիկական աջակցության առումով չլուծված խնդիրներ դեռևս կան, որոնցից 
է հատկապես համակարգչային տեխնիկայի ու տարատեսակ անհրաժեշտ 
սարքավորումների  պակասը:  
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ՌՆ 5 
Առկա լինեն հարկային խարդախությունը և հարկերից խուսափումը դիտարկելու` 
ռիսկերի վրա հիմնված համակարգեր, որոնք կկիրառվեն ռեսուրսների բաշխման և 

տեղեկացման համար: 
ԱՑ 9.5.1 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա են հարկային խարդախությունների և հարկերից 
խուսափելու ընդհանուր մակարդակի դիտարկման/վերահսկման 
համակարգեր:  

Պատասխան 
Ընդհանուր ամփոփումներ գործնականում լինում են, սակայն դիտարկման/վերահսկման 
համակարգ ստեղծված չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Եռամսյակային պարբերականությամբ ամփոփվում են որոշ քանակային տվյալներ` 
քանի նյութ է ստացվել, դրանցից քանիսով է քրեական գործ հարուցվել, հարուցված 
գործերն հետագա ինչ ընթացք են ստացել: Գործում է նաև մեկ այլ կարգ, հաստատված 
2003 թվականին, որը վերաբերում է անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական 
անձանց կողմից ապրանքային քանակի գույք իրացնելու դեպքում հարկային 
վերահսկողություն ու գործողություններ իրականացնելու հարցերին:  Սակայն դրանք 
վերլուծական նշանակություն չունեն, հետադարձ կապի ու մոտեցումների վերանայման 
բնութագրիչը բացակայում է, վերածված չեն իրավիճակի դիտարկման, վերահսկման 
համակարգի: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ ներկայումս 
աշխատանքային խումբ է ստեղծվել` կառուցվածքային վերափոխումներ առաջարկելու համար: 
Աշխատանքային խմբի ներկայացրած առաջարկություններից մեկը  վերաբերում է 
հետաքննության բաժնի ներսում վերլուծություն իրականացնող խումբ ստեղծելուն: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 08.10.2003թ. «Ֆիզիկական անձանց կողմից ակնհայտ 

առևտրային քանակության ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ մաքսային 
մարմիններից ստացված տեղեկությունների իրացման գործընթացի 
կանոնակարգման մասին» թիվ 1/993-Ա հրաման,  ՆՓՑ 7: 

ԱՑ 9.5.2 

28.13 միավոր 

• Արդյո՞ք սահմանված (համաձայնեցված) ու կիրառության մեջ է 
հարկային խարդախությունը և հարկերից խուսափումը գնահատելու 
ցուցանիշների կազմ:  

Պատասխան 
Խարդախության և հարկերից խուսափելու դեպքերը բացահայտելու որոշ ցուցանիշներ 
գործնականում ստեղծվել և գործում են, սակայն այդպիսի  ցուցանիշների ամբողջական 
կազմ չկա:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկատվության խաչաձև համադրման արդյունքում 
հայտնաբերվում են հաշվետվություններ չներկայացնող սուբյեկտներ, որոնց վերաբերյալ 
տվյալների ուսումնասիրության արդյունքում երբեմն հայտնաբերվում են անապրանք 
փաստաթղթերի շրջանառության դեպքեր: Հանցագործության բացահայտման համար 
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ցուցանիշ կարող է լինել նաև ֆիզիկական անձանց կողմից ակնհայտ առևտրային 
նպատակով ապրանքների ներմուծման և դրա գծով հաշվետվություն չներկայացնելու 
ցուցանիշը: 
 

ԱՑ 9.5.3 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի հետաքննական-հետախուզական 
ստորաբաժանումները հաշվետվություններ կամ, այլ կերպ, 
տեղեկատվություն են տրամադրում, որոնք օգտագործվում են որպես 
հիմք` ռեսուրսների բաշխման վերաբերյալ որոշումների կայացման 
և գերակայությունների որոշման համար:  

Պատասխան 
Հաշվետվություններ ներկայացնում են, սակայն այդ հաշվետվությունները նշված 
նպատակներով չեն օգտագործվում: 

ԱՑ 9.5.4 
25 միավոր 

• Արդյո՞ք գործում է ընդունված (մշակված) հարկային 
հաշվետվությունների հետագա վերլուծության համակարգ:14 

Պատասխան 
Որպես համակարգ չի գործում, սակայն որոշ վերլուծություններ կատարվում են: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկությունների խաչաձև համադրումներ լինում 
են: Առանձին դեպքերում լինում են նաև հաշվետվությունների, հայտարարագրերի 
վերլուծություններ` առանձին աշխատողների նախաձեռնությամբ: Սակայն 
վերլուծության համակարգ, որպես այդպիսին, ստեղծված չէ: 

ԱՑ 9.5.5 

18.75 

• Արդյո՞ք հարկատուների ընտրությունը ստուգման և խարդախության 
հսկման այլ միջոցառումների իրականացման համար, հիմնված է 
ռիսկերի գնահատման վրա: 

Պատասխան 
Ռիսկերի գնահատում չի կատարվում: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմնի պաշտոնատար անձի հավաստմամբ ներկայումս մշակվում են 
ռիսկերի գնահատման չափանիշներ: 

ԱՑ 9.5.6 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք սահմանված է կոնկրետ ստուգման և ընդհանրապես 
խարդախության դեմ միջոցառումների արդյունքների գնահատման 
համակարգ: 

Պատասխան 
Արդյունքների գնահատման համակարգ սահմանված չէ: 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Հարցադրման բացատրությունը տես սույն աղյուսակի վերջին էջում: 
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ԱՑ 9.5.7 

21.9 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի տվյալների բանկ` հարկատուների 
կողմից պարտավորությունների չկատարման և հարկային 
օրենսդրության խախտումների վերաբերյալ:  

Պատասխան 
Այդպիսի տվյալների բանկ հատուկ ստեղծված չէ, թեև ստուգման ակտերի բազան որոշ 
տեղեկություններ պարունակում է: 

ԱՑ 9.5.8 

16.7 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուների ռիսկայնության բնութագրիչները 
սահմանվում, զարգացվում, օգտագործվում ու պարբերաբար 
վերանայվում են հետախուզական ստորաբաժանման կողմից` 
հետաքննության ստորաբաժանման հետ համատեղ:  

Պատասխան  
Ռիսկայնության բնութագրիչների նկատմամբ համակարգված սահմանման ու 
զարգացման համակարգ, այն էլ որ իրականցվի հետախուզական ստորաբաժանման 
կողմից` հետաքննության ստորաբաժանման հետ համատեղ,առկա չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Ռիսկայնության կարևորման որոշման միայն մեկ  առանձին տարր է գործում: Դա այն է, 
որ ՏՀՏ-ները «ստուգումների ազգային ծրագրի» հիման վրա ամեն ամիս օպերատիվ 
հետախուզության վարչությանն են փոխանցում «դժվար վերահսկելի հարկատուների 
գործերը»: Նպատակահարմար կլիներ որ սահմանվեին այդ գործերի ընտրության 
չափանիշները:    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ ներկայումս ՀՀ Ազգային 
ժողովում քննարկվում է «Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին» օրինագիծը (այն 
սկսել է մշակվել ու անցել է քննարկումների երկար` 5-ամյա փուլ կառավարությունում և ՀՀ 
Ազգային ժողովի հանձնաժողովներում): Դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո պետք է ակնկալել նոր 
հնարավարություններ` հետախուզական և հետաքննական ստորաբաժանումների 
համագործակցության ու համատեղ աշխատանքների իրականացման համար:     

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մարտի 21-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

հարկային պետական ծառայության կանոնադրության հաստատման մասին» թիվ 
1926-Ն որոշում (ներառյալ` ՀՀ կառավարության 17 մայիսի 2007  578-Ն որոշմամբ 
դրա մեջ մտցված փոփոխությունները), 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 15.08.2005թ.-ից ուժի մեջ մտած «Հարկային ստուգումների 
ռազմավարության մասին (հարկային ստուգումների ազգային ծրագիր)», ՆՓՑ 17: 

 
ԱՑ 9.5.9 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք կա ՏՏ վրա հիմնված բազմակողմանի հետախուզական և 
տեղեկատվական համակարգ հարկային վերահսկողությանն 
աջակցելու համար, ներառյալ` ռիսկերի վերլուծությունը: 

Պատասխան 
Այդպիսի համակարգ չկա: 
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ՌՆ 6 
Առկա լինեն  համակարգեր և ընթացակարգեր, որոնք թույլ են տալիս  

հավաքագրել ու արագորեն տեղաբաշխել հարկային խարդախությունների և 
հարկերից խուսափելու վերաբերյալ հետախուզական բնույթի  

տեղեկատվությունը 
ԱՑ 9.6.1 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա է հարկային մարմնի բոլոր մակարդակների և 
տեղամասերի(տարածքների) միջև հարկատուների (կամ 
պոտենցիալ հարկատուների) վերաբերյալ տեղեկատվության 
փոխանակման համակարգ: 

Պատասխան 
Հարկային խարդախությունների և հարկերից խուսափելու վերաբերյալ հետախուզական 
բնույթի տեղեկատվության փոխանակման համակարգ չկա: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Այլ տեղեկատվության փոխանակում գործնականում լինում է, որից առանձին 
տեղեկություններ կարող են հետաքրքրություն ներկայացնել հարկային 
հանցագործությունների բացահայտման առումով, սակայն հարցում նշված համակարգը 
բացակայում է: 

ԱՑ 9.6.2 

- 

• Արդյո՞ք ռիսկերի վերլուծության տվյալների բազան հասանելի է ոչ 
միայն հետախուզական ստորաբաժինների, այլ նաև հետաքննության 
գրասենյակների համար:  

ԱՑ 9.6.2.-ը չի գնահատվում, քանի որ ռիսկերի վերլուծության տվյալների բազան 
բացակայում է: 

ԱՑ 9.6.3 

- 

• Արդյո՞ք ընտրության ընթացակարգերը կարողանում են դուրս բերել 
այն ստուգման տեսակը, որը կիրառելի է այդ կոնկրետ դեպքի 
համար:  

ԱՑ 9.6.3.-ը չի գնահատվում, քանի որ բացակայում է ընտրության ընթացակարգը: 
 

ԱՑ 9.6.4 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք գործում է խարդախության վաղաժամ հայտնաբերման 
արդյունավետ մեթոդաբանություն` խարդախության տեսակները և 
հարկերից խուսափողներին (դրանց տվյալները) վերհանող և 
հետագայում դրանց գործողություններին “հետևող” համակարգերով: 

Պատասխան 
Որոշ միջոցառումներ այդ ուղղությամբ կատարվում են, սակայն ամբողջական և 
համակարգված չեն: Արդյունավետության «ներառմամբ» մեթոդաբանություն մշակված չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմնում որպես այդպիսի միջոցառում են դիտարկում, օրինակ, ապրանքներ 
ներմուծող, երեք ամիս շարունակ հաշվետվություններ չներկայացնող ֆիզիկական անձ 
հարկատուներին «հետևելը», սակայն այս մասով ևս հետագա համակարգային 
գործողությունների մեթոդաբանություն մշակված չէ: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 25.06.2004թ. տ-4222/5 հանձնարարական «Հայաստանի 

Հանրապետության տարածք ապրանքներ ներմուծող տնտեսվարող սուբյեկտների 
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գործունեության նկատմամբ հարկային հսկողության իրականացման և 
ապրանքների ապօրինի շրջանառության ծավալները կրճատելու ուղղությամբ 
տարվող աշխատանքների մասին», ՆՓՑ 51: 

ԱՑ 9.6.5 

28.13 միավոր 

• Արդյո՞ք ստուգման գործիքները, համակարգերը և մեթոդները 
վերանայվում են նախկին ստուգումներից և 
հետաքննության/խարդախության գործունեության արդյունքներից 
ստացված “թարմ” տեղեկատվության հիման վրա: 

Պատասխան 
Որպես սահմանված ընթացակարգ` այդպիսի վերանայումներ չեն կատարվում, սակայն 
գործնականում երբեմն լինում են: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հետաքննական ուղղվածության ստուգումների գործիքախմբերի պարբերական 
վերանայումներ, որպես ընթացակարգ, չեն իրականացվում: Սակայն երբեմն ստուգման 
գործիքները, համակարգերը և մեթոդները վերանայվում են առանձին աշխատակիցների 
նախաձեռնությամբ` իրենց կամ կոլեգաների փորձը հաշվի առնելով: Վերանայմանը 
երբեմն օժանդակում են ստուգման ակտերի փորձաքննության հանձնաժողովի 
եզրակացությունները, ստուգման ակտերի վիճարկման գործերով դատարանի վճիռները 
և այլն: Այսպիսով գնահատումը պայմանավորված է նաև նրանով, որ հարցադրումը ոչ թե 
ուղղակիորեն վերաբերում է վերանայման ընթացակարգի առկայությանը, այլ` 
վերանայելուն, որն իրականում երբեմն լինում է: 
 
Օժանդակ կարծիքներ  և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ ներկայումս այս 
ուղղությամբ վերափոխումներ են պլանավորվում. Մասնավորապես` նշվեց նաև, որ նախկինում 
ստեղծված` օպերատիվ հետախուզության վարչության կողմից կազմված ստուգման ակտերի 
փորձաքննության հանձնաժողովի գործունեությունն առայժմ դադարեցված է: Նշվեց նաև, որ 
այդպիսի վերանայումների աղբյուր կարող է ծառայել դատարանի որոշումը, քանի որ այն 
հարկային մարմնին, ըստ էության, մատնացույց է անում «թույլ տեղերը»:   
 

ԱՑ 9.6.6 

31.25 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա են հարկային ստուգումներից ստացվող 
տեղեկատվության դիտարկման համակարգեր (ներառյալ` 
գնահատումը, հավաքագրումը, պատժամիջոցների կիրառումը, այլ 
հարկային/մաքսային մարմիններից ստացված տեղեկատվությունը 
և, ընդհանրապես, հարկատուի մասին ամբողջ տեղեկատվությունը):  

Պատասխան 
Որոշ դիտարկումներ գործնականում լինում են, սակայն, որպես համակարգ այն չի 
գործում: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային ստուգումներից (ուսումնասիրություններից) ստացվող որոշ տեղեկություններ, 
օրինակ, հսկիչ գնումների, չափագրման արդյունքները հավաքագրվում են, սակայն 
դրանք, որպես կանոն, օգտագործվում են հետագա ստուգումների և ոչ թե հարկային 
հանցագործությունների բացահայտման համար: 
Հարկային ստուգումներից ստացված տեղեկատվությունը` խարդախության տեսակետից  
դասակարգված ձևով տվյալների բազայում չի պահվում: 
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Օժանդակ կարծիքներ  և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ հետաքննության գծով 
տեղեկատվությունը, նյութերը էլեկտրոնային ձևով չեն կուտակվում, այսինքն էլեկտրոնային 
բազայում առկա չեն:  
Հարկատուների պաշտոնատար անձանց նկատմամբ «Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքի համաձայն  նշանակված վարչական տույժերի գործերի 
տեղեկատվական բազան վարվում է հիմնական բազայից առանձին` ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ իրավաբանական 
վարչության կողմից: 
 

ԱՑ 9.6.7 

37.5 միավոր 

• Արդյո՞ք կան հարկային մարմինների միջև տեղեկատվության 
արդյունավետ փոխանակումը (երկրի ներսում և միջազգայնորեն) 
հնարավոր դարձնող ընթացակարգեր:  

Պատասխան 
Երկրի ներսում տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգ առկա է, որը սակայն 
բավարար արդյունավետ չէ: Միջազգային մակարդակով տեղեկատվության 
փոխանակումը գործնականում կատարվում է գրավոր հարցումներով` վերադաս 
հարկային մարմնի միջոցով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Երկրի ներսում հարկային մարմինների միջև տեղեկատվության (քննարկվող թեմային 
վերաբերող) փոխանակումը հիմնականում լինում է վերադաս հարկային մարմնի 
միջոցով` հարցումների հիման վրա: Որոշ տեղեկություններ վերադաս հարկային 
մարմնի կողմից ՕՀՎ-ին և/կամ հարկային տեսչություններին են ուղարկվում առանց 
հարցումների` ընթացակարգին համապատասխան: Այդպիսիք են` ֆիզիկական անձանց 
կողմից ներմուծումների, հարկային հաշիվների և հաշվետվություններ 
չներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկությունները: Տեղեկությունների փոխանակման 
գոյություն ունեցող ընթացակարգը թեմային վերաբերող մասով արդյունավետ չէ, քանի 
որ դեռևս չկա հետախուզական բնույթի տեղեկատվության` հետաքննության և քննչական 
բաժինների համար էլեկտրոնային եղանակով հասանելի բազա: Հասանելի 
տեղեկատվությունը հիմնականում ընդհանուր բնույթի է, որը հանցագործությունների 
բացահայտման և գործի քննության համար առանձնապես չի կարևորվում: 
Օտարերկրյա պետությունների հարկային մարմինների հետ տեղեկությունների 
փոխանակումն իրականացվում է միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում` 
վերադաս հարկային մարմնի միջոցով:  
 
Օժանդակ կարծիքներ  և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ. 

- արտասահմանյան երկրների հարկային խարդախություններ հետաքննող մարմիններին 
Հայաստանից ուղղված հարցումները մեծաթիվ չեն, 

- ներկայումս ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ միջազգային կապերի բաժինը պլանավորում է ըստ հարկային 
համաձայնագրերի` տեղեկատվությամբ փոխադարձ օժանդակման դրույթների, 
հավաքագրել և օրինակ, ֆիզիկական անձանց մասով, սեփական նախաձեռնությամբ 
DVD-ով արտասահմանյան երկրներին, ներկայացնել տեղեկատվություն` այդ անձանց` 
հայաստանյան գործարքների մասին (խոսքը վերաբերում է ընդհանուր 
տեղեկատվությանը` առանց դասակարգելու այն որպես խարդախության համար 
հետաքրքրություն ներկայացնող):     

     



  262 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ՊԵՆ 24.09.2001թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական 

կոմիտեի կողմից ՀՀ ՊԵՆ-ին տրամադրվող ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ 
տեղեկությունների իրացման կարգը հաստատելու մասին « թիվ 02/1512 հրաման, 
ՆՓՑ 47, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 26.04.2006թ.. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. թիվ 01/729-Լ 
հրամանում15 փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 1-06/229-
Ա հրաման, ՆՓՑ 31, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 28.12.2004թ. «Օտարերկրյա պետություններից հարցումների ստացման 
և հարցումներ ուղղելու վերաբերյալ կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1-06/1469-Ա 
հրաման, ՆՓՑ 14: 

ԱՑ 9.6.8 

31.3 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը կարող է հարկային նպատակներով 
մուտք գործել տվյալների բազա և դրա միջոցով պատասխանել 
Հարկային համաձայնագրի կողմ հանդիսացող երկրի գործընկեր 
հարկային ադմինիստրացիայի կատարած հարցադրմանը: 16 

Պատասխան 
Հարցադրման պատասխանը տրվում է վերադաս հարկային մարմնի կողմից, որը ոչ միշտ 
է հնարավոր ստանալ միայն տվյալների բազա մուտք գործելու միջոցով: 
 
Հարկային հանցագործությունների, հետախուզական բնույթի տեղեկությունների 
առանձին բազայի բացակայության պատճառով այդպիսի տեղեկատվությունը ստացվում 
է հարկային մարմնի համապատասխան ստորաբաժանմանը (որպես կանոն` օպերատիվ 
հետախուզության վարչությանը) կատարվող հարցումների միջոցով, որոնք էլ, իրենց 
հերթին, տեղեկությունները հավաքագրում են հիմնականում ստուգումների միջոցով: 
Տեղեկությունների բազա մուտք գործելու միջոցով հնարավոր է պատասխանել միայն 
որոշ հարցումների: 
Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում ԱՊՀ երկրների հարկային քննությունների 
մարմինների կոորդինացիոն խորհրդի /ռուսերեն` Координационный Совет органов 
налоговых расследований-КСОНР/ շրջանակներում տեղեկատվության առավել 
արդյունավետ փոխանակման ընթացակարգ ստեղծելու ուղղությամբ: 
 
Օժանդակ կարծիքներ  և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ նշված КСОНР-ի 
հերթական նիստում ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պատվիրակությունը պատրաստվում է առաջարկել  հարկային 
խարդախության հարցերով զբաղվող ստորաբաժանումների միջև տեղեկատվության առավել 
արդյունավետ փոխանակման նպատակով ստեղծել «հաղորդակցության պատասխանատու» 
պաշտոն:  
 
 
 
 
 
 

                                                 
15«ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին» 
16 Հարցադրման բացատրությունը տես սույն աղյուսակի վերջին էջում: 
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ՌՆ 7 
Հետաքննողների գործունեության հետ կապված  կիրառվեն այնպիսի կանոններ և 
ուղեցույցեր, որոնք կվերացնեն կամ էականորեն կկրճատեն կաշառակերությունը, 

կոռուպցիան և իրավախախտումները, ինչպես  նաև կպաշտպանեն պաշտոնյաներին 
հանցավորների գործողություններից 

ԱՑ 9.7.1 

46.88 

• Արդյո՞ք վարչական և քրեական օրենքներում առկա են հստակ 
ուղեցույցներ (դրույթներ), որոնք սահմանում են կոռուպցիան և 
կաշառակերությունը:  

Պատասխան 
Կոռուպցիայի սահմանումը տրված չէ, իսկ կաշառակերության սահմանումը տրված է 
քրեական օրենսգրքով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
«Կաշառակերություն» հասկացություն իրականում ՀՀ քրեական օրենսգրքով սահմանված 
չէ, օրենսգրքի 311-313 հոդվածներով սահմանված են կաշառք ստանալու, կաշառք տալու 
և կաշառքի միջնորդության հասկացությունները: «Կաշառակերություն» բառը, 
փաստորեն,  օգտագործվում է կաշառք ստանալու իմաստով: 
Հստակ սահմանված չէ, սակայն համարվում է, որ կոռուպցիոն բնույթի բազմաթիվ 
հանցագործություններ կան, ներառյալ` հարկային հանցագործությունները:  
 

ԱՑ 9.7.2 
75 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա են հետաքննողներին (նրանց վարվելակերպը) 
ստուգելու միջոցներ:  

Պատասխան 
Այո, առկա են, որոշ վերապահումներով:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմնում կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումների, ներառյալ` 
հետաքննության և քննչական բաժինների, նկատմամբ վերահսկողությունն 
իրականացնում է ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչությունը` համաձայն վարչության 
գործառույթների:  
Վերահսկողության որոշ գործառույթներ է իրականացնում նաև ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովը: 
Վերահսկողություն է իրականացվում նաև ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ներքին անվտանգության 
ծառայության կողմից: 
Հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողությունն 
իրականացնում է դատախազությունը, համաձայն «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 
4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի:  
Հարկային մարմնի կողմից հսկողության իրականացում նախատեսվում է նաև ՀՀ 
կառավարության կողմից ընդունված հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագրով:  
Վերը նշված ստուգման հնարավորությունները դեռևս հստակ չեն իրագործվում: 
 
Օժանդակ կարծիքներ  և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
վերահսկողության վարչության կողմից հետաքննության և քննչական բաժինների վարվելակերպը 
ստուգելու հարցում, պրակտիկ իրականացման համար, դեռևս առկա է անելիքների, 
մեխանիզմներ ստեղծելու անհրաժեշտություն:  
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Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի կողմից 17.06.2003թ. հաստատված «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության վերահսկողության վարչության գործառույթներ», ՆՓՑ 11, 

- ՀՀ կառավարության 2003թ. նոյեմբերի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետւթյան 
հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների 
ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշում 1522-Ն, ՀՀ ՊՏ թիվ 60, 10.12.2003թ.,  

- «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ ՊՏ թիվ 19, 11.04.07: 
 

ԱՑ 9.7.3 

15.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը քայլեր է ձեռնարկում խարդախություն 
հետաքննողներին աջակցելու և պաշտպանելու համար (օրինակ` 
արդյունավետ օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումներ, ինչպես 
նաև իրավական աջակցության տրամադրում): 

Պատասխան 
Օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումներ, որպես կանոն, չեն լինում, իսկ իրավական 
մասնագիտական աջակցությունը հիմնականում իրականացվում է դատախազի կողմից: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմնի կողմից օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումների, որպես 
հետաքննիչներին և քննիչներին պաշտպանելու միջոցի, իրականացման դեպքեր 
հարկային մարմնի պաշտոնյաների հետ հարցազրույցներում չհիշատակվեցին: Նրանց 
աջակցելու և պաշտպանելու ուղղությամբ իրականացվող կոնկրետ քայլեր նույնպես չեն 
նշվել: 
Իրավական մասնագիտական օգնությունը հիմնականում իրականացվում է դատախազի 
կողմից` հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողության 
իրականացման շրջանակներում: Գնահատման համար հաշվի է առնվել այն 
իրողությունը, որ այդ օգնությունը հարկային մարմնի կողմից չի իրականացվում: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ այդ իմաստով կարևորվեց 
ներկայումս ՀՀ Ազգային ժողովում քննարկվող «Օպերատիվ հետախուզական գործունեության 
մասին» օրինագծի ընդունումը: 
 

ՌՆ 8 
Առկա լինեն հարկային խարդախությունների դեմ պայքարող այլ գործակալությունների, 
կառույցների (օրինակ` ոստիկանություն, դատախազություն,  դատական մարմիններ 
կամ այլ ֆիսկալ մարմիններ) հետ արդյունավետ համագործակցություն և/կամ ամուր 

կապեր: 
ԱՑ 9.8.1 

40.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի համագործակցության կամ 
փոխադարձ աջակցության համաձայնագրեր, հուշագրեր 
խարդախությունների դեմ պայքարող այլ գործակալությունների, 
կառույցների հետ` բարձրաստիճան և գործառնական մակարդակով: 

Պատասխան 
Խարդախությունների դեմ պայքարող մարմինների հետ համագործակցությունը 
բավարար մակարդակի չէ: 
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Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հիմնականում պետք է նշել դատախազության հետ աշխատանքը, որը կատարվում է ՀՀ 
քրեական դատավարության օրենսգրքի շրջանակներում և ոչ թե համաձայնագրի կամ 
հուշագրի հիման վրա: 
Առկա է համագործակցություն մաքսային մարմնի հետ` ներմուծումների և 
արտահանումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման (12.03.2007թ. 
համատեղ հրամանով հաստատված կարգ, ՆՓՑ 20): 
Նշվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի հետ համագործակցությունը տվյալների 
փոխանակման հարցում` փողերի լվացման դեմ պայքարի ուղղությամբ: 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ընթացքում ՀՀ 
ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության հետ համաձայնագրերի, 
հուշագրերի առկայության մասին չի նշվել: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի և ՀՀ ԿԱ ՄՊԿ նախագահի 12.03.2007թ. «ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության և կառավարությանն առընթեր 
մաքսային պետական կոմիտեի միջև տեղեկատվության փոխանակման կարգը 
հաստատելու մասին » թիվ 1-06/129Ա և 07/34-Ա  համատեղ հրամաններ, ՆՓՑ 20: 

 
ԱՑ 9.8.2 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք պլանավորվում կամ կազմակերպվում են համատեղ 
գործողություններ և նախաձեռնություններ` չափելի արդյունքներով 
հանդերձ: 

Պատասխան 
Համատեղ գործողություններ այլ պետական մարմինների հետ, որոնք կարող են չափելի 
արդյունքներ ունենալ, գրեթե չեն լինում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Համատեղ գործողություններն էպիզոդիկ բնույթ են կրում, դրանց արդյունքները չեն 
գնահատվում: 
ՀՀ նախագահի նախաձեռնությամբ նախատեսվում է ստեղծել միջգերատեսչական 
հանձնաժողով` հատկապես անապրանք փաստաթղթերի շրջանառության դեմ պայքարի 
նպատակով: 

ԱՑ 9.8.3 
59.38 միավոր 

• Արդյո՞ք խթանվում և խրախուսվում է արտաքին 
համագործակցությունը` երկրի այլ իրավասու մարմինների հետ:  

Պատասխան 
Այլ մարմինների հետ համագործակցություն առկա է և հիմնականում խրախուսվում է: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Օրինակ, ՀՀ բնապահպանության նախարարության իրականացրած ստուգումների 
արդյունքները հնարավոր է լինում օգտագործել հանքարդյունահանողների մոտ 
կատարվող ստուգումների ընթացքում` արդյունահանման և իրացման ծավալները 
թաքցնելու դեպքերի հայտնաբերման նպատակով: 
Արդյունավետ է համագործակցությունը նաև լիցենզավորող մարմինների հետ, որոնցից 
ստացվում են գործունեության տարբեր տեսակների համար տրված լիցենզիաների 
վերաբերյալ տեղեկություններ: 
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Համագործակցություն կա նաև անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի հետ` անշարժ 
գույքի կադաստրային արժեքները պարզելու և իրացման շրջանառությունը ճշտելու 
առումով: 
Այլ մարմինների հետ համագործակցությունը նախատեսված է նաև «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով, որի 15-րդ հոդվածով նույնիսկ 
սահմանված է փոխօգնություն տրամադրելու վարչական մարմնի պարտականությունը: 
Նշված համագործակցությունը միայն հարկային խարդախությունների դեմ պայքարին չի 
ուղղված, սակայն օգտագործելի է նաև այդ նպատակով: 
 

ԱՑ 9.8.4 
15.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի էլեկտրոնային տեղեկատվության 
փոխանակման ավտոմատացված համակարգեր: 

Պատասխան 
Տեղեկատվության փոխանակման ավտոմատացված համակարգ հարկային 
խարդախությունների դեմ պայքարող այլ գործակալությունների, կառույցների հետ 
հարկային մարմինը չունի:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային խարդախությունների դեմ պայքարող այլ գործակալություններից «Դատական 
ակտերի հարկադիր կատարման» ծառայությունը միակն է, որի հետ հարկային մարմինը 
սկսել է իրագործել էլեկտրոնային փոխանակում. նրան վերջերս սկսել է հարցումներ 
ուղարկել էլեկտրոնային փոստով:    

ԱՑ 9.8.5 
18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա է այլ երկրների հարկային մարմինների հետ գործող` 
պաշտոնյաների փոխադարձ գործուղումների համակարգ:17 

Պատասխան 
Ոչ: Փոխադարձ գործուղումների համակարգ, որպես այդպիսին, ձևավորված չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմնի պաշտոնյաների հայտնած տեղեկությունների համաձայն` 
գործուղումներ լինում են, սակայն դրանք փոխադարձ և համակարգված չեն: 
Նշվել է նաև КСОНР-ի շրջանակներում գործուղումների մասին, որոնք որոշակի 
պարբերականություն ունեն, սակայն փոխադարձ գործուղումների համակարգ 
ձևավորված չէ: 

ԱՑ 9.8.6 

46.88 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա են սերտ աշխատանքային հարաբերություններ, այդ 
թվում` նաև պարբերաբար հանդիպումներ, խարդախությունների 
դեմ պայքարում ներգրավված այլ հանրապետական իրավապահ 
մարմինների, ոստիկանության, դատախազության մարմինների հետ: 

Պատասխան 
Ընթացիկ աշխատանքային հարաբերություններ կան դատախազության և մաքսային 
մարմնի հետ:   

 

                                                 
17 Հարցադրման բացատրությունը տես սույն աղյուսակի վերջին էջում: 
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Սահմանումներ` 
«Հարկային բացը» («Tax Gap») հավաքագրված եկամտի պոտենցիալ և փաստացի 
գումարների միջև տարբերությունն է:  
 
Հարկերից չարամտորեն խուսափելը (Tax evasion) իրավախախտումների միջոցով 
ֆիզիկական անձանց, ընկերությունների, այլ իրավաբանական անձանց կողմից` 
հարկային վճարումներից խուսափելն է:  
 
Հարկերից խուսափումը (Tax avoidance) ներկայումս սահմանվում է  որպես 
առանձին անձի օգտին հարկային ռեժիմի իրավական շահագործում` վճարման 
ենթակա հարկի գումարը նվազեցնելու մտադրությամբ, որը սակայն ներառում է 
այնպիսի միջոցառումների կիրառում, որոնք չունեն այլ իրավական հիմք կամ 
շարժառիթ, քան վճարման ենթակա հարկի գումարից խուսափելը կամ այն 
էականորեն նվազեցնելը: 
 
Հարկերի մեղմացումը (նվազեցումը)` ընդունելի հարկային պլանավորումն է, 
հարկային պարտավորությունների նվազագույնի հասցնելը` օրենքի 
շրջանակներում (Tax mitigation):     
 
Լրացուցիչ սահմանումներ և մեկնաբանություններ հայաստանյան գնահատման 
աղյուսակի կապակցությամբ* 
 
Footnote 

# 
BP , objective 
and point 

The term in English  Տերմինը հայերեն և դրա ահմանումը, 
մեկնաբանությունը, որ կիրառել է BP 
լրացնող թիմը  

1 BP 9, Objective 
5, point 4 

Tax returns processed  Նկատի է ունեցվել հարկ վճարողի 
կողմից հարկային մարմին 
ներկայացված հարկային այն 
հաշվետվությունը, որն արդեն ՏՀՏ-ում  
անցել է կամերալ ուսումնասիրության 
փուլը: 

2 BP 9, Objective 
6, last point 

Access to bank data  Թերևս նկատի ունի տվյալների այնպիսի 
կենտրոնացված պետական բազա, որից 
տարբեր կառույցներ կարող են օգտվել 
ըստ իրենց իրավասության: 
Հայաստանում այդպիսի տվյալների 
բազա առկա չէ  

3 BP 9, Objective 
8,  point 5 

between Tax 
Administrations.. 

Նկատի են ունեցվել այլ երկրների 
հարկային մարմինները, տես նաև ՀԳԱ 
8-ի վերնագրում, 1-ին նպատակում և 
այլն: 

*Մշակումը կատարվել է հայաստանյան գնահատման աղյուսակների լրացման 
պատասխանատու` «Ահարոն Պարադիգմա» խորհրդատվական-հետազոտական 
ընկերության մասնագիտական թիմի կողմից, օգոստոս 2007թ: 
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Հավելված 9.01 
Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք  

 
 ՀԳԱ 9  

 

«Հարկային խարդախություն և հարկերից 
խուսափում»  

     ՌՆ 1-ի միավոր   5 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  1  0-25 25-50 50-75 75-100   

15% ԱՑ 9.1.1 15.63         
 ԱՑ 9.1.2   46.88       
 ԱՑ 9.1.3   25       
 ԱՑ 9.1.4     56.25     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         36  
        
     ՌՆ 2-ի միավոր   4 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  2  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 9.2.1   34.38       
 ԱՑ 9.2.2 18.75         
 ԱՑ 9.2.3 12.5         
 ԱՑ 9.2.4         N/A  
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         22  
        
     ՌՆ3-ի միավոր   8 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  3  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 9.3.1     75     
 ԱՑ 9.3.2       81.25   
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         78  
        
     ՌՆ 4-ի միավոր   8 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  4  0-25 25-50 50-75 75-100   

15% ԱՑ 9.4.1   25       
 ԱՑ 9.4.2       81.25   
 ԱՑ 9.4.3 15.63         
 ԱՑ 9.4.4       84.38   
 ԱՑ 9.4.5   43.75       
 ԱՑ 9.4.6     56.25     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         51  
     ՌՆ 5-ի միավոր   2 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  5  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 9.5.1 21.88         
 ԱՑ 9.5.2   28.13       
 ԱՑ 9.5.3 12.5         
 ԱՑ 9.5.4   25       
 ԱՑ 9.5.5 18.75         
 ԱՑ 9.5.6 12.5         
 ԱՑ 9.5.7 21.9         
 ԱՑ 9.5.8 16.7         
 ԱՑ 9.5.9 12.5         
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         19  
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     ՌՆ 6-ի միավոր   3 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  6  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 9.6.1 18.75         
 ԱՑ 9.6.2         N/A  
 ԱՑ 9.6.3         N/A  
 ԱՑ 9.6.4 18.75         
 ԱՑ 9.6.5   28.13       
 ԱՑ 9.6.6   31.25       
 ԱՑ 9.6.7   37.5       
 ԱՑ 9.6.8   31.3       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         28  
        
     ՌՆ 7-ի միավոր   5 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  7  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 9.7.1   46.88       
 ԱՑ 9.7.2       75   
 ԱՑ 9.7.3 15.63         
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         46  
        
     ՌՆ 8-ի միավոր   3 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  8  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 9.8.1   40.63       
 ԱՑ 9.8.2 21.88         
 ԱՑ 9.8.3     59.38     
 ԱՑ 9.8.4 15.63         
 ԱՑ 9.8.5 18.75         
 ԱՑ 9.8.6   46.88       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         34  
        

ՀԳԱ-ի ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔ 39     
ՀԳԱ-ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 38     
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ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես Պատկեր 
9.01) 

N 
Փաստացի 
արդյունք 

ՌՆ "ցանկալի" 
արդյունք 

Շեղումը ՌՆ  
"ցանկալի"-ից 

%, 
Փաստացի/ցանկալի 

ՌՆ1 5.39 10.50 5.11 51.34% 
ՌՆ2 4.38 14.00 9.62 31.25% 
ՌՆ3 7.81 7.00 -0.81 111.61% 
ՌՆ4 7.66 10.50 2.84 72.92% 
ՌՆ5 1.89 7.00 5.11 26.96% 
ՌՆ6 2.76 7.00 4.24 39.45% 
ՌՆ7 4.58 7.00 2.42 65.48% 
ՌՆ8 3.39 7.00 3.61 48.37% 

 
Գնահատված ՀԳԱ 9 
ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 70 
ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 38 

 
Պատկեր 9.02 

70

38

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

 
 
ԱՑ-երի քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում (տես 
Պատկեր 9,03) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը
ԱՑ-երի քանակը 17 14 4 4 3 42 
ԱՑ-երի % ընդհանուրից 40% 33% 10% 10% 7% 100% 

 
Պատկեր 9.03 
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ԱՑ-երի քանակը ԱՑ-երի % ընդհանուրից
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ՀԳԱ 10 
“Հարկատուների 
իրավունքներն ու 

պարտականությունները” 
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IV.10. ՀԳԱ 10  - Հարկատուների իրավունքներն ու 
պարտականությունները 

ՀԳԱ 10-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ 10-ը` «Հարկատուների իրավունքներն ու պարտականությունները» անվանումով, 
նպատակ ունի պարզելու, թե արդյո՞ք հարկատուների իրավունքներն ու 
պարտականությունները սահմանված են  այնպես, որպեսզի հարկատուները վստահ 
լինեն հարկային համակարգի արդարության և անաչառության հարցում, ինչպես նաև 
իրազեկ լինեն պարտականությունների թերացման հետեվանքների մասին: 
 
Ըստ եվրոպական չափանիշների` հարկատուների իրավունքների ու 
պարտականությունների սահմանման  համակարգին բնութագրական է, որ. 

⇒ հարկային մարմինն ապահովի հարկատուների բավարար իրավական 
անվտանգությունը, օրինակ` պատասխանելով նրանց գրություններին` 
գործարքների հարկային հետևանքների վերաբերյալ , 

⇒ հարկային մարմինն ունենա սովորական գործնական հարաբերություններ, բաց 
աշխատելու կուլտուրա` հաշվապահական ընկերությունների ու հարկային 
խորհրդատուների հետ, 

⇒ երաշխավորված լինի հավաքագրված տվյալների  գաղտնիությունը և մասնավոր 
կյանքին/գործին վերաբերող տվյալների  պահպանումը, հարկատուները 
կարողանան տեղեկանալ իրենց վերաբերյալ կուտակված տվյալներին (եթե միայն 
դրանք հատուկ բնույթի չեն), 

⇒  հարկատուները հնարավորություն ունենան հարկային մարմնի հետ իրենց 
հարաբերությունների հարցով ներգրավել միջնորդի, օգտվել բողոքարկման և 
լսված լինելու իրավունքից, 

⇒ հարկային պարտավորությունների կատարումը զուգորդված լինի ու աջակցվի 
կոշտ, սակայն խելամիտ սանկցիաների ռեժիմով: 

1. Իրականացման (ՀԳԱ 10-ի լրացման) առանձնահատկությունները 
Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1), 
o ընթացակարգային (ներքին իրավական), այլ փաստաթղթեր (տես սույն 

Հաշվետվության` Հավելված 2), 
o հարցազրույցներ հարկային մարմնի նշանակած պաշտոնատար անձ 

մասնագետների հետ, ներառյալ` ՏՀՏ ներկայացուցիչները, 
o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված 2  կլոր սեղաններ` պետական 

գերատեսչությունների (12.09.2007) և բիզնեսի ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ (11.09. 2007թ):   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ 10–ը պարունակել է 40 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել 39-ը: Մեկ ցուցանիշ 
որոշվել է չգնահատել` կիրառվող մեթոդաբանությանը համապատասխան:   

ՀԳԱ 10-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում, 
որպես ՀԳԱ 10-ի Հավելված 10.01 (ներառյալ` շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  
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ԱՑ-րի բաշխումը ցուցադրում է կենտրոնաձիգ կառուցվածք, այսինքն` 60 տոկոսի 
գնահատականները գտնվում են կենտրոնական հատվածում, իսկ մոտ 18-ից 20-ական 
տոկոս պատասխաններ զետեղվել են համապատասխանաբար 1-ին ու 4-րդ 
տիրույթներում (կլասիկ “հավասարակշռված” բաշխում): Փորձագետների 
պատասխանների մեջ չկան բացատներ: Միայն երկու դեպքում է, որ առկա են երկուսից 
ավելի տիրույթներում տարածված ԱՑ-ներ, որոնք երկուսն էլ վերաբերում են  ՌՆ 2-ին: 
Այսինքն` միայն դրա հարցում է (վերնագիրն է “Հարկային մարմինը մեծապես հաշվի է 
առնում մասնավոր և ընտանեկան իրավունքները` մարդու իրավունքների և հիմնարար 
ազատությունների պաշտպանության վերաբերյալ կոնվենցիայի հոդված 8-ին 
համապատասխան”), որ փորձագետների թիմն ունեցել է հատկապես “ոչ համերաշխ” 
պատասխանների խումբ:   

2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 10-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 10-ից, 7 ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորները, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 10-ի 
գծով 52 միավորի` ԵՄ սահմանած «ցանկալի» 60-ի դիմաց:  

Ձեռք բերված շեմը կազմում է եվրոպական մակարդակի մոտ 87 տոկոսը`բոլոր 
ռազմավարական նպատակների հանրագումարով: Երկու ռազմավարական 
նպատակների գծով Հայաստանի հարկային մարմինը հասել է եվրոպական մակարդակի, 
դրանք են ՌՆ 3-ը և ՌՆ 4-ը.: Դա նշանակում է, որ. 

-  հարկային մարմինն հարգում, ապահովում է հարկատուների` պատշաճ ձևով 
ներկայացված և պաշտպանված լինելու իրավունքը, 

-  օրենքն ապահովում է  բողոքարկման հավասարակշռված ընթացակարգեր այն 
հարկատուների համար, ովքեր համաձայն չեն հարկային մարմնի որոշման հետ:   

 Շեղումը կազմում է 8 միավոր, ինչը կազմում է 60-ի մոտ 13 տոկոսը:  

Շեղման 8 միավորանոց մեծության կառուցվածքում հարաբերականորեն «ետ պահող» 
ՌՆ-եր եղել է 7-րդը (մոտ 1/2-ի չափով) և ՌՆ 1-ը (մոտ ¼-ի չափով): ՌՆ 7-ի պարագայում 
դա նշանակում է, որ հարկային պարտավորությունների կատարումն  աջակցող 
սանկցիաների համակարգը չի գնահատվում որպես բավարար չափով արդար ու պարզ: 
ՌՆ 1-ի պարագայում դա նշանակում է, որ հարկային մարմինը բավարար չափով 
թափանցիկ չի գործում` ապահովելու համար հարկատուների բավարար իրավական 
անվտանգությունը (օրինակ` հարկատուների հարցումների պատասխանների 
ինստիտուտը և այլն): 

Հիմնական առաջ տանող ՌՆ-ները եղել են 3-րդը և 4-րդը, ինչը (նշվեց նաև վերը) խոսում է 
այն մասին, մասնավորապես, որ Հայաստանում հարկատուներն իրավունք ունեն 
աջակցություն ստանալ և ներկայացվել խորհրդատուի կողմից,  որ նրանք ծանուցվում են 
բավարար ժամանակ առաջ` մինչև հարկային ստանդարտ ստուգումը, որ առկա է 
բողոքարկման իրավունքը և այլն:  

Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ներն են, մասնավորապես, 10.2.4 -ը, 10.4.7 -ը և 10.6.4 
-ը: Դրանից բխում է, որ հարկային մարմինը եվրոպական հարկային վարչարարական 
ստանդարտների տեսակետից, ավելի շահեկան վիճակում կլիներ, եթե. 

o հարկատուն տեղեկացվեր` եթե իր տվյալներով փոխանակում է կատարվում 
օտարերկյա հարկային ադմինիստրացիաների հետ, 

o բողոքարկման արդյունքում առաջացած գերավճարների ետ վերադարձի 
ուշացման դեպքում հարկատուի օգտին ավտոմատ հաշվեգրվեին տոկոսներ, 
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o հաշվապահական հաշվառման/գրանցումների պարտականությունը 
հնարավորինս օպտիմալացված լիներ` էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրերի 
կիրառումը թույլատրած լինելու միջոցով:  

 
Առավել բարձր միավոր հավաքած ԱՑ-ն 10.3.2.-ն է, ինչը նշանակում է, որ հարկատուները 
կարող են ազատորեն ներկայացված լինել խորհրդատուների կողմից, ներառյալ` 
փաստաբանները և հարկային խորհրդատուները: 
 
Պատկեր 10.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
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Փաստացի արդյունք ՌՆ "ցանկալի" արդյունք  
ՀԳԱ 10: Հարկատուների իրավունքներն ու պարտականությունները 

ՌՆ 1 Հարկային մարմինը գործում է թափանցիկ ձևով` ապահովելու համար 
հարկատուների բավարար իրավական անվտանգությունը: 

ՌՆ 2 
Հարկային մարմինը մեծապես հաշվի է առնում մասնավոր և ընտանեկան 
իրավունքները` մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 
պաշտպանության վերաբերյալ կոնվենցիայի հոդված 8-ին համապատասխան: 

ՌՆ 3 

Հարկային մարմինը լիովին հարգում է հարկատուների` պատշաճ ձևով 
ներկայացված և պաշտպանված լինելու իրավունքը` մարդու իրավունքների և 
հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի հոդված 6-
ին համապատասխան 

ՌՆ 4 
Արդար և հավասարակշռված վիճարկման և բողոքարկման ընթացակարգեր են 
առաջարկվում այն հարկատուներին, ովքեր համաձայն չեն հարկային մարմնի 
որոշման հետ: 

ՌՆ 5 Հարկային պարտավորությունների կատարումն աջակցվում է գրանցման 
(հաշվառման կանգնելու) պարտականությամբ: 

ՌՆ 6 
Հարկային պարտավորությունների կատարումը աջակցվում է հարկ վճարողների 
կողմից գրանցումների/հաշվապահական ձևակերպումների կատարման 
պարտավորությամբ: 

ՌՆ 7 Հարկային պարտավորությունների կատարումը զուգորդվում/աջակցվում է կոշտ, 
սակայն խելամիտ սանկցիաների ռեժիմով: 
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Լրացված ՀԳԱ 10 
«Հարկատուների իրավունքներն ու պարտականությունները» 

Նպատակ` 
Սահմանել և հրապարակել հարկատուների իրավունքներն ու պարտականությունները, 
որպեսզի հարկատուները ոչ միայն վստահ լինեն հարկային համակարգի արդարության 
և անաչառության հարցում, այլ նաև իրազեկ լինեն պարտականությունների թերացման 
հետևանքների մասին 
ՀԳԱ-ի  համար 

52 միավոր 
Ռազմավական նպատակներ  և առանցքային ցուցանիշներ  

ՌՆ 1 
Հարկային մարմինը գործում է թափանցիկ ձևով` ապահովելու համար հարկատուների 

բավարար իրավական անվտանգությունը: 
ԱՑ 10.1.1 

43.8 միավոր 
• Արդյո՞ք օրենքի վարչական (գերատեսչական) մեկնաբանումը 

մատչելի է հասարակությանը: 

Պատասխան. 
Օրենքի մեկնաբանում որպես այդպիսին հարկային մարմինը չի կարող սահմանել; Բառի 
ավելի լայն իմաստով, այսինքն պարզաբանման տեսք ունեցող “վարչական 
(գերատեսչական) մեկնաբանումը”, որպես կանոն, հասարակությանը մատչելի է, 
սակայն այն ամբողջական ու ժամանակին տրամադրվող չէ:    

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային օրենքի` վարչական (գերատեսչական) նպատակով մեկնաբանման հատուկ 
ինստիտուտ Հայաստանում ուղղակիորեն սահմանված չէ: Այլ կերպ ասած` օրենքի 
մեկնաբանություն տալու իրավունք հարկային մարմինը չունի: Տվյալ դեպքում, 
«մեկնաբանում» ասելիս, բառի լայն իմաստով հասկացվում է հարկային մարմնի կողմից 
օրենքի փաստացի կիրառմամբ դրսևորվող մեկնաբանումը և/կամ պարզաբանումը: 
Հարկային օրենսդրության մեջ ներառվող հիմնական օրենքների պարզաբանման 
նպատակով հարկային մարմինն ընդունում է հրահանգներ, որոնցով ավելի 
հստակեցվում են օրենքի առանձին դրույթների կիրառման մեխանիզմները, որոնք 
նորմատիվ իրավական ակտեր են և ուժի մեջ կարող են մտնել միայն հրապարակվելուց 
հետո, համաձայն “Իրավական ակտերի մասին” ՀՀ օրենքի  46-րդ հոդվածի: Պետք է նշել, 
որ այդ հրահանգները լույս չեն տեսնում բավարար պարբերականությամբ ու ոչ միշտ է, 
որ ապահովում են “թարմ” լինելու չափանիշը: 
 
Օրենքի ոչ հստակ կամ տարաբնույթ ընկալման դեպքում տրվում է պաշտոնական 
պարզաբանում, համաձայն նույն օրենքի 87-րդ հոդվածի, որը նույնպես հրապարակման 
ենթակա է և հասանելի հասարակությանը:  
 
Հարկային մարմնի մեկնաբանումները երբեմն գործնականում արտահայտվում են 
խորհրդատվական բնույթի գրություններով, ստուգումների ընթացքում օրենքի 
փաստացի կիրառմամբ և այլ ձևերով, որոնք հարկատուների մեծ մասին հասանելի չեն 
կամ հասանելի են դառնում արդեն պատասխանատվության կիրառմամբ: 
 
Սակայն կան օրենսդրական դրույթներ, որոնց վարչական մեկնաբանումն ու կիրառումը 
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ոչ միայն հստակ չէ, այլև միատեսակ չէ նաև հարկային մարմնի կողմից, ինչը նշանակում 
է, որ այդ դրույթների վարչական մեկնաբանումը հասարակությանը հայտնի լինել չի 
կարող այդպիսի միատեսակ մեկնաբանության բացակայության պատճառով: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

“Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենքը ևս անդրադառնում է օրենքի դրույթների կիրառման 
մասին տեղեկանալու հարկատուի  իրավունքին. 

հարկային մարմինը պարտավոր է հարկային օրենսդրության և դրան համապատասխան 
ընդունված իրավական ակտերի դրույթների կիրառման վերաբերյալ իրականացնել 
բացատրական աշխատանքներ, տեղեկացնել հարկ վճարողներին գործող հարկերի և 
պարտադիր այլ վճարների մասին (10-րդ հոդվածի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետ), 
հարկային մարմինն իրավունք ունի հարկային հարաբերությունները կարգավորող 
իրավական ակտերի կիրառման վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումներ 
տրամադրել(11 հոդվածի 1-ին կետի 16-րդ ենթակետ), 
հարկային մարմինը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն 
վերապահված իրավասությունների սահմաններում ընդունում է գերատեսչական 
նորմատիվ ակտեր(11 հոդվածի 3 -րդ կետ): 

Գերատեսչական նորմատիվ ակտ հանդիսացող հրահանգը սովորաբար չի կարողանում ծածկել 
“օրենքի վարչական (գերատեսչական) մեկնաբանման» գոյություն ունեցող պահանջարկը, քանի 
որ. 

−  այդպիսի հրահանգները բավականին երկար ժամանակ են մշակվում, 

−  հետագայում դրանցում փոփոխություն կամ լրացում կատարելը ևս պահանջում է 
երկար ժամանակ, երբեմն` համաձայնեցում այլ գերատեսչությունների հետ (օրինակ, 
ավելացված արժեքի հարկի կիրառման հրահանգում երկար ժամանակ է, որ էական 
փոփոխություններ, այսինքն` “թարմացում” չի կատարվել, սկսած 2004 թվականից), 

− այդ ժամանակի ընթացքում հարկատուների մոտ, տնտեսությունում առաջանում են 
նոր հանգամանքներ, զարգացումներ, տեխնոլոգիաների առաջընթաց ու նոր 
լուծումներ, այսինքն` նոր հարցեր, որոնք տեղ չեն գտել կամ գտնում այդ 
հրահանգներում: 

ԱՑ 10.1.2 

43.8 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային համակարգը կենսունակ է (գործում է)` երկրում 
օրենքի ներդաշնակեցված և օբյեկտիվ կիրառումն ապահովելու 
համար: 

Պատասխան 
Այդ ուղղությամբ առկա են բավարար հնարավորություններ, սակայն արդյունքները 
հանրությանը գոհացնող չեն: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային վարչարարությունը բավարար չափով ուժեղ չէ` հարկային օրենքները 
օբյեկտիվորեն հավասարաչափ կիրառելու, հորիզոնական արդարություն ապահովելու 
համար:  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն կառուցվածքային և կադրային առումով ունի պոտենցիալ 
հնարավորություն` ապահովելու օրենքի միատեսակ և օբյեկտիվ կիրառումը, այդ 
ուղղությամբ իրականացվում են որոշակի միջոցառումներ: Օրինակ, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 
21.03.2003թ. թիվ 01/191 հրամանով /ՆՓՑ 9/ հաստատվել է հարկատուների մոտ 
ստուգման ակտերի փորձաքննության կանոնակարգ: Փորձաքննության արդյունքները 
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չեն հրապարակվում կամ հետադարձորեն հրապարակայնեցվում անձնակազմի համար, 
ինչը կարող էր նպաստել օրենքների միատեսակ և օբյեկտիվ կիրառմանը: 
  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ գանգատարկումների հանձնաժողովը, քննելով հարկատուների բողոքները, 
նույնպես հնարավորություն ունի նպաստելու օրենքների միատեսակ և օբյեկտիվ 
կիրառմանը: 
Նույն խնդրի կարգավորմանն են ուղղված նաև շրջաբերական գրությունները, որոնցով 
կոնկրետ ցուցումներ են տրվում հարկային ծառայողներին` օրենքի այս կամ այն դրույթի 
միատեսակ կիրառման ուղղությամբ: 
Սակայն, այդքանով հանդերձ, հարկային համակարգում օրենքների միատեսակ և 
օբյեկտիվ կիրառման փաստացի վիճակը բավարար չէ, քանի որ այդ ուղղությամբ 
գործարկված չէ ծրագիր ու դրան համապատասխանող համակարգված աշխատանք: 
Այդպիսի կիրառման անուղղակի երաշխիք կարող էր լինել ստուգման համար 
հարկատուների ընտրության` ռիսկերի վրա հիմնված համակարգի գործարկված չլինելը:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ հարկային մարմինը  
սկզբունքորեն ի վիճակի է ապահովել հարկային օրենքի օբյեկտիվ կիրառումը, քանի որ գործում է 
ստուգումների ակտերի փորձաքննության կարգ, «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով 
գործում է ծառայողական քննության մեխանիզմը, իրավաբանական վարչության`հայցային 
աշխատանքների բաժնի գործառույթների շրջանակում քննվում են մերժված դատական հայցերը՝ 
պարզելու համար մերժման պատճառը, պարբերաբար դասընթացներ են կազմակերպվում ու նաև 
իրավաբանական բաժիններին են տրամադրվում իրավական ակտերի ժողովածու-ձեռնարկներ: 
Նշվել են նաև պատճառներ, թե ինչու այդ ամենի արդյունքում իրավիճակը բավարար չէ, դրանց 
շարքում առաջին հերթին առանձնացվել է հարկային աշխատողների աշխատավարձերի 
մակարդակը:    
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ մասնակիցներից մեկը նշեց, 
որ անհավասար վարչարարական բեռը էլ ավելի է մեծացնում բիզնեսի մրցակցային դաշտի 
անարդարությունը: Այդպիսի վերաբերմունքը բնորոշ է ոչ միայն հարկային մարմնին և շատ 
դեպքերում ունի երկու բևեռ, իրականում սկսվելով մաքսային սահմանից, որտեղ`արդեն 
ապրանքների ներմուծման ժամանակ, «մաքսային արժեքի» որոշման պահից սկսվում է տարբեր 
հարկատուների նկատմամբ տարբեր ( երկակի) ստանդարտների կիրառումը: 

Վերաբերող նյութեր. 
-   “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10, 
- «2007թ.1-ին կիսամյակում իրականացված ծառայողական քննությունների և 
հրամանագրված կարգապահական պատասխանատվությունների քանակը ըստ 
տեսակների», Աղյուսակ, պատրաստված ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչության 
կողմից, ՆՓՑ 40: 

ԱՑ10.1.3 

 
56.3 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնին արգելված է փոխել իր հրապարակած 
մոտեցումները (դոկտրինաները) ետադարձ ազդեցությամբ, 
այդպիսով հնարավորություն տալով հարկատուներին` 
վստահորեն գնահատել իրենց կայացրած բիզնես որոշումների 
(գործարքների) հարկային հետևանքները: 

Պատասխան 
Ոչ, դա արգելված չէ, սակայն իրական պրակտիկայում տեղի է ունենում հազվադեպ 
դեպքերում:  
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Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Այս հարցադրման պատասխանը հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ 
«հրապարակված մոտեցումների փոփոխություն՝ «հետադարձ ուժով» 
արտահայտությունը մեկնաբանվում է որպես հարկային հարաբերությունները 
կարգավորող իրավական ակտերում ետադարձ ուժ ունեցող փոփոխությունների 
իրականացում կամ իրավական ակտերի ընդունում: 
Եթե հարցը վերաբերում է հրապարակված գերատեսչական նորմատիվային ակտերի 
փոփոխություններին, ապա դրանցում փոփոխություններ կատարելը և 
փոփոխություններին ետադարձ ուժ տալը արգելված չէ, եթե փոփոխությունները 
բարելավում են հարկատուի իրավական վիճակը: Այլ կերպ ասած, հետադարձ ուժ չի 
կարող տրվել իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց իրավունքները կամ 
ազատությունները սահմանափակող, դրանց իրականացման կարգը խստացնող կամ 
պատասխանատվություն սահմանող կամ պատասխանատվությունը խստացնող կամ 
պարտականություններ սահմանող կամ պարտականությունների կատարման կարգ 
սահմանող կամ խստացնող, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց 
գործունեության նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կարգ սահմանող կամ 
խստացնող, ինչպես նաև նրանց իրավական վիճակն այլ կերպ վատթարացնող 
իրավական ակտերին»:  
 
Հարկային մարմնի կիրառած մոտեցումների ետադարձ փոփոխությունը հազվադեպ է 
տեղի ունենում և շատ ազդեցիկ չէ`պայմանավորված հետևյալ պատճառներով, 
գործոններով ու հանգամանքներով. 

o սովորաբար հարկային մարմինն իր մոտեցումների փոփոխությունները 
արտահայտում է, սկսում է կիրառել գերատեսչական նորմատիվային –
հրահանգչական նյութի հրապարակման ամսաթվից, 

o նախկինում, մի քանի անգամ հարկային օրենքով սահմանվել են 
“համաներումներ” անցած ժամանակների համար, սակայն 2000 
թվականից ի վեր ՀՀ կառավարությունը այդպիսի քայլ հարկային 
բնագավառում հետևողականորեն չի իրականացրել, 

o հարկային «վաղեմության ժամկետ» է սահմանված ընդամենը 3 տարի: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ տրված 
պարզաբանումները փոխելու դեպքեր գործնականում չեն հանդիպում, բացառությամբ, եթե դա 
պայմանավորված է դատարանի որոշմամբ: 

Վերաբերող նյութեր. 
- “Իրավական ակտերի մասին” ՀՀ օրենք, հոդված 78, ՆԻԱՑ 9, 
- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 30.1., ՆԻԱՑ 6: 

 

ԱՑ 10.1.4 

59.7 միավոր 

• Կարող են արդյո՞ք հարկատուները ներկայացնել գրավոր հարցում` 
խնդրելով պատասխան  իրենց գործարքի հարկային հետևանքների 
մասին, գրության մեջ նշելով իրենց գործարքը “de facto” և 
իրավական կարգավիճակը: Արդյո՞ք հարկային մարմնի 
պատասխանը սահմանափակող/պարտադիր է, եթե “de facto”  
կարգավիճակը հետագայում հենց այդպես էլ տեղի ունենա 
(հաստատվի): 
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Պատասխան. 
Այո, հարցում կարող են կատարել և ակնկալել պաշտոնական պարզաբանում օրենքի ոչ 
հստակ կամ տարաբնույթ ընկալման դեպքում: Հարկային մարմնի պաշտոնական 
պարզաբանումը կամ այլ գրությունը սահմանափակող/պարտադիր չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
“Իրավական ակտերի մասին” ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի համաձայն` այդ հոդվածով 
սահմանված դեպքերում և կարգով ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք կարող են 
դիմել պաշտոնական պարզաբանման համար: Պաշտոնական պարզաբանումը 
պարտադիր բնույթ չունի, սակայն անձինք իրավունք ունեն հարկային մարմնի հետ 
հարաբերություններում առաջնորդվել պաշտոնական պարզաբանմամբ: 
Պաշտոնական պարզաբանման հիմքերի բացակայության դեպքում անձանց դիմումները 
համարվում են խորհրդատվություն ստանալու նպատակ հետապնդող, այդ դեպքում 
հարկային մարմնի պատասխանը ոչ միայն պարտադրող չէ, այլև հարկատուի կողմից չի 
կարող օգտագործվել որպես իր գործողությունների իրավական հիմք: 
Այնուամենայնիվ, հոդվածի շարադրանքը շատ պարզ չէ, այդ իսկ պատճառով դատելով 
կիրառման պրակտիկայից,  հարկատուներին սովորաբար չի հաջողվում հեշտությամբ 
ստանալ պարզաբանում (2001թվականից ցայսօր հարկային մարմինը տրամադրել է 
ընդամենը մոտ երկու տասնյակ պաշտոնական պարզաբանում): Պաշտոնական 
պարզաբանման ինստիտուտն այդ իմաստով որոշակիորեն սահմանափակում է 
հարկային մարմնի ու հարկատուների ճկունությունը: Հարկատուների համար 
իրավական անհստակություն կա, թե արդյոք այդ դրույթը նշանակում է, որ հարկային 
մարմնի բոլոր պարզաբանումները, հարկատուների գրած բոլոր հարցումների, նա-
մակների պատասխանները պետք է անպայման դասակարգվեն որպես “պաշտոնական 
պարզաբանում” ` «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի ներքո ու 
անպայման հրապարակվեն ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրում, թե 
դրանք կարող են այլ ձևով հրապարակայնեցվել կամ կարող են չհրապարակվել, սակայն 
հանդիսանալ պաշտոնական պատասխան- ուղղորդում հարկատուի համար: Դա նաև 
կնշանակի, որ պարզ չէ, թե հարկային մարմինը ինչպես պետք է արտահայտի ու 
կառավարի հարկային օրենսդրության կիրառման այս կամ այն հարցի գծով իր 
դոկտրինան:   
 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ գրավոր 
հարցումներին պատասխանելը գործառութային պարտականություն է: Բացի այդ, գործում է նաև 
“Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին” ՀՀ 
օրենքը (24 նոյեմբերի, 1999): Պատասխանների ժամկետները սահմանված են այդ օրենքով և 
ներքին կանոնակարգով: Հարցումները հարկատուների կողմից հիմնականում տրվում են 
վերադաս հարկային մարմնին, սակայն կարող են ներկայացվել նաև ՏՀՏ-ին: Պատասխանը 
պարտավորեցնող չէ հարկատուի համար, սակայն հարկային մարմնի համար պարտադիր է դրան 
հետևելը: 
 
Տեղեկանք.  
1990 թվականի համեմատությամբ ՏՀԶԿ-ի (OECD) անդամ երկրների գերակշռող 
մեծամասնության (բացառությամբ Հունգարիայի), ինչպես նաև զարգացող երկրներից շատերի 
(օրինակ, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Բալթյան երկրների) հարկային մարմինները լայնորեն 
կիրառում են “նախահրահանգավորման” (advance ruling) ինստիտուտը` տրամադրելով 
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հարկատուներին ընդհանուր և անհատական “նախահրահանգավորումներ”:   
Ընդհանուր նախահրահանգավորումները իրենցից ներկայացնում են հրապարակվող նյութեր առ 
այն, թե ինչպես է հարկային մարմինը մեկնաբանում օրենքի դրույթները: Դրանք հստակեցնում են 
օրենքի կիրառման հարցերը հատկապես օրենքի այն հատվածներում, որոնք կամ վերաբերում են 
հարկատուներից շատերին կամ էլ այնքան էլ միանշանակ չեն: Այդ երկրների 
մեծամասնությունում նախահրահանգավորումները պարտավորեցնող են (“binding”) հարկային 
մարմինների համար, ինչը նշանակում է, որ հարկատուները պաշտպանված են հետագա 
անախորժություններից, եթե գործել են այդ նախահրահանգավորումների համաձայն:             
ՏՀԶԿ-ի անդամ երկրների նույնքան գերակշռող մեծամասնությունը (բացառությամբ Իռլանդիան և 
Լյուքսեմբուրգը) և զարգացող երկրներից շատերը տրամադրում են նաև անհատական 
նախահրահանգավորումներ` առանձին հարկատուի կողմից բարձացված հարցի վերաբերյալ: 
Այդպիսի նախահրահանգավորման նպատակն է օգնել հարկատուին խուսափելու հետագա 
հարկային խախտումներից: Շատ երկրներում այդ նախահրահանգավորումները նույնպես 
“պարտավորեցնող են” հարկային մարմինների համար, պայմանով, որ հարկատուն ճշտությամբ 
նկարագրել է դեպքը և ներկայացրել է ամբողջապես այն տվյալները,որոնք համապատասխանում 
են իրականությանը: Շատ երկրներում այդպիսի նախահրահանգավորման համար առկա են 
օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներ:  
(աղբյուրը. “Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series 
(2006)”, prepared by the Forum on Tax Administration, February, 2007) 
 

ԱՑ 10.1.5 

40.6 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն աջակցում է  հարկատուներին և 
նրանց խորհրդատուներին` ստանալու տեղեկատվություն իրենց 
վերաբերյալ հարկային մարմնում պահվող` ոչ գաղտնի և 
ծանոթացման համար սահմանափակումներ չպարունակող  
տվյալների վերաբերյալ:  

Պատասխան 
Օրենքը տալիս է այդպիսի հնարավորություն, սակայն հարկային մարմնում դրա 
կիրառումը (առավել ևս աջակցելը) կանոնակարգված չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկատուի` իրեն վերաբերող տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը բխում է մի 
քանի օրենսդրական ակտերից. ՀՀ Սահմանադրություն (հոդված 23. “Յուրաքանչյուր ոք 
ունի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում իրեն վերաբերող 
տեղեկություններին ծանոթանալու իրավունք»), “Տեղեկատվության ազատության մասին” 
ՀՀ օրենք: 
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքը կամ «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը չեն 
պարունակում ուղղակի դրույթներ այդ մասին: Ընդ որում, հարկատուի վերաբերյալ 
տեղեկություններն իրեն` հարկատուին հայտնելու առումով  հարկային գաղտնիք չեն 
համարվում: Անուղղակիորեն որոշ երաշխիք է պարունակում “Հարկերի մասին” ՀՀ 
օրենքի 19-րդ հոդվածը, որի համաձայն` որևէ տեղեկություն հիմք չի հանդիսանում հարկ 
վճարողի հարկային պարտավորության հաշվարկման և գանձման համար, քանի դեռ նա 
հնարավորություն չի ունեցել ծանոթանալու դրան և տալու համապատասխան 
բացատրություններ: 
 
Տեղեկություններ ստանալու կարգ հարկային մարմնի կողմից չի հաստատվել, ինչը 
պարտադիր է “Տեղեկատվության ազատության մասին” ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 
համաձայն:  
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Օրենսդրությամբ սահմանված չէ, թե հարկատուին վերաբերվող որ տեղեկությունն է, որ  
գաղտնի է այդ հարկատուի համար: Տրամաբանական կլինի հարկատուի համար` իրեն 
վերաբերվող տեղեկությունը համարել գաղտնի հետևյալ դեպքերում. 

− երբ այդ տեղեկությունը ստացված է երրորդ անձանցից կամ նրանց միջոցով, 
− երբ այդ տեղեկությունը հարկային մարմնի կողմից կատարված մշակման կամ 

վերլուծության արդյունք է: Օրինակ` գաղտնի կարող է համարվել 
նախաքննական գաղտնիքը և այլն: 

 
Հարկային պաշտոնատար անձինք հարկատուին տրամադրվող տեղեկատվության տակ 
հիմնականում հասկանում են հաշիվների բալանսը, այսինքն` թե արդյոք ճի՞շտ է 
փոխադարձ տեղեկատվությունը հարկատուի ապառք/ գերավճարի մասին:  
Դրանից տարբերվող այլ տեղեկատվության ստացումը թերևս շատ դժվար է, քանի որ. 

- հարցը հատուկ կարգավորված ու պարզաբանված չէ, և չկա համապատասխան 
ընթացակարգ, 

- հարկատուների վերաբերյալ բոլոր տվյալները իրականում կուտակված չեն մեկ 
տեղում ո’չ ֆիզիկապես, ո’չ էլ էլեկտրոնային ձևով: Դրանք բաշխված են մի քանի 
ստորաբաժանումներում. ՏՀՏ, վերադաս հարկային մարմնի եկամուտների 
հաշվառման, պլանավորման և վերլուծության վարչություն, ինչպես նաև, 
հնարավոր է, օպերատիվ-հետախուզության վարչություն և հետաքննության, 
քննչական բաժիններ, 

- հարկատուի վերաբերյալ տեղեկատվությունը դասակարգված չէ նշված 
պարամետրերով, ըստ սահմանափակումների աստիճանի և այլն:       

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ. 

− ընդհանուր առմամբ, հարկատուին կամ լիազորագրի հիման վրա հանդես եկող անձին 
տրամադրվում է տեղեկատվություն: Օրինակ, հարկ վճարողի դիմումի համաձայն, 
հարկային մարմնի կողմից տրամադրվում է «փոխադարձ հաշվարկների ակտ», որը 
ներառում է տեղեկատվություն տվյալ ամսաթվի դրությամբ հարկային մարմնի 
տվյալների համաձայն հարկատուի հարկային պարտավորությունների և գերավճարների 
վերաբերյալ: Սա նույնպես տեղեկատվության ստացում է, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրամանի տեսքով կամ այլ ակտով կանոնակարգված չէ այդ 
հարկատուին` իր մասին հարկային մարմնում պարունակվող այլ տեղեկատվության 
տրամադրման ընթացակարգ: Հարկատուն իր «գործը» չի կարող նայել: Պարզ չէ թե որն է 
հանդիսանում «գաղտնի և սահմանափակումներ պարունակող» տեղեկատվություն, որը 
չի կարող տրամադրվել հարկատուին:  

Վերաբերող նյութեր. 
-  ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 23, ՆԻԱՑ 50, 
- “Տեղեկատվության ազատության մասին” ՀՀ օրենք, հոդված 6 և 7, ՆԻԱՑ 82: 

 

ԱՑ 10.1.6 

21.9 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի հստակ (որոշակի) 
քաղաքականություն գործարար և պրոֆեսիոնալ խորհրդատուների 
հետ, որպես սովորական գործնական հարաբերություններ, բաց 
աշխատելու համար (հաշվապահներ, հարկային խորհրդատուներ և 
այլն): 

Պատասխան. 
Հարկային մարմինը սովորական գործնական հարաբերությունների մակարդակում 
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համակարգված ու հայտնի, հրապարակայնեցված (բաց աշխատելու համար) 
քաղաքականության համակարգ չունի:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Երբեմն այդպիսի գործնական հարաբերություններ լինում են (օրինակ, հարկային 
մարմինն իր կազմած օրենսդրական նախագծերն ուղարկում է կարծիքի ՀՀ առևտրա-
արդյունաբերական պալատ, գործարարների ու արդյունաբերողների միություն, երբեմն` 
նաև այլ գործարար միությունների), սակայն դա այնքան կիրառվող չէ, որպեսզի 
վերածվի քաղաքականության:  
Պրոֆեսիոնալ խորհրդատուների կամ նրանց կառույցների հետ սովորական գործնական 
հարաբերությունների ծավալն աննշան է:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ անհրաժեշտության 
դեպքում կարող են կազմակերպվել քննարկումներ: Օրինակ, երբ ինչ-որ ոլորտի հարկման 
մեխանիզմների ճշտման անհրաժեշտություն է լինում (վերջերս հրավիրվել էին շինարարները), 
ապա օբյեկտիվ լուծումներ ստանալու համար հարկային մարմինը նախաձեռնում է նման 
քննարկումներ: 
ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ, սովորաբար, նկատվում էր 
խորհրդատվական-հաշվապահական ընկերությունների նկատմամբ “անբարյացակամ” 
վերաբերմունքը: Միայն մեկ դեպքում, ՏՀՏ վերահսկողության բաժնի ղեկավարներից մեկը նշեց 
դրական կարծիք (այնուամենայնիվ դա չվերածելով անհրաժեշտության) այդպիսի 
մասնագետների ու կազմակերպությունների հետ աշխատելու իմաստով, հիմնավորելով դա 
նրանց` «միջին հարկատուի» հաշվապահի համեմատ ավելի փորձառու ու քննարկումների 
ժամանակ ավելի պրոֆեսիոնալ լինելու հանգամանքով:  
 

ԱՑ 10.1.7 

43.8 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային պաշտոնյաների, հարկատուների իրավունքներն 
ու պարտականությունները, հարկային պատժամիջոցները և 
բողոքարկման ընթացակարգերը զետեղված են  գործարարների, 
խորհրդատուների, հարկային պաշտոնյաների և հանրության 
համար մատչելի ուղեցույցներում: 

Պատասխան. 
Նշված հարցերը օրենքի կարգավորման առարկա են, և այդ օրենքները հանրորեն 
մատչելի են: Միաժամանակ` առանձին ուղեցույցներում փաթեթային ներկայացումը 
շեշտադրված չէ, լայնորեն հրապարակայնեցված չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Խոսք է գնում հատկապես հարկային մարմնի և հարկատուների իրավունքներին և 
պարտականություններին, դրանցից բխող պատժամիջոցներին և բողոքարկման 
հարցերին վերաբերող` թեմատիկ ուղեցույցների մասին, որոնք պետք է մատչելի լինեն 
գործարարների, հարկային պաշտոնյաների և հանրության համար (“customer-oriented”): 
Նշանակում է, որ բիզնեսի, հարկային պաշտոնյաների և լայն հանրության համար պետք 
է լինեն տարբեր խորության և ուղղվածության ուղեցույցներ, ինչը սովորաբար տեղի չի 
ունենում: Այսպես, օրենքներից բացի, երբեմն հարկային մարմնի կողմից 
հրապարակվում են ունիվերսալ կամ յուրահատուկ ուղեցույցներ` նշված դրույթների 
ներառմամբ, սակայն դրանք նախատեսված են լինում ավելի շատ այն անձանց խմբերի 
համար, որոնք առանց դրա էլ ծանոթ են այդ օրենսդրությանը:  
Բացի այդ, ուղեցույցում նշված դրույթների ամբողջական զետեղում գործնականում չի 
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լինում, այլ դրանք տեղ են գտնում ըստ առանձին հատվածների:  
 “Հայտնի չէ նաև այդպիսի զետեղումների արդյունավետության աստիճանը:  
 
Նշենք նաև, որ առկա է տարընթերցում բողոքարկման ընթացակարգերի մասին, քանի որ 
1997թվականից գործող “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենքը, «Հայաստանի Հանրապետությու-
նում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքն ու 2004 
թվականից գործող “Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին” ՀՀ 
օրենքը պարունակում են իրարից տարբերվող դրույթներ հարկատուի  բողոքարկման 
իրավունքի իրագործման` այսինքն` բողոքի քննարկման ընթացքում խնդրո առարկա 
հանդիսացող հարկի գումարի գանձումը կասեցնելու իրավունքի մասին: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ օրինակ, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
ինտերնետային կայքում հարկատուների իրավունքներ և պարտականությունների մասին 
առանձին նյութ զետեղված է: Կայքը յուրաքանչյուր ամիս թարմացվում է:  
 

ՌՆ 2 
Հարկային մարմինը մեծապես հաշվի է առնում մասնավոր և ընտանեկան 
իրավունքները` մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության վերաբերյալ կոնվենցիայի հոդված 8-ին համապատասխան: 

ԱՑ 10.2.1 

62.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հավաքագրված տվյալների  գաղտնիությունը և մասնավոր 
կյանքին/գործին վերաբերող տվյալների  պահպանումը 
երաշխավորված է, հատկապես բանկային հաշիվների տվյալների 
մատչելիության/հասանելիության առումով: 

Պատասխան 
Բանկային տվյալների գաղտնիությունը երաշխավորված է բանկային օրենսդրությամբ: 
Այդ տվյալները ընդհանուր դեպքերում հասանելի չեն հարկային մարմնին: 
Հարկատուներից հավաքագրված տվյալների գաղտնիությունը երաշխավորված է գործող 
հարկային օրենսդրությամբ («հարկային գաղտնիք»): Պրակտիկայում երաշխավորման 
համար պետք է հաշվի առնել տեխնիկական ու սուբյեկտիվ հանգամանքներ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանում 
Անձի վերաբերյալ, ընդհանրապես տվյալների գաղտնիության և այլ իրավունքների 
նկատմամբ երկրի «համախոհությունը» արտահայտված է ՀՀ Սահմանադրությամբ և, 
բացի այդ, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» 
Եվրոպական կոնվենցիայով: Թե’ ՀՀ Սահմանադրությամբ և թե’ վերը նշված 
կոնվենցիայով անձին վերաբերող տեղեկությունների օգտագործման ու տարածման 
արգելքը բացարձակ չէ: Այսպես. բացառություն է արվում «տեղեկությունների 
հավաքման նպատակների» կամ օրենքով նախատեսված լինելու դեպքերի համար (ՀՀ 
Սահմանադրության պարագայում) կամ «պետական անվտանգության, հասարակական 
կարգի կամ երկրի տնտեսական բարեկեցության, ինչպես նաև անկարգությունների և 
հանցագործությունների կանխման, առողջության կամ բարոյականության 
պաշտպանության կամ այլ անձանց իրավունքների և ազատությունների 
պաշտպանության նպատակների, դեպքերի համար (Եվրոպական կոնվենցիայի 
պարագայում): Այսպիսով, երկու ակտերով էլ անձին վերաբերող տեղեկությունների 
գաղտնիության պահպանության ճշտապահության պատասխանատվությունը դրվում է 
կոնկրետ օրենքի (օրենքների) և այդ օրենքը կիրառող անձանց վրա: 
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Բանկային հաշիվների տվյալների մատչելիության խնդիրը կարգավորվում է ոչ թե 
հարկային, այլ բանկային օրենսդրությամբ. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքով 
բանկն իր հաճախորդների վերաբերյալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները 
տրամադրում է ՀՀ հարկային մարմիններին միայն դատարանի՝ ՀՀ քաղաքացիական 
դատավարության կամ քրեական դատավարության օրենսգրքերով նախատեսված 
կարգով ընդունված որոշման հիման վրա, ինչպես նաև, իր հաճախորդի բանկային 
հաշվի վրա բռնագանձում տարածելու մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած 
վճռի կամ դատավճռի հիման վրա: Այսպիսով, հարկատուի բանկային տվյալները 
ընդհանուր դեպքում հասանելի չեն ՀՊԾ-ի համար, և ՀՊԾ-ն չէ, որ ապահովում է դրանց 
«երաշխավորված պահպանումը»:  
 
Անձի հարկային տվյալների գաղտնիությունը կարգավորվում է հարկային 
օրենսդրությամբ` համաձայն «հարկային գաղտնիքի» կոնցեպցիայի: Մասնավորապես. 

− թվարկվում են այն տեղեկությունները, որոնք չեն հանդիսանում հարկային 
գաղտնիքի առարկա, 

− նշվում է, որ հարկային մարմինը պարտավոր է պահպանել հարկային գաղտնիքը, 
իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում տրամադրել այդ տեղեկությունների 
օգտագործմամբ աշխատանքներ կատարելու իրավասություն ունեցող պետական 
մարմիններին` ՀՀ կառավարության սահմանված կարգով:  

Պետք է նշել, որ. 
− ինքը` “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենքը, չի բացահայտում, թե որոնք են 

այդ դեպքերը, իսկ ՀՀ կառավարությունը  սահմանել է կարգ, որից բխում է, որ 
տեղեկություն հայցող մարմինը պետք է ներկայացնի նաև «այն իրավական 
ակտերը, որոնց հիման վրա տվյալ տեղեկություն ստացող մարմնին նման 
տեղեկություն ստանալու իրավասություն է վերապահված»: Ստացվում է, որ  ՀՀ 
կառավարության որոշմամբ սահմանվում է հայցվող տեղեկության պահանջի 
հիմնավորվածությունը, որը չի կարող հանդիսանալ  «հարկային գաղտնիք» 
հանդիսացող տեղեկության տրամադրման պայման (դեպք), 

− ՀՀ կառավարության առանձին որոշմամբ սահմանված է այդպիսի 
իրավասություն ունեցող պետական մարմինների ցանկը: Ցանկում ներառված են 
գրեթե բոլոր պետական գերատեսչությունները (թվով 29), ինչը նույնպես, այլ 
հավասար պայմաններում, որոշակիորեն նվազեցնում է հարկատուի տվյալների 
գաղտնիության ապահովման երաշխիքը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ հարկային գաղտնիքի 
պահանջները խիստ պահպանվում են հարկային մարմնի կողմից և որ հարկային մարմնի 
ներսում տվյալներ ստանալու համար սահմանված են ներքին ընթացակարգեր: 
ՀՀ հարկային մարմնի վերահսկողության վարչության կողմից, իր գործառույթների շրջանակում, 
պարբերաբար անցկացվում են համալիր ստուգումներ ՏՀՏ-ներում: Դրանց ընթացքում որոշ 
դեպքերում վերադաս հարկային մարմինը ֆիքսում է «հարկատուների գործերի» (թղթապանակի) 
պահպանման կարգի խախտումներ, ինչն, այլ հավասար պայմաններում, կարող է հանգեցնել 
տեղեկատվության արտահոսքի: Այդ կապակցությամբ վերադաս մարմինը, որպես կանոն, 
անցկացնում է ծառայողական քննություններ: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 23, ՆԻԱՑ 50, 
- “Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» Եվրոպական 

կոնվենցիա (ստորագրվել է 1950 թվականի նոյեմբերի 4-ին, ուժի մեջ է մտել 03.09.1953թ., 
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Հայաստանը անդամակցում է 2001թ հունվարի 25-ից), հոդված 8, ՆԻԱՑ 86 
- «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13,ՆԻԱՑ 81, 
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 10-րդ հոդվածի 1.7 կետ, ՆԻԱՑ 10 
- ՀՀ կառավարության 03.10.2002թ. «Հարկային գաղտնիք հանդիսացող 

տեղեկությունների օգտագործմամբ աշխատանք կատարելու իրավասություն 
ունեցող պետական մարմիններին ՀՀ հարկային ծառայության մարմնի կողմից 
հարկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների տրամադրման կարգը 
հաստատելու մասին» թիվ 1584-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 70, 

- ՀՀ կառավարության 19 օգոստոսի 1997 թ. “Տեղեկությունները պետական և 
ծառայողական գաղտնիքի շարքը դասելու լիազորություններով օժտված 
պետական մարմինների պաշտոնատար անձանց ցանկը հաստատելու մասին” 
թիվ 350-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 25, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 
տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին» թիվ 01/729-Լ հրաման (ներառյալ 
դրանում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 
26.04.2006թ. թիվ 1-06/229-Ա հրամանը), ՆՓՑ 31, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ..... տարածքային հարկային տեսչությունում համալիր ստուգում 
անցկացնելու մասին հրամանի, ծրագրի և կատարված ստուգման ակտի 
պայմանական օրինակ, ՆՓՑ 15: 

 

ԱՑ 10.2.2 

62.5 միավոր 

• Արդյո՞ք ազգային օրենսդրությունը նախատեսում է հարկային 
պաշտոնյաների կողմից գաղտնիության խախտման համար  
պատասխանատվության միջոցների կիրառում: 

Պատասխան 
Հարկային ծառայողը հարկային գաղտնիքի պահպանման պահանջի խախտման համար 
կարող է կրել որոշակի պատասխանատվություն: Գաղտնիքի հրապարակման համար 
առանձին պատասխանատվություն սահմանված չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային ծառայողի պատասխանատվությունը սահմանված է «Հարկային ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքով. «պետական, ծառայողական և օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիքն 
օրենքով սահմանված կարգով չպահպանելու դեպքում (այդ թվում՝ ծառայությունը 
դադարեցնելուց հետո), հարկային ծառայության ընթացակարգերին համապատասխան, 
առաջին անգամ իջեցվում է հարկային մարմնի պաշտոնատար անձի հարկային 
ծառայության դասային կամ հատուկ կոչումը, իսկ եթե խախտումը տեղի է ունեցել 
հարկային ծառայությունից ազատվելուց հետո, ապա նա զրկվում է հատուկ և դասային 
կոչումից: 
Մեկ տարվա ընթացքում համանման խախտում կատարելու դեպքում հարկային մարմնի 
պաշտոնատար անձն ազատվում է հարկային ծառայությունից՝ ծառայողական 
անհամապատասխանության հիմնավորմամբ»:  
 
Միաժամանակ, մեկ այլ ակտով (ՀՀ կառավարության որոշում) սահմանված է, որ 
«տեղեկություն ստացող մարմնի կողմից հարկային գաղտնիք հանդիսացող 
տեղեկության բացահայտումը (հրապարակումը) առաջացնում է ՀՀ օրենքով 
սահմանված պատասխանատվություն:»: Քանի որ ուղղակի դրույթ չի սահմանված, ապա 
տվյալ պարագայում խոսքը վերաբերում է նրան, որ հարկային գաղտնիքի 
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հրապարակումը կարող է առաջացնել դրա հետևանքով հարկատուին հասցված վնասի 
հատուցում` ընդհանուր հիմունքներով:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Հարկային գաղտնիքի ապահովման պահանջը անուղղակիորեն ամրագրված է նաև ՀՀ 
միջազգային հարկային համաձայնագրերում, որոնց համաձայն համաձայնագրի կողմ 
հանդիսացող պետությունը չի կարող պահանջել մյուս պետությունից այնպիսի տեղեկություն, 
որն այդ պետության ազգային օրենսդրությամբ համարվում է գաղտնի:   
 
ՏՀՏ ներկայացուցչի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ՏՀՏ գործունեության շրջանակում 
տեղի է ունեցել հարկատուի տեղեկությունների “ապօրինի” բացահայտում: Միաժամանակ նշվեց, 
որ հատուկ սահմանված վերահսկողական մեխանիզմ դրա գծով առկա չէ, բացի նրանից, որ 
տվյալների բազային հասանելիությունը սահմանափակված է ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հատուկ ներքին 
կանոնակարգով:  

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 42-րդ հոդվածի 3-րդ կետ, ՆԻԱՑ 10, 
- ՀՀ կառավարության 03.10.2002թ. «Հարկային գաղտնիք հանդիսացող 

տեղեկությունների օգտագործմամբ աշխատանք կատարելու իրավասություն 
ունեցող պետական մարմիններին ՀՀ հարկային ծառայության մարմնի կողմից 
հարկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների տրամադրման կարգը 
հաստատելու մասին» թիվ 1584-Ն որոշում, 8-րդ կետ, ՆԻԱՑ 70:  

 

ԱՑ 10.2.3 

78.1 միավոր 

• Արդյո՞ք կա պահանջ, որ հարկային մարմնին մատչելի տվյալները 
հնարավոր լինի օգտագործել միայն հարկային նպատակներով և որ 
դրանք կարող են փոխանակվել այլ ազգային գործակալությունների 
կամ օտարերկրյա հարկային մարմինների հետ` միայն օրենքով 
նախատեսված հատուկ դեպքերում կամ հարկային համաձայնագրի 
հիման վրա: 

Պատասխան 
Այո, այդպիսի պահանջ սահմանված է: Հետագա իրավական ձևակերպումը, սակայն, 
ունի բարելավման կարիք:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՀՀ Սահմանադրությունը և “Մարդու իրավունքի մասին” Եվրոպական կոնվենցիան թույլ 
են տալիս այլ անձի տրամադրել տեղեկություններ` օրենքով սահմանված լինելու 
պարագայում: “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենքը սահմանում է, որ  «Հարկային 
մարմինը պարտավոր է պահպանել հարկային գաղտնիքը, իսկ օրենքով սահմանված 
դեպքերում տրամադրել այդ տեղեկությունների օգտագործմամբ աշխատանք 
կատարելու իրավասություն ունեցող պետական մարմիններին՝ ՀՀ կառավարության 
սահմանած կարգով: 
 
Առկա  են որոշ իրավական “անճշտություններ”: Խոսքը վերաբերվում է ինչպես 
տվյալները տրամադրելու դեպքերը օրենքով հստակ սահմանած չլինելուն (տես վերը ԱՑ 
10.2.1.-ի Հիմնավորում-մեկնաբանությունը), այնպես էլ մեկ այլ հետևյալ հարցին: 
Այսպես, համաձայն “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի` 
հարկային գաղտնիք չի համարվում “հարկ վճարողի (հարկ վճարողի գործունեության) 
վերաբերյալ միջազգային կամ միջգերատեսչական պայմանագրերի (համաձայնագրերի) 
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հիման վրա այլ պետությունների հարկային (մաքսային) մարմիններին ներկայացվող 
տեղեկությունները”:  Այդ կապակցությամբ հարկ է նշել, որ թեև ՀՀ օրենսդրությամբ 
նախատեսված է միջազգային համաձայնագրով սահմանված նորմի գերակայությունը 
համապատասխան ազգային նորմի նկատմամբ, սակայն միջազգային հարկային 
համաձայնագրերի միջազգային պրակտիկայով ընդունված չէ (և այդ պրակտիկային 
հետևում է նաև Հայաստանը իր կողմից կնքված միջազգային համաձայնագրերով) 
ազգային օրենսդրությամբ սահմանված շրջանակների ընդլայնումը (անտեսումը): Այս 
վերջին նկարագրված իրավիճակն ըստ էության հանգեցնում է նրան, որ օտարերկյա 
հարկային մարմիններին ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կողմից տվյալների տրամադրումը ունի կիրառման 
բավականին սահմանափակ հնարավորություն:   

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 42-րդ հոդվածի 3-րդ կետ, ՆԻԱՑ 10, 
- ՀՀ կառավարության 03.10.2002թ. «Հարկային գաղտնիք հանդիսացող 

տեղեկությունների օգտագործմամբ աշխատանք կատարելու իրավասություն 
ունեցող պետական մարմիններին ՀՀ հարկային ծառայության մարմնի կողմից 
հարկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների տրամադրման կարգը 
հաստատելու մասին» թիվ 1584-Ն որոշում, 8-րդ կետ, ՆԻԱՑ 70:  

 
ԱՑ 10.2.4 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուները տեղեկացվում են օտարերկրյա հարկային 
մարմինների հետ իրենց մասին ունեցած տեղեկատվության 
փոխանակման (բացառությամբ հարկային խարդախության 
հետաքննության դեպքի) վերաբերյալ18: 

Պատասխան 
Ոչ, այդպիսի պահանջ ազգային հարկային օրենսդրությամբ սահմանված չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի տեղեկացումը միջազգային հարկային համաձայնագրի առարկա չէ: 
Յուրաքանչյուր երկիր իր ազգային օրենսդրությամբ է որոշում իր հարկատուներին 
տեղեկացնելու նպատակահարմարության մասին:     

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ հավաստվեց, որ չնայած 
պետությունների հարկային մարմինների միջև տեղեկությունների փոխանակում տեղի է 
ունենում, սակայն այդպիսի փոխանակման մասին հարկատուն չի տեղեկացվում:  
 

ԱՑ 10.2.5 

43.8 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուներն իրավունք ունեն ստուգել/տեղեկանալ 
հարկային մարմնի տվյալների բազայում ընդգրկված` իրենց 
վերաբերող տվյալների մասին: Խոսքը չի վերաբերում  հատուկ 
նշանակություն ունեցող տվյալներին, ինչպիսիք են ստուգումների 
ընտրությունը և հետախուզության գործունեության միջոցով 
հավաքագրված տեղեկատվությունը: 

Պատասխան 
Հարկատուներն օրենքով կարող են ներկայացնել գրավոր հարցում` այդպիսի 

                                                 
18 Հարցադրման բացատրությունը տես սույն աղյուսակի վերջին էջում 



  288 

տեղեկություն ստանալու համար, սակայն երաշխավորված չէ, որ կստանան հայցվող 
տեղեկատվությունը, քանի որ չկա սահմանված ընթացակարգ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկատուն ունի իրեն վերաբերող տեղեկատվություն ստանալու սահմանադրական 
իրավունք, այն է` «Յուրաքանչյուր ոք ունի պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններում իրեն վերաբերող տեղեկություններին ծանոթանալու իրավունք:»   
 
Հարկատուի` իրեն վերաբերող տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը ամրագրված է 
նաև “Տեղեկատվության ազատության մասին” ՀՀ օրենքով: Տեղեկություններ ստանալու 
կարգը հարկային մարմնի կողմից սահմանված չէ: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Անհրաժեշտ է նշել, որ ՀՀ կառավարության 12.05.2005թ. «Հարկային հավաքագրումներում 
ինքնագնահատման համակարգի ներդրման ռազմավարական միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 731-Ն որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ցանկում ներառված է 
հետևյալը. “Ինֆորմացիոն թերթիկների պատրաստում, որը կներառի տեղեկատվություն 
հարկային մարմնում հարկ վճարողների վերաբերյալ կուտակվող տեղեկությունների ցանկի 
վերաբերյալ,  ներառյալ` երրորդ անձանցից ստացվողը”: Պետք է նշել, որ նշված գործընթացները 
հարկային մարմնի կողմից դեռևս ներդրված չեն: 
 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որպես 
“տեղեկատվության տրամադրում”, նաև հարկ վճարողի դիմումի համաձայն հարկային մարմնի 
կողմից «փոխադարձ հաշվարկների ակտի» տրամադրումը, որը ներառում է տեղեկատվություն 
տվյալ ամսաթվի դրությամբ հարկային մարմնի հաշվառման տվյալներով հարկատուի հարկային 
պարտավորությունների և/կամ գերավճարների վերաբերյալ:   

Վերաբերող նյութեր. 
-  ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 23, ՆԻԱՑ 50, 
- ՀՀ կառավարության 12.05.2005թ. «Հարկային հավաքագրումներում 
ինքնագնահատման համակարգի ներդրման ռազմավարական միջոցառումների 
ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 731-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 29: 

 
ՌՆ 3 

Հարկային մարմինը լիովին հարգում է հարկատուների` պատշաճ ձևով ներկայացված և 
պաշտպանված լինելու իրավունքը` մարդու իրավունքների և հիմնարար 
ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի հոդված 6-ին 

համապատասխան 

ԱՑ 10.3.1 

71.9 միավոր 

• Բացառությամբ առանձին և հաստատված պարտականությունների 
թերացման (հարկերը չվճարելու) դեպքի, արդյո՞ք ապացուցելու  
բեռը միշտ մնում է հարկային մարմնի վրա: 

Պատասխան 
Հիմնականում այո:   
 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմնի հետ հարաբերություններում հարկատուի համար ոչ բարենպաստ 
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փաստական հանգամանքների առկայության դեպքում ապացուցման 
պարտականությունը կրում է հարկային մարմինը:  
Նշված հարաբերությունները դատաիրավական դաշտ տեղափոխվելու դեպքում, 
դատարանում դիմումների կամ հայցերի քննարկման ժամանակ ևս, որպես կանոն, 
ապացուցելու պարտականությունը ընկնում է հարկային մարմնի վրա:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ հավաստվեց, որ 
ապացուցման բեռը կրում է հարկային մարմինը: Ընդ որում, որպես իրավական հիմք, հղում 
կատարվեց «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» ՀՀ օրենքի վրա:  Նշված օրենքը. 

− պահանջում է, որ հարկային տեսուչը ստուգման ակտում նշի այն օրենսդրական 
հիմքերը, որոնք  խախտվել են, և որոնք հիմք են հանդիսանում նոր 
պարտավորություններ սահմանելու համար, 

− սահմանում է, որ «հարկատուն կարող է հրաժարվել ստուգման ակտը ստորագրելուց և 
ունի օրենքով սահմանված ժամկետում տարաձայնություններ ներկայացնելու իրավունք: 
Ստուգումն իրականացնող անձանց գործողություններն օրենքով սահմանված 
ժամկետներում կարող են բողոքարկվել այն պետական մարմնին, որին անմիջականորեն 
ենթարկվում է ստուգող անձը կամ դատարանը: Բողոքները վերադասության կարգով 
քննության են առնվում, և դրանց վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում են ոչ ուշ, քան 
բողոքն ստացվելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետում 
բողոքի վերաբերյալ պատասխան չտրվելու դեպքում բողոքում բերված փաստարկները 
համարվում են ընդունված»:  

Պետք է նշել, որ իրականում ապացուցման բեռի հարցը, բացի նշված օրենքի, կարգավորվում է 
նաև ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով:   

Վերաբերող նյութեր. 
- «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս, ՆԻԱՑ 12, 
- «Քաղաքացիական դատավարության մասին» ՀՀ օրենսգրքի 26-րդ գլուխ, ՆԻԱՑ 

78, 
- «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 8: 
 

ԱՑ 10.3.2 

84.4 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուներն իրավունք ունեն աջակցություն ստանալ և 
ներկայացվել խորհրդատուի կողմից (փաստաբան, հարկային 
խորհրդատու կամ այլ համապատասխան կազմակերպության 
ներկայացուցիչ): 

Պատասխան 
Այո, հարկատուների այդպիսի իրավունքը ամրագրված է մի շարք ազգային (հարկային և 
այլ) և միջազգային իրավական ակտերով: 
 
Հիմնավորում- մեկնաբանություն 
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» Եվրոպական 
կոնվենցիան սահմանում է արդար դատաքննության իրավունքը. «…յուրաքանչյուր ոք, 
երբ որոշվում են նրա քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականությունները կամ 
նրան ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ, ունի օրենքի 
հիման վրա ստեղծված անկախ ու անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում 
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արդարացի և հրապարակային դատաքննության իրավունք…»: 
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված են հարկային մարմնի գործողությունների 
գանգատարկման հիմնական սկզբունքերը, ամրագրված է, որ «հարկ վճարողը և (կամ) 
նրա լիազորված անձը իրավունք ունեն մասնակցել գանգատի քննարկմանը»: 
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի զ) ենթակետը սահմանում է, որ տնտեսվարող 
սուբյեկտի պաշտոնատար անձինք իրավունք ունեն «ստուգվող տնտեսվարող սուբյեկտի 
շահերի պաշտպանության նպատակով` ստուգման ցանկացած փուլում, ստուգմանը 
մասնակից դարձնել մասնագետների, փորձագետների, աուդիտորների, 
փաստաբանների»: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես նշվեց, որ 
հարկատուները այդպիսի իրավունք ունեն և հաճախ կենսագործում են` սահմանված կարգով 
տրված լիազորագրի հիման վրա: 

Վերաբերող նյութեր. 
-  “Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» Եվրոպական 

կոնվենցիա, հոդված 6, կետ 1, ՆԻԱՑ 86, 
- “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենքի հոդված 36, ՆԻԱՑ 6, 
- «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի զ) ենթակետ, ՆԻԱՑ 8: 
 

ԱՑ 10.3.3 

78.1 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուները ծանուցվում են բավարար ժամանակ 
առաջ` մինչև հարկային ստանդարտ ստուգումը (աուդիտը): 

Պատասխան 
Հիմնականում այո: Հարկատուները ծանուցվում են հարկային ստանդարտ ստուգում 
սկսելուց առնվազն երեք օր առաջ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարցը կարգավորվում է «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 
կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքով: Օրենքի համաձայն` ստուգման 
հանձնարարագիրը ստուգում սկսելուց առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ 
տրվում է հարկ վճարողի ղեկավարին (կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին), 
բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:  
Որոշ դեպքերում 3 օրվա ժամկետը կարող է բավարար չլինել, օրինակ, մեծ 
ընկերությունների համար` այդ ընկերությունների կողմից ստուգմանը 
նախապատրաստվելու համար: 

Վերաբերող նյութեր. 
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի զ) ենթակետ, ՆԻԱՑ 8: 

 

ԱՑ 10.3.4 

75.0 միավոր 

• Արդյո՞ք ստուգվող հարկատուներին նախքան աուդիտի սկսելը 
տրամադրվում է ստուգման ընթացակարգերի 
ծավալի/շրջանակների մասին համապարփակ տեղեկատվություն: 
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Պատասխան 
Հիմնականում այո, այդպիսի տեղեկատվություն տրամադրվում է ստուգման 
հանձնարարագիրը ներկայացնելու միջոցով, որը պարունակում է նաև այդ 
տեղեկատվությունը: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարցը կարգավորվում է «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 
կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքով, որի 3-րդ հոդվածի համաձայն` 
ստուգումն սկսելուց առաջ հարկային մարմնի ղեկավարը (փոխարինող պաշտոնատար 
անձը) ստուգում իրականացնելու մասին հրապարակում է հրաման կամ 
հանձնարարագիր, որտեղ նշվում են. 

- ստուգումն իրակակնացնող մարմնի անվանումը, 
- ստուգովող տնտեսվարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը, 
- ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) անունը, ազգանունը, 
- ստուգման հարցերը, 
- ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը, 
- ստուգման նպատակը, 
- ստուգման ժամկետը, 
- ստուգման իրավական հիմքերը: 

 
Փաստորեն, հարկատուներին տրամադրվող տեղեկատվության շրջանակը 
սահմանափակվում է հարկատեսակների թվարկմամբ: Ծավալի մասին միակ ցուցանիշը 
ստուգման տևողությունն է:  
Ընթացակարգերի կամ ավելի դետալացված տեղեկատվության ներկայացում 
ստուգումների օրենսդրությամբ նախատեսված չէ: 
 

ԱՑ 10.3.5 

31.3 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուները վարչական որոշումների ստույգ 
շարժառիթի վերաբերյալ տեղեկացված լինելու իրավունք ունեն  և 
արդյո՞ք նրանց բավական ժամանակ է հատկացվում իրենց 
դիտողությունները ներկայացնելու համար: 

Պատասխան 
Հարկատուները վարչական որոշումների ստույգ շարժառիթի վերաբերյալ տեղեկացված 
լինելու իրավունք ունեն, սակայն նրանց բավական ժամանակ չի հատկացվում իրենց 
դիտողությունները ներկայացնելու համար:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Մինչև ստուգման ակտը կազմելը, այդ շարժառիթների վերաբերյալ տեղեկացված լինելու 
հարկատուի իրավունքը օրենքով հստակ սահմանված չէ, թեև գործնականում 
ստուգողները հիմնականում տեղեկացնում են նախնական քննարկումների ժամանակ:  
 
Ստուգումների օրենսդրությունը, մասնավորապես, նախատեսում է ընդամենը 3 օր 
(բացի հաշվետու տարվա արդյունքներով 3.0 մլրդ դրամ և ավելի իրացման 
շրջանառություն կամ համախառն եկամուտ հայտարարագրած տնտեսվարող 
սուբյեկտների, ում համար դա կազմում է 15 օր) ժամանակ` ստուգման ակտի 
վերաբերյալ դիտողություններ ներկայացնելու համար: Դա անհամեմատ կարճ է, քան 
հարկային տեսչության տրամադրության տակ եղած` ստուգումն իրականացնելու ակտ 
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գրելու համար ունեցած 15 օրը (հաշվետու տարվա արդյունքներով 3.0 մլրդ դրամ և ավելի 
իրացման շրջանառություն կամ համախառն եկամուտ հայտարարագրած տնտեսվարող 
սուբյեկտների դեպքի համար դա կազմում է 45 օր` մինչև 90 օր երկարացնելու 
հնարավորությամբ):  
Բացի այդ, այդպիսի հնարավորությունը իրականում համարյա ոչինչ չի տալիս, քանի որ 
ստուգումների օրենսդրությունը հստակ չի նկարագրել, թե ինչ է տեղի ունենալու 3 օր 
հետո:  Հարկատուի համար այս հատվածում պարզ չէ, թե ինչպես ինքը կարող է իրացնել 
իր կարծիքն արտահայտելու, տեղեկանքներ ու պարզաբանումներ տալու իր իրավունքը: 
Այդ իսկ պատճառով հարկային մարմինը սովորաբար “ձևական” է մոտենում այս 
հարցին ու այս եռօրյա ժամկետին:  
Պետք է նշել, որ թերևս առկա է նաև իրավական անհամապատասխանություն 
ստուգումների այս օրենսդրության և վարչական վարույթի վերաբերյալ` 2004թվականից 
գործող օրենսդրության միջև` կապված այդպիսի քննարկման հնարավորության ու դրա 
ժամկետների հետ: 
Ավելացնենք նաև, որ հարկատուները, փաստորեն, դիտողությունները ներկայացնելու 
«ժամանակ», մինչև ստուգման ակտը կազմելը, չունեն, սակայն ունեն վարչական կարգով 
բողոքարկման իրավունք` ակտը կազմելուց հետո վեց ամսվա ընթացքում: 
Սույն ԱՑ-ի հետ կապված` տե’ս նաև 10.3.7 ԱՑ-ին վերաբերող հիմնավորում-
մեկնաբանությունը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց մասնագիտական 
կարծիք, որ  3-օրյա ժամեկտում ակտի ստորագրումը, մեկամսյա ժամկետում գանգատարկումը 
վերադաս հարկային մարմնին, 6-ամսյա ժամկետում բողոքարկումը դատարան բավարար և 
հիմնավորված ժամկետներ են: 

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի զ) ենթակետը, ՆԻԱՑ 8, 
- «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 

12: 

ԱՑ 10.3.6 

31.3 միավոր 

• Արդյո՞ք պատասխանատվության միջոցների կիրառման 
պատճառները ծանուցվում են և արդյո՞ք սխալ թույլ տված 
հարկատուներին բավականին ժամանակահատված է տրվում` 
դիտողություններ ներկայացնելու կամ լսվելու համար: 

Պատասխան 
Նույնը, ինչպես նախորդ` 10.3.5. ԱՑ-ի դեպքում: Այն է` պատասխանատվության 
միջոցների կիրառման պատճառները ծանուցվում են, սակայն հարկատուներին 
բավականին ժամանակ չի հատկացվում իրենց դիտողությունները ներկայացնելու 
համար:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Նույնը, ինչպես նախորդ` 10.3.5. ԱՑ-ի դեպքում, քանի որ պատասխանատվության 
միջոցը ևս կիրառվում է վարչական ակտով: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ շեշտադրում կատարվեց, որ 
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«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի» համաձայն` տույժ նշանակելիս 
բողոքարկման ժամկետը 10 օր է:  

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի զ) ենթակետը, ՆԻԱՑ 8, 
- «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 

12: 

ԱՑ 10.3.7 

81.3 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուները ստուգման գործընթացի ավարտման և 
դրա հետևանքների մասին տեղեկացված լինելու իրավունք ունեն, 
նույնիսկ եթե չկա հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ  
պաշտոնական գնահատում: 

Պատասխան 
Այո, հարկատուները այդպիսի իրավունք ունեն, քանի որ ստուգումը բոլոր դեպքերում 
պետք է ավարտվի վարչական ակտի ընդունմամբ, որը պետք է հանձնվի հարկատուին:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ստուգման արդյունքներով կազմվում է ակտ: 
Խախտումներ և թերություններ չհայտնաբերելու դեպքում կազմվում է տեղեկանք, որում 
արձանագրվում են ստուգման արդյունքները: Ակտում ներառվում են նաև հարկ 
վճարողի ներկայացուցիչների բացատրությունները (հատուկ կարծիքը): 
 
Ստուգման ակտում պետք է նկարագրվեն արձանագրված խախտումները, այն 
իրավական նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել, խախտման կոնկրետ 
ժամանակը, հղում՝ համապատասխան փաստաթղթերին, պատասխանատվության 
կիրառման համապատասխան հիմքերը:  

Կազմված ակտը ստուգումն իրականացնող անձինք երեք օրվա ընթացքում պետք է 
ներկայացնեն հարկ վճարողի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար 
անձին: Կազմված ակտը երկկողմ ստորագրվում է: Տարաձայնությունների դեպքում 
կողմերի կարծիքներն արձանագրվում են ակտում: Ակտն ստորագրելուց հրաժարվելու 
դեպքում դրա մասին կատարվում է համապատասխան գրառում: Հարկ վճարողի կողմից 
ակտն ստորագրելու և տարաձայնություններ ներկայացնելու համար տրամադրվում է 
առավելագույնը երեք աշխատանքային օր, իսկ հաշվետու տարվա արդյունքներով 3 մլրդ 
դրամ և ավելի իրացման շրջանառություն կամ համախառն եկամուտ հայտարարագրած 
հարկ վճարողների կողմից՝ 15 աշխատանքային օր: Ակտի պատճենի մեկ օրինակը 
տրամադրվում է հարկ վճարողին: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Պետք է նշել սակայն, որ նույն կերպ հստակ նկարագրված չէ ստուգման գործընթացի տևողության 
մասին հարցը, այն կարող է անորոշ երկար լինել, և հարկային մարմինը պարտավոր չէ որոշակի 
պատճառով ստուգումը հարկային մարմնի կողմից կասեցրած լինելու դեպքում տեղեկացնել այդ 
կասեցման  հնարավոր տևողության և/կամ ստուգումը վերսկսելու հնարավոր ժամկետների 
մասին: 
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ՌՆ 4 
Արդար և հավասարակշռված վիճարկման և բողոքարկման ընթացակարգեր են 

առաջարկվում այն հարկատուներին, ովքեր համաձայն չեն հարկային մարմնի որոշման 
հետ: 

ԱՑ 10.4.1 

62.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուները հնարավորություն ունեն հարկային 
մարմնի հետ իրենց հարաբերություններում որևէ լուրջ 
դժվարության դեպքում դիմել միջնորդի` հարկային մարմնի 
շրջանակներում կամ դրանից դուրս (ինչպիսին է մարդու 
իրավունքների պաշտպանը): 

Պատասխան 
Հարկային օրենքով միջնորդի դիմելու դրույթ սահմանված չէ, թեև ընդհանուր 
իրավական հիմքերով դա, սովորաբար, իրականացվում է:    
 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Հարկային մարմնի շրջանակներում միջնորդին դիմելու` օրենքով սահմանված դրույթ 
չկա: Միաժամանակ չկա նաև այդպիսի գործառույթի արգելք: Բացի այդ, չկա որևէ 
սահմանափակում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմելու համար: 
 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ հարկային մարմնի 
շրջանակներում հարկ վճարողները կարող են բողոքարկել հարկային մարմնի 
գործողությունները: Գործում է հատուկ հանձնաժողով վերադաս հարկային մարմնում (ՏՀՏ 
մակարդակում այդպիսին չի գործում): Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանին 
հարկային հարցերով դիմելուն, ապա նման ձևավորված պրակտիկա Հայաստանում չկա: Մարդու 
իրավունքների պաշտպանին դիմելու մեկ դեպք է հայտնի ՀՊԾ-ին, երբ հարկային մարմնից 
տեղեկատվություն ստանալու հարցով դիմումը մերժվել էր, և դիմողը համարել էր, որ հարկային 
ծառայության կողմից խախտվել է իր տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը: 
 

ԱՑ 10.4.2 
81.3 միավոր 

• Կարո՞ղ է հարկային մարմնի հետ չհամաձայնվող հարկատուն 
բողոք ներկայացնել կոնկրետ ժամանակահատվածում:   

Պատասխան 
Այո, բողոք ներկայացնելու իրավունքը ամրագրված է օրենքով:  
 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկ վճարողն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով գանգատարկել հարկային 
ծառայության պաշտոնատար անձանց գործողությունները:  
Հարկային մարմնի ընդունած վարչական ակտերը, գործողությունը կամ անգործությունը 
վարչական կարգով կարող են բողոքարկվել 6-ամսյա ժամկետում: Գրավոր վարչական 
ակտում բողոքարկման ժամկետ նշված չլինելու դեպքում բողոքարկման ժամկետը 
սահմանվում է մեկ տարի:   
Հարկային ծառայության պաշտոնատար անձանց գործողությունները 30 օրվա 
ընթացքում կարող են գանգատարկվել հարկային տեսչության այն մարմնին, որին 
անմիջականորեն ենթակա են նրանք: 
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Պետք է նշել սակայն, որ առկա է որոշակի տարընթերցում բողոքարկման 
ընթացակարգերի մասին, քանի որ 1997թվականից գործող “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենքը, 
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» ՀՀ օրենքն ու 2004 թվականից գործող “Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին” ՀՀ օրենքը պարունակում են իրարից տարբերվող 
դրույթներ հարկատուի` բողոքի քննարկման ընթացքում խնդրո առարկա հարկի 
գումարի գանձումը կասեցնելու իրավունքի մասին:   
 
 

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի զ) ենթակետը, ՆԻԱՑ 8, 
- «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 

հոդված 71, ՆԻԱՑ 12, 
- “Հարկային ծառայության մասին” ՀՀ օրենքի,  հոդված 43.1, ՆԻԱՑ 10: 
ԱՑ 10.4.3 

81.3 միավոր 

• Արդյո՞ք գործի քննության (հետաքննության) վերջնաժամկետները 
խելամտորեն կարճ են և միասնական, քանի դեռ չի հիմնավորվում 
ժամանակահատվածի երկարաձգումը: 

Պատասխան 
Այո, բողոքի քննության ժամկետը սահմանված է 30 օր, որը միասնական է և ողջամիտ 
ժամկետ է: Ժամանակահատվածի երկարաձգման հնարավորություն օրենքը չի տալիս: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Գանգատները հարկային տեսչության մարմնի կողմից քննության են առնվում և դրանց 
մասին որոշումներ են ընդունվում ոչ ուշ, քան գանգատը ստացվելու օրվանից 30 օրվա 
ընթացքում: Ավելի կարճ ժամկետը շատ դեպքերում իրատեսական չէ` հաշվի առնելով 
նյութերը ստանալու և հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից բողոքին ու նյութերին 
ծանոթանալու անհրաժեշտությունը: Ավելի կարճ ժամկետը կարող է բացասաբար 
անդրադառնալ բողոքի քննության որակի վրա:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ հավաստվեց, որ երկարաձգում 
օրենքը չի նախատեսում: Գործող ժամկետը 30 օր է: Դատարանական բողոքարկման համար 
օրենքը սահմանել է առանձին ժամկետ: 

ԱՑ 10.4.4 

- 

• Այն դեպքերում, երբ նախորդող վարչական բողոքարկման ատյանը 
պարտադիր է, սակայն այնտեղ հարկային մարմինը որոշում չի 
կայացրել սահմանված վերջնաժամկետի շրջանակում, արդյո՞ք 
հարկատուն հնարավորություն ունի գործը ներկայացնել 
դատարան: 

Պատասխան 
Սույն ԱՑ-ն չի գնահատվել, քանի որ Հայաստանում առկա չէ այնպիսի իրավիճակ, երբ 
«նախորդող վարչական բողոքարկման ատյանը պարտադիր է»: 
 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
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ՀՀ օրենսդրությամբ վարչական կարգով բողոքարկումը դատարան դիմելու համար 
նախապայման չէ:  
Հարկատուն դատարան դիմելու իրավունք ունի բոլոր դեպքերում` անկախ վարչական 
կարգով բողոքարկելու և սահմանված ժամկետում բողոքի վերաբերյալ որոշում կայացած 
լինելու հանգամանքներից: 
 

ԱՑ 10.4.5 

59.4 միավոր 

• Կարող է արդյո՞ք հարկերի հավաքագրումը կասեցվել հարկատուի 
պահանջով մինչև բողոքարկման ավարտը, եթե հարկատուն 
բավականաչափ երաշխիք է տրամադրում հետաձգված հարկերի 
վերականգնման համար: 

Պատասխան 
Այո, սակայն միայն գերատեսչական գանգատարկման փուլում:  
 
Հիմնավորում- մեկնաբանություն 
Գերատեսչական գանգատարկման փուլում ադպիսի հնարավորություն նախատեսված է 
ինչպես հարկային, այնպես էլ վարչական վարույթի օրենսդրությամբ: 
Հարկային տեսչության պաշտոնատար անձանց գործողությունների գանգատարկումը չի 
դադարեցնում հարկերի գանձումը: Գանգատը քննության առնող հարկային մարմինը 
(հարկային տեսչության վերադաս մարմնի համաձայնությամբ) իրավունք ունի մինչև 
գանգատի լուծումը դադարեցնել հարկի գանձումը:  
Վարչական բողոք բերելը, որպես կանոն, կասեցնում է բողոքարկվող ակտի կատարումը: 
Եթե վարչական կարգով բողոքարկվում է ստուգման ակտը, ապա կասեցվում է այդ 
ակտով առաջացած հարկային պարտավորության հավաքագրումը: 
Դատական կարգով բողոքարկումը չի կասեցնում վարչական ակտով գումարի գանձումը 
(կարգավորվում է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով): 
 
Պետք է նշել այնուամենայնիվ, որ առկա է տարընթերցում տարբեր օրենքներով 
սահմանված բողոքարկման ընթացակարգերի մասին: Մասնավորապես, “Հարկերի 
մասին” ՀՀ օրենքը, «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման 
և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքն ու  “Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին” ՀՀ օրենքը պարունակում են իրարից տարբերվող դրույթներ` 
հարկատուի բողոքի քննարկման ընթացքում խնդրո առարկա հարկի գումարի գանձումը 
կասեցնելու իրավունքի մասին: 
 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ հավաստվեց այդպիսի 
իրավունքը` հղում անելով «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածին:  
 

Վերաբերող նյութեր. 
- «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 

հոդված 74, ՆԻԱՑ 12, 
- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 36 և 37, ՆԻԱՑ 6, 
- ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 152-րդ հոդված, ՆԻԱՑ 78: 
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ԱՑ 10.4.6 

78.1 միավոր 

• Երբ հարկային մարմինը պարտվում է բողոքարկվող գործը, արդյո՞ք 
հարկատուն իրավունք ունի ավել վճարած հարկերը ետ ստանալ` 
առանց անհիմն ուշացումների: 

Պատասխան 
Այո, ավել վճարած հարկի գումարների ետ ստանալը նախատեսված է հարկային 
օրենսդրությամբ:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Օրենքին հակասող ակտը անվավեր ճանաչվելու դեպքում այն անվավեր է ընդունման 
պահից, ինչը նշանակում է, որ անվավեր ճանաչված ակտով վճարված գումարները 
համարվում են գերավճար և ենթակա են հաշվանցման կամ վերադարձման, ոչ ուշ, քան 
վերադարձման մասին հարկ վճարողի դիմումը ստանալուց հետո` 30 օրվա ընթացքում: 
 
Իրական պրակտիկայում հարկային մարմինները հակված են լինում ոչ թե ետ 
վերադարձնել,  այլ հաշվանցել այդպիսի գումարները` հարկատուի առկա կամ հետագա 
հարկային պարտավորությունների հաշվին:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նույնպես նշվեց, որ այդ 
դեպքում կատարվում է  վերահաշվարկ (ՏՀՏ-ում` հարկատուի անձնական հաշվի քարտի 
վարման կարգին համապատասխան)` նախատեսելով առաջին հերթին այդ գումարների ուղղում 
այլ հարկային պարտավորությունների մարմանը կամ գալիք պարտավորությունների դիմաց 
հաշվանցելուն:  
Միաժամանակ նշվեց, որ չարաշահումները կանխելու նպատակով հարկի գումարի ետ 
վերադարձման մերժված դիմումների գործերը առանձին  հետաքննվում են:  
 

Վերաբերող նյութեր. 
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 33, ՆԻԱՑ 6: 
ԱՑ 10.4.7 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուին ավտոմատ վճարվում են տոկոսներ` 
հարկային մարմնի կողմից  որոշումն ուշ կայացնելու  կամ 
հարկային գերավճարը ուշ ետ վերադարձնելու  դեպքում: 

Պատասխան 
Ոչ, այդպիսի մեխանիզմ հարկային օրենսդրությունը չի նախատեսում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային օրենսդրությամբ հարկային մարմինների կողմից կատարվող խախտումների 
դեպքում (գերավճարի ուշ վերադարձ, որոշման ուշ կայացում և այլն) տույժերի վճարում 
նախատեսված չէ: 
Տոկոսի հաշվեգրում տեղի կունենա, եթե դատարանը որոշի կամ հարկային մարմինը 
համաձայնվի առանց դատարանի դիմումի հարկատուին ետ վերադարձվող գումարի 
նկատմամբ կիրառել ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
հաշվարկվող տոկոսագումարը:   
Սակայն այդպիսի բան ինքնաբերաբար չի արվում: Տոկոսների վճարումը հնարավոր է 
միայն վնասի հատուցման պահանջի դեպքում` դատարանի վճռի հիման վրա: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
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ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ հավաստվեց, որ հարկային 
մարմնի կողմից  որոշումն ուշ կայացնելու  կամ հարկային գերավճարը ուշ ետ վերադարձնելու  
դեպքում տոկոսներ չեն վճարվում: Այդպես կարող է լինել միայն դատարանի վճռի հիման վրա 
վնասի փոխհատուցման պարագայում: 

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 23, ՆԻԱՑ 6, 
- ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 411, ՆԻԱՑ 2: 

 
ՌՆ 5 

Հարկային պարտավորությունների կատարումն աջակցվում է գրանցման (հաշվառման 
կանգնելու) պարտականությամբ: 

ԱՑ 10.5.1 

68.8 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուները իդենտիֆիկացվում են` հարկային 
նպատակների համար (և, անհրաժեշտության դեպքում, սոցապ 
հատկացումների նպատակների համար) միասնական 
իդենտիֆիկացման համարով: 

Պատասխան 
Հիմնականում այո: Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար 
պարտադիր է հարկային մարմնում հաշվառվելը, որն ուղեկցվում է հարկ վճարողի 
հաշվառման համարի (ՀՎՀՀ) տրամադրմամբ, սակայն այլ ֆիզիկական անձանց համար 
դա չի կիրառվում: 
 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հայաստանում “Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության որոշման 
հիման վրա սահմանված է հարկ վճարողի հաշվառման համարների համակարգ (ՀՎՀՀ): 
Վերջինս սահմանված է: Այս միասնական համարները վերջին երկու տարում կիրառվում 
են նաև պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասով: 
Օրենսդրությունը հստակ չէ հարկային մարմնի կողմից անհատ ձեռնարկատեր 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց (օրինակ, կառուցապատողներ, դեսպանատան 
աշխատողներ)` ՀՎՀՀ ստանալու հարցում:  Պարզ չէ, թե ինչպես պետք է այն աշխատի 
անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող այն ֆիզիկական անձանց համար, ում տարեկան 
հարկվող շրջանառությունը գերազանցում է 3 մլն դրամը, և նրանք դառնում են ԱԱՀ 
վճարող:   
Նշում.  
1. այն դեպքում, եթե իդենտիֆիկացման համակարգին նայելու լինենք ավելի լայն 

տեսանկյունից, ապա թերևս կարիք կլինի նշել հարկատուների` ըստ պարբերաբար 
թարմացվող տվյալների իդենտիֆիկացման դժվարությունների մասին (տես 
AEPLAC-ի 2005թ. հետազոտության փորձը), 

2. սույն ԱՑ գնահատումից հետո հրապարակվեց այս հարցի իմաստով նշանակություն 
ունեցող նոր օրենք, այն է «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց 
հարկային հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ 
օրենք, ընդունված 2007թ. հոկտեմբերի 11-ին, տես ՀՀ ՊՏ թիվ 54 (578), 7 նոյեմբերի 
2007թ., որը ուժի մեջ է մտնելու 2008թ. Հունվարի 1-ից: Այն նոր բազա է ստեղծում 
քննարկվող հարցերի ուղղությամբ բարելավումների համար:   

Վերաբերող նյութեր. 
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- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 7 և 15 , ՆԻԱՑ 6, 
- ՀՀ կառավարության 07.06.1995թ. «ՀՀ տարածքում հարկ վճարողների հաշվառման 

համարների համակարգի սահմանման մասին» թիվ 321 որոշում, ՆԻԱՑ 22, 
- AEPLAC - «Հարկերի գանձման գործընթացում գործարքային ծախքերի 

գնահատում» հետազոտության հաշվետվություն, հունիս 2005թ., Երևան, ՀՆՑ 5, 
- «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման 

վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 94: 
 

ԱՑ 10.5.2 

70.8 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուները պարտավոր են տրամադրել հարկային 
մարմնի կողմից պահանջվող անհրաժեշտ տվյալները` վերջինիս 
կողմից հարկատուների համապարփակ և ճշգրիտ գրանցամատյան 
կազմելու և վարելու համար, որը կպարունակի առանցքային 
իդենտիֆիկացման տարրերը19: 

Պատասխան 
Այո, ընդհանուր առմամբ հարկային մարմինն ունի հարկատուներից տեղեկություններ 
ստանալու իրավունք: Սակայն օրենսդրությունը հստակ չէ, քանի որ չի կանոնակարգում 
այդպիսի անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման և թարմացման ընթացակարգային 
հարցերը: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային մարմնում հաշվառվելու ժամանակ հարկային մարմինը հարկ վճարողից 
պահանջում է որոշակի տեղեկատվություն: Մասնավորապես` ՀՀ հարկային տեսչության 
հրամանով սահմանվել է «Հարկ վճարողի հաշվառման համարի տրամադրման կարգը», 
որի 2-րդ կետի համաձայն, ՀՎՀՀ ստանալու համար հարկ վճարողը լրացնում է ՀՎՀՀ-ի 
տրամադրման քարտ: Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար 
սահմանված են ՀՎՀՀ տրամադրման քարտի առանձին ձևեր: 
 
Հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու հարկ վճարողի պարտավորությունը 
ուղղակի սահմանված է «Հարկերի մասին»  օրենքի 15-րդ հոդվածով, որը չի սահմանում 
հարկային մարմնին ներկայացվող փաստաթղթերի ու տեղեկությունների ցանկը: 
Հարկ վճարողների հաշվառման համարների տրամադրումն իրականացվում է ՀՀ 
կառավարության 07.06.1995թ. թիվ 321 որոշմամբ, որը նույնպես չի սահմանում, թե 
ինչպիսի տվյալներ (փաստաթղթեր) են ներկայացվում հաշվառման համար: Նշված 
որոշման հիման վրա ընդունվել է ՀՀ հարկային տեսչության 07.02.1996թ. թիվ 81 
հրամանը, որով սահմանվել է «Հարկ վճարողի հաշվառման համարի տրամադրման 
կարգը»: Դրանով նախատեսվում է ՀՎՀՀ տրամադրման քարտ լրացնելու հարկ վճարողի 
պարտավորությունը: Կարգով, փաստորեն, սահմանվում է որոշ տվյալներ 
ներկայացնելու պարտավորություն:  
Սակայն կարգը 2007թ. հուլիսի 1-ից իրավաբանական ուժ չունի` համաձայն «Իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 19-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 94-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասի: 
Այսինքն` սույն վերլուծության պահին օրենքով սահմանված չէ հաշվառման կանգնելու 
համար հարկ վճարողի կողմից որոշակի տվյալներ ներկայացնելու պարտավորություն: 
Երբեմն հարկային մարմինն այս կամ այն տվյալը պահանջելու համար հղում է 
կատարում «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ 

                                                 
19 Հարցադրման բացատրությունը տես սույն աղյուսակի վերջին էջում:  
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կետին, որը սակայն, տվյալներ ներկայացնելու հարկային մարմնի պահանջը 
հիմնավորող իրավանորմ չէ: Այս նորմն ընդամենը նախատեսում է, որ հարկային 
մարմինը կարող է հարկային պարտավորությունները ճշտելու և հարկերի վճարման հետ 
կապված այլ խնդիրներ քննարկելու նպատակով գրավոր ծանուցմամբ առաջարկել հարկ 
վճարողներին ներկայանալ հարկային մարմին:20 
 
Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ գրանցամատյան 
վարվում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի մասով, իսկ անհատ 
ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց մասով ՏՀՏ-ում գրանցամտյան չի վարվում: 
 
Պետք է նշել, որ հարկային մարմինը հարկ վճարողների հաշվառման կարգը հստակեցնելու, այդ 
թվում նաև` հարկ վճարողների կողմից պարբերաբար տվյալներ ներկայացնելու 
պարտավորություն սահմանելու ուղղությամբ ռեալ քայլեր է ձեռնարկել. նախաձեռնել է 
հարկային մարմնում հաշվառման կարգը սահմանող օրենքի նախագծի ընդունում, որն արդեն 
գտնվում է ՀՀ Ազգային ժողովում: 

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 7 և 15, ՆԻԱՑ 6, 
- ՀՀ կառավարության 07.06.1995թ. «ՀՀ տարածքում հարկ վճարողների հաշվառման 

համարների համակարգի սահմանման մասին» թիվ 321 որոշում, ՆԻԱՑ 22, 
- ՀՀ հարկային տեսչության 07.02.1996թ. «Հարկ վճարողի հաշվառման համարի 

տրամադրման կարգի մասին» թիվ 81 հրաման, ՆԻԱՑ 35, 
- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 9 
- «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման 

վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 94: 
 
 
 

ԱՑ 10.5.3 

50.0 միավոր 

• Արդյո՞ք գործարարներից պահանջվում է գրանցման մարմիններին 
տեղեկացնել իրենց գործունեության պայմանների 
փոփոխությունների մասին: 

Պատասխան 
Սույն ԱՑ-ի պատասխանը կապված է նախորդ ԱՑ-ի հետ: Ընդհանուր առմամբ հարկային 
մարմինն ունի հարկատուից տեղեկություններ ստանալու իրավունք, սակայն այդպիսի 
տեղեկությունների բնույթը, տեղեկացման կարգը սահմանված չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Կոնկրետ օրենսդրական պահանջ, որով կսահմանվի, թե գործունեության որ պայմանի 
փոփոխության վերաբերյալ պարտադիր պետք է տեղեկացնել հարկային մարմնին, առկա 
չէ: Այնուամենայնիվ, որոշ փոփոխությունների դեպքում հարկ վճարողները 
անուղղակիորեն պարտավոր են տեղեկացնել հարկային մարմիններին: Օրինակ. 

− հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեության տեսակներով 

                                                                                                                                                        
20 Նշում. սույն ԱՑ գնահատումից հետո հրապարակվեց այս հարցի իմաստով նշանակություն ունեցող նոր 
օրենք, այն է «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու և հարկային 
հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 2007թ. հոկտեմբերի 11-ին, տես ՀՀ ՊՏ թիվ 54 (578), 7 
նոյեմբերի 2007թ.: Այն նոր բազա է ստեղծում քննարկվող հարցերի ուղղությամբ բարելավումների համար: 
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զբաղվողները` երբ փոփոխվում են իրենց “ելակետային տվյալները” 
− սովորական հարկ վճարողները`գործունեության հասցեի փոփոխության 

դեպքում, քանի որ հարկային հաշվառումների/գրանցումների` հարկատուների 
կողմից պարտադիր վարվող գրքերը (այսպես կոչված` “առաքումների”, 
“հասույթների ու գների” և դրամարկղային գրքերը) ՏՀՏ-րի կողմից 
հարկատուներին տրամադրվում են ըստ հասցեների:21 

 
Վերաբերող նյութեր. 

- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 15, ՆԻԱՑ 6, 
- «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման 

վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 94: 
ՌՆ 6 

Հարկային պարտավորությունների կատարումը աջակցվում է հարկ վճարողների 
կողմից գրանցումների/հաշվապահական ձևակերպումների կատարման 

պարտավորությամբ: 
ԱՑ 10.6.1 

81.3 միավոր 

• Առևտրային և հարկային նպատակներով արդյո՞ք գործարարները 
օրենքով պարտավորված են պահել իրենց գործունեության 
առանցքային տարրերի կարևոր գրանցումները (վաճառք, գնում, այլ 
ծախսեր, ներդրումներ, անձնական դուրսգրումներ/հաշվից փող 
հանել և այլն): 

Պատասխան 
Այո, ընդհանուր առմամբ, այդպիսի պարտավորություններ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված են: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Ընդհանուր առմամբ, թե’ հաշվապահական, թե’ հարկային օրենսդրությունը սահմանում 
են այդպիսի պահանջ: Այսպես.  
“Հարկերի մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն` 

“Հարկատուն պարտավոր է…Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
կողմից սահմանված կարգով իրականացնել հաշվապահական հաշվառում (հարկային 
օրենսդրությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով 
նախատեսված դեպքերում` նաև այլ հաշվառում և (կամ) գրանցումներ), կազմել 
հաշվետվություններ` իր ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ” 
 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն` բոլոր 
կազմակերպությունները պարտավոր են վարել հաշվապահական հաշվառում.  

«Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպության ակտիվների, սեփական 
կապիտալի, պարտավորություների վիճակի ու շարժի վերաբերյալ դրամական 
արտահայտությամբ տեղեկատվության հավաքման, գրանցման և ընդհանրացման 
համակարգ է՝ տնտեսական գործառնությունների համընդհանուր և անընդհատ 
փաստաթղթային հաշվառման միջոցով:» 
 

                                                                                                                                                        
21 Նշում. սույն ԱՑ գնահատումից հետո հրապարակվեց այս հարցի իմաստով նշանակություն 
ունեցող նոր օրենք, այն է «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հարկային 
հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 2007թ. 
հոկտեմբերի 11-ին, տես ՀՀ ՊՏ թիվ 54 (578), 7 նոյեմբերի 2007թ.: Այն նոր բազա է ստեղծում 
քննարկվող հարցերի ուղղությամբ բարելավումների համար 
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Ինչ վերաբերում է անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց, ապա 
նրանց համար այդպիսի հաշվառման կարևորությունն աճելու է սկսած 2008 թվականից, 
երբ լայնածավալորեն ուժի մեջ է մտնելու ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների 
հայտարարագրման մասին նոր օրենսդրությունը:  
Գյուղատնտեսության բնագավառում գործունեության առանցքային տարրերի 
գրանցումների պահանջն աճելու է 2009 թվականից, երբ այդ ոլորտում սկսելու է 
ներդրվել ու կիրառվել ԱԱՀ-ն:    
 

ԱՑ 10.6.2 

50.0 միավոր 

• Արդյո՞ք գրանցումների/հաշվապահական ձևակերպումների  
պահպանման պարտավորությունը կարող է կրճատվել/թեթևացվել 
փոքր բիզնեսների դեպքում: 

Պատասխան 
Մասնակիորեն այո: Որոշ հարկային ռեժիմների դեպքում այդպիսի հաշվառման 
պահանջը նվազում է, հատկապես`հարկային նպատակով հաշվառման: Սակայն 
հաշվապահական հաշվառման նպատակով այդպիսի նվազումն էական չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
«Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենքով պարզեցված հարկ վճարողների համար 
հարկային և հաշվապահական հաշվառման պարտավորությունների մասով որոշ 
բացառություններ, պարզեցված գրանցումներ իրականում սահմանված են, սակայն 
դրանք էապես չեն հեշտացնում հաշվառման ընդհանուր կարգը: 
Բացի այդ, գոյություն ունեցող բացառությունները թեկուզև վերաբերում են փոքր բիզնեսի 
որոշ մասին, սակայն ուղղված չեն հատկապես փոքր բիզնեսի կանոնակարգմանը: 
Օրինակ, խորհրդատվական գործունեությունը նույնպես կարող է լինել փոքր բիզնես, 
որի վրա, ըստ օրենքի չի կարող տարածվել պարզեցված հարկի ռեժիմը: Կամ, օրական 
150.000 դրամ միջին հասույթ ունեցող խանութը ակնհայտորեն փոքր բիզնես է, սակայն 
այդ շրջանառությամբ տարեկան շրջանառությունը կազմում է 50 մլն դրամից ավելի, ինչը 
նշանակում է, որ պարզեցված հարկի ռեժիմն այս դեպքում նույնպես բացառվում է:  
 

ԱՑ 10.6.3 

15.6 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը նպաստում է հաշվապահության և 
հաշիվ ապրանքագրման համար հարկային հեշտ կիրառելի 
շրջանակի/գործառույթների մշակմանը (ներառյալ էլեկտրոնային 
ձևով հաշիվ-ապրանքագրերի և ինքնահաշիվների կիրառումը)22: 

Պատասխան 
Ոչ, հարկային մարմինն այդ ուղղությամբ համակարգված աշխատանք չի տանում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրերի կամ ինքնահաշիվների կիրառություն 
Հայաստանում չկա: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
 ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ հավաստվեց, որ 
էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրերի կամ ինքնահաշիվների կիրառում հարկային 

                                                 
22 Հարցադրման բացատրությունը տես սույն աղյուսակի վերջին էջում: 
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պրակտիկայում չկա և այդ ուղղությամբ միջոցառումներ դեռևս չեն պլանավորվել: 
 

ԱՑ 10.6.4 

12.5 միավոր 

• Այս մոտեցմամբ արդյո՞ք միևնույն իրավական կարգավիճակն է 
տրված թղթային և էլեկտրոնային գրանցումներին: 

 

Պատասխան 
Ոչ, դրանք նույն իրավական կարգավիճակը չունեն: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինը չի անդրադարձել այդ հարցին: Թեև օրենքն ուղղակիորեն չի 
մատնանշում, որ գրանցումները պետք է կատարվեն թղթային կրիչների վրա, սակայն 
էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթերը հիմք չեն ընդունվում հարկային մարմնի 
կողմից:  
 

ԱՑ 10.6.5 

75.0 միավոր 

• Արդյո՞ք պետք է մատակարարների և գնորդների հարկային 
իդենտիֆիկացիոն  համարները (եթե վերջինս գործարար է) նշվեն 
հաշիվ-ապրանքագրերում: 

Պատասխան 
Թերևս այո: Այդպիսի պահանջ սահմանված է ոչ թե առևտրային, այլ հարկային 
օրենսդրությամբ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՀՎՀՀ-ն հաշիվ-ապրանքագրերում նշելու պարտադիր պահանջ սահմանված է, 
մասնավորապես, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով և ՀՀ 
կառավարության 25.08.1998թ. «Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի նկատմամբ 
ներկայացվող պահանջները սահմանելու և այդ փաստաթղթի կազմման կարգը 
հաստատելու մասին» թիվ 525 որոշմամբ, որը բխում է “Շահութահարկի մասին” ՀՀ 
օրենքի պահանջից: 
 
Պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալ հանգամանքների վրա. 

− ՀՎՀՀ դնելու պահանջը որոշակիորեն ավելորդ է կամ կրկնորդող է, հաշվի 
առնելով, որ կազմակերպությունների կնիքների վրա ՀՎՀՀ-ն առկա լինելու 
պահանջ կա` սահմանված ՀՀ կառավարության որոշմամբ, 

− նպատակահարմար կլիներ, որ ՀՎՀՀ նշելու պահանջը սահմանված լիներ ոչ թե 
հարկային օրենսդրությամբ, այլ առևտրային կամ հաշվապահական հաշվառման: 
Հիշենք, որ հաշվարկային փաստաղթերում ներառվող` երաշխավորվող 
ռեկվիզիտների ցանկը սահմանված է հաշվապահական նորմատիվ ակտերով:     

 

ԱՑ 10.6.6 

68.8 միավոր 

• Ի լրումն ստուգման իրավունքի, արդյո՞ք հարկային մարմինն 
իրավունք ունի ստուգել հաշիվ-ապրանքագրերի ճշգրտությունը: 

Պատասխան 
Թերևս այո: Օրենսդրությունը չի առանձնացնում այդ դաշտը սովորական, այսինքն` 
հարկային հաշվետվություններում արտացոլված հարկային պարտավորությունների 
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ստուգումից: 
 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Չնայած այն հանգամանքին, որ օրենսդրությամբ նման նորմ ուղղակիորեն սահմանված 
չէ, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է նշել, որ ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ 
պատասխանատվություն է սահմանված անապրանք փաստաթղթեր դուրս գրած 
անձանց և ձեռք բերած անձանց նկատմամբ:  
Հաշիվ-ապրանքագրերի ճշգրտության ստուգման (պարզելու) իրավունքը բխում է 
հաշվետվությունների արժանահավատությունը ստուգելու ընդհանուր 
իրավասությունից, քանի որ փաստաթուղթը անապրանք լինելու դեպքում այդ 
հանգամանքից բխում են հարկային հետևանքներ: Այլ հարց է ճշգրտությունը պարզելու 
եղանակները, միջոցները, որոնք կարող են տարբեր լինել: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Ի դեպ, ավելորդ չէ նշել, որ անապրանք փաստաթղթեր դուրս գրած և ձեռք բերած անձանց 
նկատմամբ կիրառվում է տուգանք գործարքի (մատակարարված ապրանքի, մատուցված 
ծառայության կամ կատարված աշխատանքի) փաստացի կատարումը հավաստող՝ կազմված 
փաստաթղթում նշված էական պայմանների (այդ թվում՝ դրանցից որևէ մեկի) 20 և ավելի տոկոս 
շեղման (դրամական արտահայտությամբ) 100 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 1 մլն. դրամից: 
Նշված խախտումը մեկ տարվա ընթացքում կրկնվելու դեպքում կիրառվում է տուգանք շեղման 
կրկնապատիկի չափով: 
 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ ստուգումների 
ժամանակ նաև ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված` հաշիվ-ապրանքագրում 
արտացոլված վավերապայմանների առկայությունն է ստուգվում՝ շահութահարկի նպատակով 
ծախսերի հիմնավորվածությունը դիտարկելու համար: 
 

ՌՆ 7 
Հարկային պարտավորությունների կատարումը զուգորդվում/աջակցվում է կոշտ, 

սակայն խելամիտ սանկցիաների ռեժիմով: 

ԱՑ 10.7.1 

34.4 միավոր 

•  Հարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքերում 
(գրանցում/հաշվառման կանգնել, հարկային հաշվետվությունների 
ներկայացում, հարկ վճարողների կողմից 
գրանցումների/հաշվապահական ձևակերպումների պահպանում և 
այլն) և հարկման ենթակա գումարի  միտումնավոր 
չհայտարարագրման դեպքում կա՞ արդյոք 
պատասխանատվության միջոցների ամբողջովին և հստակ 
սահմանված, պարզ և արդար ռեժիմ: 

Պատասխան 
Թերևս ոչ: Պատասխանատվության միջոցների համակարգ սահմանված է. այն 
նախատեսում է 3 բնույթի պատասխանատվություն՝ վարչական, քրեական և 
ֆինանսական: Այնուամենայնիվ, այդ միջոցները չեն բնութագրվում պարզությամբ և ոչ 
միշտ են արդար:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկատուի նկատմամբ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված 
պատասխանատվության միջոցները (խոսքը քրեական կամ վարչական 
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պատասխանատվության մասին չէ) տարբերակված չեն դիտավորությամբ կամ 
անզգուշությամբ կատարված լինելու հանգամանքից ելնելով, այսինքն` դիտավորության 
և անզգուշության ֆինանսական հետևանքները նույնն են:  
 
Պարզության և արդարության ուղղությամբ նկատառումներ.  

- արդարության հիմնական հատույթը հորիզոնական և ուղղահայաց 
դիտարկումների մեջ է: Իրականում, քանի որ չկա լրիվ վստահություն, որ 
հարկային վարչարարական ճնշումը հավասար է բաշխված ոլորտների ու 
անձանց միջև, ապա ստացվում է, որ այն անհամասեռ արդյունք կտա նաև 
պատասխանատվության կիրառման հարցում, 

- պատասխանատվություն սահմանող հոդվածները երբեմն վիճահարույց են, 
օրինակ, “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածը (մասնավորապես 
անձնական գույքի օտարումը ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն 
դիտարկելու վտանգը և այլն), 

- պատասխանատվության միջոցները խիստ են ընդհանուր առմամբ. այդ դեպքում 
պետք է հարկատուն հնարավորություն ունենա լիարժեք իրագործել իր 
իրավունքները, հատկապես բավարար սպասարկման ծառայություններ 
ստանալը, օպերատիվ ձևով ինֆորմացված լինելը, պարզաբանումներ ստանալը: 
Քանի որ այդ դաշտում անելիքները դեռ էական են, ապա 
պատասխանատվությունն անհարկի ծանր է, 

- պատասխանատվության միջոցները խիստ են ընդհանուր առմամբ, ինչը 
նշանակում է նաև սխալվելու դեպքում ծանր հետևանք: Դա ենթադրում է հստակ 
հարկային օրենքներ`  հարկերը պարզ եղանակով ինքնուրույն հաշվելու 
հնարավորությամբ: Ներկայիս հարկային օրենքներն առայժմ այդպիսին չեն, այդ 
իսկ պատճառով երկիմաստությունների դեպքի համար “Հարկերի մասին” ՀՀ 
օրենքի 2-րդ հոդվածը նախատեսում է առաջացած վիճելի դեպքերում դրվագը  
մեկնաբանել ի օգուտ հարկատուի: Ներկայումս հարկային մարմինը որպես 
կանոն հակված չէ կիրառել այդ հոդվածը: Դա ևս նպաստում է 
պատասխանատվության անհարկի ծանրացմանը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ “ապօրինի 
ձեռնարկատիրական գործունեության” սահմանման ու կիրառման մասով օրենսդրությունը բարդ 
է: 
 

ԱՑ 10.7.2 

50.0 միավոր 

• Վճարումները ժամանակին չկատարելու համար արդյո՞ք հարկային 
մարմինն օրենքով իրավասու է առանց հարկ վճարողին նախապես 
ծանուցելու` տոկոս գանձել` այն չհամարելով  
պատասխանատվության միջոց: 

Պատասխան 
Թերևս այո` վճարումները ժամանակին չկատարելու տուգանքի գանձման իրավունքի 
առումով և թերևս ոչ` այդ մասին նախապես ծանուցելու և այդպիսի գանձումը 
պատասխանատվության միջոց չհամարելու իմաստով:  
 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկերի վճարումները ժամանակին չկատարելու համար հարկային մարմինն օրական 
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տույժեր է հաշվարկում հարկ վճարողի անձնական հաշվի քարտերում` առանց հարկ 
վճարողին նախապես տեղեկացնելու, համաձայն ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ի 25.07.2003թ. թիվ 03/20-Ն 
հրամանով հաստատված կարգի: 
Որոշ դեպքերում կատարվում է նաև հաշվարկված տույժի գանձում, առանց հարկ 
վճարողին նախապես տեղեկացնելու, տվյալ հարկատեսակի գծով առկա գերավճարի 
հաշվին` այդ հաշվարկված տույժի գումարը մարելու ձևով: 
Այս առումով պետք է հաշվի առնել հետևյալ հանգամանքները.  

- նշված գործողությունները հիմնված չեն օրենքի վրա, 
- օրենքով նախատեսված տույժերը պատասխանատվության միջոց են,  
- պատասխանատվության միջոցի կիրառման օրինականությունը` առանց 

համապատասխան վարույթի իրականացման և վարչական ակտի ընդունման, 
իրավականորեն բավարար ամրապնդված չէ: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Հարկերի վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացման դեպքում հարկային մարմիններն 
իրավասու են հաշվարկելու օրական տույժեր 0.15% չափով, սակայն ոչ ավելի, քան 365 օրվա 
համար: Հաշվարկը կատարվում է հարկ վճարողի` ՏՀՏ-ում վարվող  անձնական հաշվի քարտում: 
Ընդ որում, հարկ վճարողի կողմից պետական բյուջե վճարումներ կատարելու դեպքում, եթե 
նշված չէ վճարման կոնկրետ նպատակը, վճարված գումարներից առաջնահերթ մարվում են հարկ 
վճարողի հաշվարկված տույժերի, տուգանքների, ապա հարկերի գումարները: 
 
Տեղեկանք. 
Ժամկետանց վճարման համար կիրառվող միջոցների միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ 
սովորաբար ժամկետանց վճարների գծով կիրառվում են երկու տեսակի գանձումներ` տոկոսներ 
և տույժեր (տուգանքներ):  
ՏՀԶԿ-ի (OECD) երկրները և զարգացող պետությունների որոշակի մասը կիրառում են տոկոսներ: 
Դրույքը տարբերվում է երկրից երկիր, սակայն հիմնական սկզբունքը նույն է. այն կապված է 
երկրի բանկային համակարգի տոկոսադրույքի և սղաճի գործոնի հետ: Տոկոսադրույքը 
մեկընդմիշտ ֆիքսված չէ և պարբերաբար վերանայվում է: Այդպիսի տոկոսային գանձումները չեն 
հանդիսանում պատասխանատվության միջոց: 
Ի լրումն տոկոսների` կիրառվում են նաև վարչական տույժեր, որոնք հանդիսանում են 
պատասխանատվության միջոց:   
(աղբյուրը. “Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series 
(2006)”, prepared by the Forum on Tax Administration, February, 2007).  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ի 25.07.2003թ. «Հարկային տեսչություններում հարկ վճարողների 

անձնական հաշվի քարտի առանձին հարցերի վերաբերյալ կարգը և հարկ 
վճարողի անձնական հաշվի քարտի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 03/20-Ն 
հրաման, ՆՓՑ 38 

- «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 
12: 

 

ԱՑ 10.7.3 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք թույլատրելի է հատուկ իրավիճակներում 
պատասխանատվության միջոցների վերացում (չկիրառում) կամ  
մեղմացում: 

Պատասխան 
Ոչ, հարկատուի նկատմամբ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված 
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պատասխանատվության միջոցի չկիրառում կամ մեղմացում հարկային մարմնի կողմից 
թույլատրելի չէ: 
Այն դիտվում է որպես հարկային արտոնություն և կարող է սահմանվել միայն օրենքով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար նյութական (գույքային) 
պատասխանատվությունից ազատելը (կամ մեղմացնելը) Հայաստանում «Հարկերի 
մասին» ՀՀ օրենքով դասակարգվում է որպես հարկային արտոնություն, իսկ այդպիսին 
կարող է սահմանվել միայն օրենքով:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի համաձայն` տույժերի սահմանումը 
(դա, սովորաբար, մեծ գումար չէ, օրինակ, 20 հազար դրամ, ու նշանակվում է հարկային մարմնի 
կողմից հարկատուի պաշտոնատար անձի նկատմամբ) կարող է չիրականցվել` հաշվի առնելով 
հարկատուի բացատրությունները (օրինակ, թե ինչու 1 օրով ուշացվել է ԱԱՀ հաշվետվություն 
ուղարկելը): Այդ դեպքում այդպիսի վարչական տույժը կարող  է և չնշանակվել: Սա, 
այնուամենայնիվ, հարկային պարտավորություն չէ և, հետևաբար,  չի վերաբերում խնդրո 
առարկա հարցադրմանը:  
 

ԱՑ 10.7.4 

25.0 միավոր 

• Արդյո՞ք հնարավոր է  պատասխանատվության միջոցի  վերացում 
(չկիրառում) կամ մեղմացում` հարկային պարտականությունների 
թերացման մասին հարկ վճարողի կողմից  կամավոր 
բացահայտելու (հայտնելու) դեպքում: 

Պատասխան 
Հիմնականում ոչ, ՀՀ օրենսդրությամբ նման նորմ սահմանված չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Տրամաբանորեն սույն ԱՑ-ի պատասխանը կապված է նախորդ` 10.7.3 ԱՑ-ի 
պատասխանի հետ: Ճշգրտված հաշվարկով հարկատուի կողմից խախտումը վերացնելու 
դեպքում լրացուցիչ հարկի գումարի նկատմամբ սովորաբար կիրառվող տուգանքի 
տեսակ չի կիրառվում, սակայն հարկը ուշ վճարելու համար սահմանված օրական տույժը 
(օրական` 0,15 տոկոսի չափով) կիրառվում է: 
Թեև հարկատուի կողմից սխալներն ինքնուրույն հայտնաբերելու դեպքում 
օրենսդրությունը թույլ է տալիս ներկայացնել ճշտված հարկային հաշվետվություններ, 
սակայն դա չի նշանակում, որ ամբողջությամբ վերանում են հարկատուի 
պատասխանատվության միջոցները: 
 

ԱՑ 10.7.5 

75.0 միավոր 

• Արդյո՞ք պատասխանատվության միջոցների կիրառման նշված 
համակարգը խստորեն փաստաթղթավորվում է և պարբերաբար 
վերահսկվում հարկային մարմնի ներքին աուդիտի միջոցով: 

Պատասխան 
Հիմնականում այո, պատասխանատվության միջոցների կիրառումը խստորեն 
փաստաթղթավորվում է (իրականում այդպիսի վերահսկում իրականացվում է վերադաս 
հարկային մարմնի կողմից)  ստուգման ակտեր կազմելու միջոցով:  
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Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Պետք է հաշվի առնել նաև հետևյալ հանգամանքները. 

- պատասխանատվության միջոցները, հարկային օրենսդրության համաձայն, 
փաստաթղթավորվում են նաև հարկատուի անձնական հաշվի քարտերով, այդ 
թվում` տուգանքի էական չափի հասնող տուգանքի նշանակումը հարկային 
հաշվետվությունները ուշ ներկայացնելու համար,  

- անձնական հաշվի քարտով պատասխանատվություն կիրառելու պրակտիկան 
օրինաչափ չէ, քանի որ վարչական վարույթ չի իրականացվում և, այսպիսով, 
խախտվում են «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 
ՀՀ օրենքի պահանջները: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ  
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ վերահսկողությունն 
իրականացվում է ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչության կողմից՝ պարբերաբար 
իրականացվող ստուգումների միջոցով: Վարչական տույժերի մասով ստեղծված է առանձին 
տեղեկատվական բազա, որը վարվում է իրավաբանական վարչությունում:  
Լրացուցիչ սահմանումներ և մեկնաբանություններ Հայաստանյան 
գնահատման աղյուսակի կապակցությամբ* 
 
Footnote 

# 
 FB_10, objective 
and point 

The term in English  Տերմինը հայերեն և դրա ահմանումը, 
մեկնաբանությունը, որ կիրառել է FB 
լրացնող թիմը  

1 FB_10, Objective 
2, point 4 

Exchange of 
information 

Նկատի է ունեցվել ոչ թե ընդհանրապես 
այդպիսի գործընթաց օրենքով կամ 
հարկային համաձայնագրի ներքո 
իրականացնելը, այլ կոնկրետ, փաստացի 
տվյալը (օրինակ, Հայաստանում այդ 
տարվա ընթացքում ստացված ռոյալթիի 
գումարի մասին տեղեկատվությունը 
կոնկրետ օտարերկրյա պետության 
կառավարությանը հայտնելը): 

2 FB_10, Objective 
5, point 2 

Registration bodies  Նկատի է ունեցվել հարկային 
նպատակով registration body-ն, այլ ոչ թե 
երկրում առկա` այլ նպատակով 
ռեգիստրացիաներ կատարող այլ 
պետական մարմինները: 

3 FB_10, Objective 
6, point 3 

Self – billing  Նկատի է ունեցվել  ծախսերի 
վերաբերյալ սեփական ուժերով 
տեղեկանքների (գնման ակտերի) 
կազմումը և համապատասխան այլ 
ծախսագրումները. աշխատավարձ, 
սոցապ հատկացումներ և այլն: 

*Մշակումը կատարվել է հայաստանյան գնահատման աղյուսակների լրացման պատասխանատու` 
«Ահարոն Պարադիգմա» խորհրդատվական-հետազոտական ընկերության մասնագիտական թիմի 
կողմից, օգոստոս 2007թ: 
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Հավելված 10.01 
Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք 

ՀԳԱ 10 
«Հարկատուների իրավունքներն ու պարտականությունները» 

 
     ՌՆ 1-ի միավոր   7 
    
ՌՆ 1  

Little or no Proof 
0-25 

Some Proof 
25-50 

Proof 
50-75 

Documented Proof 
75-100   

15% ԱՑ 10.1.1   43.75       
 ԱՑ 10.1.2   43.75       
 ԱՑ 10.1.3     56.25     
 ԱՑ 10.1.4     59.38     
 ԱՑ 10.1.5   40.63       
 ԱՑ 10.1.6 21.88         
 ԱՑ 10.1.7   43.75       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         44  
     ՌՆ 2-ի միավոր   5 
    
ՌՆ 2  

Little or no Proof 
0-25 

Some Proof 
25-50 

Proof 
50-75 

Documented Proof 
75-100   

10% ԱՑ 10.2.1     62.50     
 ԱՑ 10.2.2     62.50     
 ԱՑ 10.2.3       78.13   
 ԱՑ 10.2.4 12.50         
 ԱՑ 10.2.5   43.75       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         52  
     ՌՆ 3-ի միավոր   10 
    
ՌՆ 3  

Little or no Proof 
0-25 

Some Proof 
25-50 

Proof 
50-75 

Documented Proof 
75-100   

15% ԱՑ 10.3.1     71.88     
 ԱՑ 10.3.2       84.38   
 ԱՑ 10.3.3       78.13   
 ԱՑ 10.3.4     75.00     
 ԱՑ 10.3.5   31.25       
 ԱՑ 10.3.6   31.25       
 ԱՑ 10.3.7       81.25   
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         65  
     ՌՆ 4-ի միավոր   9 
    
ՌՆ 4  

Little or no Proof 
0-25 

Some Proof 
25-50 

Proof 
50-75 

Documented Proof 
75-100   

15% ԱՑ 10.4.1     62.50     
 ԱՑ 10.4.2       81.25   
 ԱՑ 10.4.3       81.25   
 ԱՑ 10.4.4         N/A  
 ԱՑ 10.4.5     59.38     
 ԱՑ 10.4.6       78.13   
 ԱՑ 10.4.7 12.50         
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         63  
     ՌՆ 5-ի միավոր   8 
    
ՌՆ 5  

Little or no Proof 
0-25 

Some Proof 
25-50 

Proof 
50-75 

Documented Proof 
75-100   

15% ԱՑ 10.5.1     68.75     
 ԱՑ 10.5.2   37.50       
 ԱՑ 10.5.3   50.00       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         52  
     ՌՆ 6-ի միավոր   5 
    
ՌՆ 6  

Little or no Proof 
0-25 

Some Proof 
25-50 

Proof 
50-75 

Documented Proof 
75-100   

10% ԱՑ 10.6.1       81.25   
 ԱՑ 10.6.2   46.88       
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 ԱՑ 10.6.3 15.63         
 ԱՑ 10.6.4 12.50         
 ԱՑ 10.6.5     75.00     
 ԱՑ 10.6.6     68.75     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         50  
     ՌՆ 7-ի միավոր   8 
    
ՌՆ 7  

Little or no Proof 
0-25 

Some Proof 
25-50 

Proof 
50-75 

Documented Proof 
75-100   

20% ԱՑ 10.7.1   34.38       
 ԱՑ 10.7.2   50.00       
 ԱՑ 10.7.3 12.50         
 ԱՑ 10.7.4 25.00         
 ԱՑ 10.7.5     75.00     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         39  
        

ՀԳԱ-ի ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔ 52     
ՀԳԱ-ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 52     

 
 

ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես Պատկեր 
10.01) 

N 
Փաստացի 
արդյունք 

ՌՆ "ցանկալի" 
արդյունք 

Շեղումը ՌՆ 
"ցանկալի"-ից %, Փաստացի/ցանկալի 

ՌՆ1 6.63 9.00 2.37 73.66% 
ՌՆ2 5.19 6.00 0.81 86.46% 
ՌՆ3 9.71 9.00 -0.71 107.89% 
ՌՆ4 9.38 9.00 -0.38 104.17% 
ՌՆ5 7.81 9.00 1.19 86.81% 
ՌՆ6 5.00 6.00 1.00 83.34% 
ՌՆ7 7.88 12.00 4.12 65.63% 
 
 

Գնահատված ՀԳԱ 10 
ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 60 
ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 52 
  

Պատկեր 10.02 

52

60

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ
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ԱՑ-երի քանակային և տոկոսային արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում 
(տես Պատկեր 10.03) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 
ԱՑ-երի քանակը 7 12 12 8 1 40 
ԱՑ-երի % ընդհանուրից 18% 30% 30% 20% 3% 100% 

 

Պատկեր 10. 03. 
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ՀԳԱ 11 
“Հարկատուների 

տվյալների կառավարման 
համակարգեր” 
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IV.11. ՀԳԱ 11 - Հարկատուների տվյալների կառավարման 
համակարգեր 

ՀԳԱ 11-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ 11-ը` «Հարկատուների տվյալների կառավարման համակարգեր» անվանումով, 
նպատակ ունի պարզելու, թե առկա է արդյո՞ք հարկային մարմնում  հարկատուների հետ 
կապված բոլոր  տվյալների կառավարման համակարգ: 

Ըստ եվրոպական չափանիշների` հարկատուների տվյալների կառավարման 
արդյունավետ համակարգին բնութագրական են. 

⇒ hարկատուների և նրանց հարկային հաշվետվությունների  գրանցման ճշգրիտ 
համակարգը, 

⇒ հարկվող գործարքների, գործունեության կամ մատակարարումների, ինչպես նաև 
հավաքված  հարկերի գրանցման բազմակողմանի համակարգը, 

⇒ հարկատուների կողմից հարկերի վճարման նկատմամբ դիտարկման և տվյալների 
կառավարման համակարգը,  

⇒ հարկային հաշվետվությունների ձևաթղթերի պարզ լինելը և դրանց ներկայացման 
հստակ ընթացակարգերը: 

1. Իրականացման (ՀԳԱ 11-ի լրացման) առանձնահատկությունները 
Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1), 
o ընթացակարգային (ներքին իրավական), այլ փաստաթղթեր (տես սույն 

Հաշվետվության Հավելված 2), 
o հարցազրույցներ հարկային մարմնի նշանակած պաշտոնատար անձ 

մասնագետների հետ, ներառյալ` ՏՀՏ ներկայացուցիչները, 
o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված 2  կլոր սեղաններ` պետական 

գերատեսչությունների (29.10.2007թ.) և բիզնեսի ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ (26.10. 2007թ):   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ 11–ը պարունակել է 19 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել բոլորը:  

ՀԳԱ 11-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում, որպես 
ՀԳԱ 11-ի Հավելված 11.01 (ներառյալ` շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  

Միայն երկու  ԱՑ են զետեղվել 4-րդ տիրույթում: Փորձագետների պատասխանների մեջ 
չկան բացատներ և չկան նաև երկուսից ավելի տիրույթներում տարածված ԱՑ-ներ կամ 
ՌՆ-եր:  

2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 11-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 11-ից, 4 ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորներն, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 11-ի 
գծով 42 միավորի, ԵՄ սահմանած «ցանկալի» 75-ի դիմաց:  

 Շեղումը կազմում է 34 միավոր, ինչը կազմում է 75-ի 45 տոկոսը:  

Շեղման 34 միավորանոց մեծության կառուցվածքում դերակատարում ունեն բոլոր ՌՆ-
երը, այսինքն` պատճառները դիվերսիֆիկացված են: Սակայն այդ դիվերսիֆիկացումը 
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համաչափ չէ,  “ետ մնալու” հարցում ավելի էական դերակատարում ունեն ՌՆ 3-ը 
(վերաբերում է ՏՏ նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմանը) և ՌՆ 4-ը (վերաբերում է 
հարկային ձևաթղթերի ու հաշվետվությունների ներկայացման պրոցեդուրաների հստակ 
լինելուն):    

Հենց այդ նույն երկու “նպատակների” գծով էլ հեռավորությունը մեծ է եվրոպական 
«ստանդարտներից»` մոտ 60 տոկոսով: 

Եվրոպականին ավելի մոտ դիրքերում են հարկատուներին ու նրանց մասին 
տեղեկությունները գրանցող համակարգերը:  

Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ն ԱՑ 11.4.1.-ն է, որը վերաբերում է հարկատուներին 
հարկային մարմնի կողմից հնարավորինս նախալրացված հարկային հաշվետվություններ 
տրամադրելուն::  

Բարձր միավոր հավաքած (գնահատման 4-րդ տիրույթ) ԱՑ-ն է ԱՑ 11.1.1.-ը: Դրանից 
պարզ է դառնում, որ Հայաստանի հարկային ծառայությունն արդյունավետորեն է 
օգտագործում ՀՎՀՀ (հարկ վճարողների հաշվառման համարների)մեխանիզմը` իր մոտ 
տվյալների բազաների կառավարման համար:  
 
Պատկեր 11.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 

12.76

7.97

5.83

15.75

18.75

22.50

15.00

18.75

0.0

12.0

24.0

ՌՆ1

ՌՆ2

ՌՆ3

ՌՆ4

Փաստացի արդյունք ՌՆ "ցանկալի" արդյունք  
ՀԳԱ 11: Հարկատուների տվյալների կառավարման համակարգեր 

ՌՆ 1 
Ունենալ hարկատուների և նրանց հարկային հաշվետվությունների  (դրանց 
մանրամասնությունների) գրանցման բազմակողմանի և ճշգրիտ համակարգ: 

ՌՆ 2 
Առկա լինի հարկվող գործարքների, գործունեության կամ մատակարարումների, 
ինչպես նաև հավաքված բոլոր հարկերի գրանցման բազմակողմանի և ճշգրիտ 
համակարգ: 

ՌՆ 3 
Առկա լինեն հարկատուների կողմից հարկերի վճարման նկատմամբ դիտարկման և 
կառավարման համակարգ ու ընթացակարգեր: 

ՌՆ 4 
Առկա լինեն հստակ և պարզ ձևավորված հարկային հաշվետվությունների ձևաթղթեր 
և այն հաջորդական քայլերի նկարագրությամբ ընթացակարգ, թե ինչպես հարկատուն 
կարող է հարկային մարմին ներկայացնել հարկային հաշվետվությունները: 



  315 

 
 

Լրացված ՀԳԱ 11 

«Հարկատուների տվյալների կառավարման համակարգեր» 

Նպատակը`  
մշակել  հարկատուների հետ կապված բոլոր  տվյալների կառավարման 
համակարգ: 
ՀԳԱ-ի համար 

42 միավոր 
              Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ՌՆ 1 
Ունենալ hարկատուների և նրանց հարկային հաշվետվությունների  (դրանց 
մանրամասնությունների) գրանցման բազմակողմանի և ճշգրիտ համակարգ: 
ԱՑ 11.1.1 

78.13 միավոր 

• Արդյո՞ք գոյություն ունի հարկատուների հաշվառման մատյան, 
որում գրանցումները  կատարված կլինեն յուրաքանչյուր 
հաշվառված անձի համար նախատեսված հարկային 
իդենտիֆիկացիոն համարի հիման վրա` ըստ  բոլոր 
հարկատեսակների: 

Պատասխան 
Սկզբունքորեն, այո: Առկա է հարկատուների էլեկտրոնային ռեգիստրը (մատյանը), որը 
հիմնված է հարկ վճարողի հաշվառման համարների միասնական համակարգի (ՀՎՀՀ) 
վրա:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկատուների հաշվառումն իրականացվում է հարկ վճարողների հաշվառման  
համարների (ՀՎՀՀ) համակարգի միջոցով: Այդ համակարգը սահմանված է “Հարկերի 
մասին» ՀՀ օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման հիման 
վրա: Այդ միասնական համարները վերջին երկու տարում կիրառվում են նաև 
պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասով: 
Կիրառման հարցում կան որոշ անհստակություններ, օրինակ, օրենսդրությունը հստակ 
չէ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց ՀՎՀՀ տրամադրելու  
հարցում, օրինակ.  բազմաբնակարան շենքի կառուցապատողները, օտարերկրյա 
դեսպանատան տեղացի աշխատողները, անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող 
ֆիզիկական անձինք, ում կողմից իրականացրած տնտեսական գործառնությունների 
տարեկան շրջանառությունը գերազանցում է 3 մլն դրամը, դառնում են ԱԱՀ վճարող:   
Ըստ առանձին հարկատեսակների ՀՎՀՀ սահմանելու հնարավորություն օրենքը չի 
տալիս, բացի «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի: ԱԱՀ նպատակով 
առանձին  ՀՎՀՀ-ների համակարգ  դեռ ներդրված չէ, այսինքն` այս պահին 
Հայաստանում գործում են միասնական ՀՎՀՀ համարներ:    
 
Հարկատուների հաշվառման տեխնիկական իրագործումը նախագծված է այնպես, որ 
ՀՎՀՀ ունեցող յուրաքանչյուր անձի համար բազայում ստեղծված է էլեկտրոնային “տող”, 
որտեղ կուտակվում են այդ անձին վերաբերող տվյալները` բոլոր հարկատեսակների 
գծով: Էլեկտրոնային հաշվառումն իրականացվում է “Հարկատու-2” ծրագրային 
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համակարգի միջոցով: 
 Այն պարունակում է բոլոր հարկատեսակների գծով այն բոլոր տվյալները, որոնք 
հարկային հաշվետվությունների տեսքով տրամադրվում են հարկատուների կողմից:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ ՏՏ ոլորտի պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ խնդիր կա 
հարկատուների իրական տվյալների և “Հարկատու-2” տվյալների բազայում նրանց տվյալների 
նույնականացման հարցում: Նման “շեղումների” մասին նշվեց նաև բիզնեսի ներկայացուցիչների 
հետ 2007թ. հոկտեմբերի 26-ի  կլոր սեղանի , ինչպես նաև պետական գերատեսչությունների 
ներկայացուցիչների հետ կլոր սեղանի ժամանակ: Նշվեց ՀՎՀՀ հիմքի վրա հարկատուի մասին 
ընդհանուր տվյալները միշտ թարմացված լինելու կարևորության մասին: Հարկատուների 
հասցեների, գործունեության տեսակների մասին ժամանակին չթարմացվող տվյալները 
տեխնիկական դժվարություններ են ստեղծում բազաների արդյունավետ աշխատանքի ու դրա 
վերլուծական հնարավորությունների համար:   

Վերաբերող նյութեր. 
o ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», հրաման թիվ 03-05-
Լ, ՆՓՑ 18, 

o ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 31.01.2003թ. «Տարածքային հարկային տեսչությունների կողմից 
էլեկտրոնային տեսքով տեղեկություններ տրամադրելու մասին», հրաման թիվ 01/63-
Լ, ՆՓՑ 21: 

 

ԱՑ 11.1.2 

34.38 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուի հաշվառման ընթացակարգում առկա է 
դրույթ, որը թույլ է տալիս հաշվառման վերցնելուց առաջ այցելել  
դիմորդ հարկատուի գործունեության վայր: 

 

Պատասխան 
Ոչ, հարկատուի հաշվառման վերցնելու ընթացակարգում այդպիսի դրույթ առկա չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու հարկ վճարողի պարտավորությունն 
ուղղակիորեն սահմանված է «Հարկերի մասին»  օրենքի 15-րդ հոդվածով:  
Հարկ վճարողների հաշվառման համարների տրամադրումն իրականացվում է ՀՀ 
կառավարության 07.06.1995թ. թիվ 321 որոշմամբ: Նշված որոշման հիման վրա ընդունվել 
է ՀՀ հարկային տեսչության 07.02.1996թ. թիվ 81 հրամանը, որով սահմանվել է »Հարկ 
վճարողի հաշվառման համարի տրամադրման կարգը»: Դրանով նախատեսվում է ՀՎՀՀ 
տրամադրման քարտ լրացնելու (և դրանով իսկ` որոշ տվյալներ ներկայացնելու) հարկ 
վճարողի պարտավորությունը:  
Փաստորեն, նշված հիմքերից և ոչ մեկով չի նախատեսվում, որ հարկային մարմինը 
պետք է այցելի հարկատուին: 
Հարկատուի գործունեությունը սկսվելուց հետո, սակայն, հարկային մարմինն իրավասու 
է այցելել հարկատուին և կամ առաջարկել, որ վերջինս ներկայանա հարկային մարմնի 
գրասենյակ որոշակի տվյալներ ճշգրտելու համար:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ հետագայում, երբ 
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հարկատուն դիմում է հարկային մարմնին` “հարկային հաշվառման գրքեր” ստանալու համար 
(դրանք հարկատուները պետք է ստանան ՏՀՏ-ից` պահեստից առաքվող ձեռնարկատիրական 
գործունեության առարկաների գրանցման համար` ըստ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ 
հոդվածի), ապա սովորաբար հարկային ծառայողներն այդ առիթով այցելում են հարկատուի 
գործունեության վայր, անհրաժեշտության դեպքում` նաև լուսանկարում տարածքը: 
   Պետք է նշել նաև, որ հարկային մարմինը հարկ վճարողների հաշվառման կարգը 
հստակեցնելու, այդ թվում նաև` հարկ վճարողների կողմից պարբերաբար տվյալներ 
ներկայացնելու պարտավորություն սահմանելու ուղղությամբ ռեալ քայլեր է ձեռնարկել` 
նախաձեռնել է հարկային մարմնում հաշվառման կարգը սահմանող օրենքի նախագծի ընդունում, 
որը ՀՀ կառավարության կողմից արդեն ներկայացվել է ՀՀ ազգային ժողովին:23 
 
Վերաբերող նյութեր. 

- ՀՀ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 6,  
- ՀՀ կառավարության 07.06.1995թ. «ՀՀ տարածքում հարկ վճարողների 

հաշվառման համարների համակարգի սահմանման մասին» թիվ 321 
որոշում, ՆԻԱՑ 22, 

- ՀՀ հարկային տեսչության 07.02.1996թ. «Հարկ վճարողի հաշվառման 
համարի տրամադրման կարգի մասին» թիվ 81 հրաման, ՆԻԱՑ 35 ,  

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 09.04.2003թ. , «ՀՀ կառավարության 1997 թվականի 
հուլիսի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առաքվող կամ 
տրամադրվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների 
գրանցման (հաշվառման) մասին» թիվ 314 և «Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների 
և դրանց գների (հասույթի) գրանցման (հաշվառման) մասին» թիվ 315 
որոշումներով նախատեսված գրանցման գրքերի տրամադրման և 
հաշվառման գործընթացը կանոնակարգելու մասին», հրաման  թիվ 
01/257-Լ , ՆՓՑ 52 

- «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկային 
հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ 
օրենք, ՆԻԱՑ 94: 

 

ԱՑ11.1.3 

75 միավոր 

• Արդյո՞ք ներդրվել է համակարգչայնացված համակարգ` 
պարբերական (ժամանակաշրջանային) հարկային 
հաշվետվություններում ընդգրկված տեղեկատվությունը 
գրանցելու համար: 

Պատասխան 
Այո, ամենամսյա, եռամսյակային կամ տարեկան հարկային հաշվետվությունների 
տեղեկատվության գրանցման համար  օգտագործվում է  “Հարկատու-2” համակարգը:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային հաշվետվություններում ընդգրկված տեղեկատվությունը մուտքագրվում է 
“Հարկատու-2” համակարգ (այսինքն` տվյալների հիմնական բազա): Մուտքագրումը 

                                                 
23 Նշում. սույն ԱՑ գնահատումից հետո հրապարակվեց այս հարցի իմաստով նշանակություն 
ունեցող նոր օրենք, այն է «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հարկային 
հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 2007թ. 
հոկտեմբերի 11-ին, տես ՀՀ ՊՏ թիվ 54 (578), 7 նոյեմբերի 2007թ.: Այն նոր բազա է ստեղծում 
քննարկվող հարցերի ուղղությամբ բարելավումների համար 
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կատարվում է “ձեռքով”` օպերատորի կողմից, ինչը որոշակիորեն նվազեցնում է 
ընդհանրացված տեղեկատվության արժանահավատությունը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների, ինչպես նաև բիզնեսի 
ներկայացուցիչների հետ 2007 թվականի հոկտեմբերի 26-ի կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ 
արտասահմանյան շատ երկրներում ընդունված է այդ տեղեկատվությունը մուտքագրել 
սկաներների միջոցով:  
 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 

տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին” թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31, 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների 
հաշվառման, պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 
03-05-Լ հրաման, ՆՓՑ 18, 

- Տեղեկանք «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության 
վարչության 2006 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների 
վերաբերյալ», 2006թ., ՆՓՑ 19, 

- ՀՀ Կառավարության 2006թ. փետրվարի 16-ի  “Հարկային և պարտադիր այլ 
վճարների` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հաշվետվությունները, 
հաշվարկները, այլ փաստաթղթերը և տեղեկությունները փոստի միջոցով 
հարկային մարմին ներկայացնելու պարզեցված ընթացակարգ հաստատելու 
մասին” որոշում թիվ 471-Ն,  ՆԻԱՑ  31, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 31.01.2003թ. «Տարածքային հարկային տեսչությունների կողմից 
էլեկտրոնային տեսքով տեղեկություններ տրամադրելու մասին» հրաման,  թիվ 
01/63-Լ , ՆՓՑ 21: 

 

ԱՑ 11.1.4 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը հարկատուներին մատուցում է  
հարկերը վճարելու ձևերին վերաբերող  ծառայությունների 
տեսակներ: 

Պատասխան 
ՀՀ օրենսդրությունը լայն հնարավորություններ է տալիս հարկերը վճարելու ձևերի 
առումով: Հարկային մարմինը չունի այդպիսի հնարավորություններից օգտվելու 
հարցում հարկատուներին օժանդակող ծառայության հատուկ տեսակ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկերի վճարումը Հայաստանում իրականացվում է բանկային փոխանցումների 
միջոցով: Միակ դեպքը, երբ հնարավոր է կանխիկ թղթադրամով ֆիսկալ վճարում 
կատարել, վերաբերվում է պետական տուրքի ինստիտուտին, այն էլ` ՀՀ 
կառավարության որոշմամբ սահմանված սակավաթիվ դեպքերի  համար: Փաստորեն, 
դա բուն հարկերին չի վերաբերում:  
Հայաստանում բանկային փոխանցումների հարցը կարգավորվում է ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի դրույթներով և բանկային օրենսդրությամբ: Հարկային մարմնի հավաքագրած 
հարկերի հաշվառումն իրականացվում է “Բյուջետային համակարգի մասին” ՀՀ օրենքի 
ու գանձապետական հաշվառման հարցերը կարգավորող օրենսդրության հիման վրա:  
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Հարկային մարմինը գանձապետական հաշվի բանկային համարներն ըստ 
հարկատեսակների տեղադրել է իր ինտերնետային կայքում:  Դրանից բացի` հարկային 
մարմինը ծառայության հատուկ տեսակ չունի` հարկերի վճարման ուղղությամբ 
հարկատուներին օժանդակելու կամ նոր մեխանիզմներ առաջարկելու գծով:  
Հարկերի վճարման համար դեռևս հաստատապես գործարկված չեն էլեկտրոնային 
վճարման համակարգերը (տես նաև ՀԳԱ 6 «Եկամուտների հավաքագրում և հարկադիր 
կիրարկում», ԱՑ 6.2.2. և 6.2.3.): 
 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Նշենք նաև, որ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 12-ի «Հարկային հավաքագրումներում 
ինքնագնահատման համակարգի ներդրման ռազմավարական միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 731-Ն որոշման մեջ (կետ 22) հատուկ միջոցառում է նախատեսված այս 
ուղղությամբ: Մասնավորապես` պլանավորված է բանկերի ու հարկատուների շրջանում 
անցկացնել հարցում` հարկերի բուն վճարման ժամանակ պրոցեդուրային հնարավոր 
թերությունների վերաբերյալ և հնարավորինս բարելավել հարկատուների կողմից հարկերը 
վճարելու հնարավորությունները:  
Որպես «հարկերը վճարելու նոր ճկուն ձև» կարելի է դիտարկել քարտային և էլեկտրոնային 
վճարման տարբերակները: Մասնավորապես` խոսքը գնում է “Master card”, “ARCA” տիպի 
քարտերին և/կամ «E-DRAM»-ի տիպի գործիքներին: Այդ պարագայում վճարումները կարելի է 
կատարել ինտերնետին միացած ցանկացած կետից:      

Վերաբերող նյութեր. 
- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 7 և 15, ՆԻԱՑ 6, 
- ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 12-ի «Հարկային 

հավաքագրումներում ինքնագնահատման համակարգի ներդրման 
ռազմավարական միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 731-Ն, 
ՆԻԱՑ 29: 

 

ԱՑ 11.1.5 

50 միավոր 

• Արդյո՞ք ներդրվում է համակարգչայնացված համակարգ` 
խախտումները, հարկային  ստուգումների գնահատումները 
(արդյունքները) և պատասխանատվության միջոցները գրանցելու 
համար: 

Պատասխան 
Հարկային մարմիններում խախտումները, հարկային ստուգումների գնահատումները 
(արդյունքները) և պատասխանատվության միջոցները գրանցող տվյալների միասնական 
բազա ներկայումս չկա, սակայն դրա ներդրման համար աշխատանքներ տարվում են:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Իրականում “Հարկատու-2” համակարգում գրանցվում են միայն խախտումները: Այդ 
խախտումների հետ կապված գնահատումները և պատասխանատվության կիրառված 
միջոցները չեն գրանցվում վերոնշված բազայում: Խախտումների, հարկային 
ստուգումների և նրանց պատասխանատվության միջոցների վերաբերյալ  ամբողջական 
պատկերն ունենալու համար անհրաժեշտ է իրականացնել լրացուցիչ աշխատանք այդ 
տվյալները հավաքելու համար:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ “Հարկատու-2” 
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համակարգում գրանցվում են հարկային ստուգումների ակտերի վերջին էջերը միայն: Վարչական 
իրավախախտումների բազան վարվում է առանձին` ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ իրավաբանական վարչության 
կողմից, իսկ հետաքննչական բաժինը կամ օպերատիվ-հետախուզության վարչությունը վարում 
են իրենց առանձին հաշվառումներն ու բազաները:   

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 

տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին” թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31, 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների 
հաշվառման, պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 
03-05-Լ հրաման, ՆՓՑ 18: 

ՌՆ 2 
Առկա լինի հարկվող գործարքների, գործունեության կամ մատակարարումների, 
ինչպես նաև հավաքված բոլոր հարկերի գրանցման բազմակողմանի և ճշգրիտ 

համակարգ: 

ԱՑ 11.2.1 

71.88 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկերի հետ կապված ամբողջ տեղեկատվությունը 
գրանցվում է հարկային կենտրոնական մարմնի տվյալների 
բազայում: 

Պատասխան  
Հարկատուի հարկային պարտավորությունների կամ դրան հարակից 
տեղեկատվությունը գրեթե ամբողջությամբ ներառված է կենտրոնական մարմնի 
տվյալների բազայում:    

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն հաստատել է կարգ, որից պարզ է դառնում, թե ինչ տվյալներ են 
փոխանցվում ՏՀՏ-ից ու պահվում ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կենտրոնական մարմնի տեղեկատվական 
բազայում: Դրանք հնարավոր բոլոր տվյալները չեն, սակայն բավականին ծավալուն են: 
Օրինակ, բազայում ներառվում են բոլոր հարկատուների ներկայացրած հարկային 
հաշվետվությունները (ներառյալ` ինֆորմացիոն հաշվետվություններ-տեղեկանքները), 
վճարված հարկերի ու ապառքների վերաբերյալ անձնական հաշվի քարտի տվյալները և 
այլն:  
Տեխնիկապես հաշվառումը վարվում է “Հարկատու-2” համակարգում: Գործող կարգը 
նախատեսում է, անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ, լրացուցիչ տվյալների զետեղում 
տվյալների բազայում:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ու ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ պարզվեց, որ ՀԳԱ 
լրացման պահին (2007թվականի հոկտեմբերի վերջ) արդեն իսկ 18 ՏՀՏ-ներ միացված են ՀՀ ԿԱ 
ՀՊԾ կենտրոնական մարմնի տեղեկատվական բազային, որպես միասնական համակարգչային 
ցանցի մաս և կարողանում են տվյալներ փոխանցել արդեն ամեն օր:  Մնացած ՏՀՏ-ները 
տվյալները փոխանցում են ամիսը երկու անգամ: 
 
Վերաբերող նյութեր 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 
տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին” թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 31.01.2003թ. «Տարածքային հարկային տեսչությունների կողմից 
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էլեկտրոնային տեսքով տեղեկություններ տրամադրելու մասին», թիվ 01/63-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 21: 

 
 
 
 
 
 
 

ԱՑ 11.2.2 

43.75 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուների մասին անհրաժեշտ 
մանրամասնությունները պահպանվում են մեկ համախմբված 
ֆայլում և դիտարկվում “փոփոխությունների վերահսկման 
(հետևման)” համակարգի կողմից: 

Պատասխան 
Հարկատուի վերաբերյալ ոչ ամբողջ տեղեկատվությունն է, որ պահվում է կենտրոնական 
մարմնի տեղեկատվական բազայում: Փոփոխությունների էլեկտրոնային 
վերահսկման/հետևման համակարգ չկա: Այն իրականացվում է ձեռքով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Հարկատուների վերաբերյալ հիմնական տվյալների պահպանումը և մշակումը 
իրականացվում է “Հարկատու-2” համակարգի միջոցով: Կենտրոնական մարմնի 
տեղեկատվական բազայում բացակայում են որոշ տվյալներ, դրանք թղթային տեսքով 
պահվում են ՏՀՏ-ում` հարկատուների “թղթապանակներում”: Բացի այդ, վարչական 
տույժերի հետ կապված և օպերատիվ-հետախուզության կամ հետաքննական բնույթի 
տեղեկատվությունը վարվում է առանձին` կենտրոնական բազայից դուրս:  
Համակարգը չունի փոփոխությունների վերահսկման/հետևման (tracking system) 
ենթահամակարգ:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ ՏՏ ոլորտի պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց նաև այն 
մասին, որ տվյալների բազայում բացակայում է վերլուծությունների ենթահամակարգը, ինչն 
էապես կմեծացներ դրա օգտակարության աստիճանը:  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 

տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին” թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31, 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների 
հաշվառման, պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 
03-05-Լ հրաման, ՆՓՑ 18, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 31.01.2003թ. «Տարածքային հարկային տեսչությունների կողմից 
էլեկտրոնային տեսքով տեղեկություններ տրամադրելու մասին», թիվ 01/63-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 21: 

 

ԱՑ 11.2.3 • Արդյո՞ք առկա են (վարվում են) հարկատուների մասին 
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28.13 միավոր 
տեղեկատվական  հոսքերի գծապատկերներ (դիագրամներ)24: 

Պատասխան 
Հարկային մարմիններում հարկատուների մասին տեղեկատվական հոսքերի 
գծապատկերներ չկան:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմիններում հարկատուների մասին տեղեկատվական հոսքերի 
գծապատկերներ վարելու ընթացակարգ (առանձին մոդելավորված մեխանիզմ, որ թույլ 
կտար գծապատկերների դինամիկայի միջոցով ավտոմատորեն հետևել հարկատուի 
“վարքին”` ելնելով նրա մասին մուտքագրված տեղեկատվական հոսքերից)  և դրա 
օգնությամբ վերլուծություններ կատարելու հմտություններ հարկային համակարգում 
դեռևս ներդրված չեն:   
Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման համար հարկային մարմինն օգտագործվում է 
բազաների շահագործման` արդեն իսկ գոյություն ունեցող ստանդարտ հրահանգները և 
հրամանները:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Որպես  նմանատիպ նյութ, որ հավակնում է ցույց տալ “հարկատուի պատկերը”, կարելի է 
դիտարկել երկու փաստաթուղթ:  
Առաջինն  այն աղյուսակն է, որը կիրառվում է ՏՀՏ-ում հարկատուի հարկային 
հաշվետվությունները ընդունող հանձնաժողովի կողմից:  Բացի ՀՎՀՀ-ի ու հարկատուի 
անվանումից, այն պարունակում է տեղեկատվություն ապառքների, հսկիչ-դրամարկղային 
մեքենաներով իրականացված գործարքների գումարների, հիմնական տնտեսական 
ցուցանիշների վերաբերյալ (վաճառքներ, աշխատողների թվաքանակ, ներմուծումներ, 
լիցենզիաներ): Այնուամենայնիվ, այդ 1 էջանոց նյութը չի պարունակում «միջցուցանիշային» 
սինթետիկ հաշվարկներ կամ թվերի դինամիկ շարք, բացի նախորդ տարվա հետ նույն 
պարամետրերի համադրումից:  
Երկրորդ այդպիսի փաստաթուղթը  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կենտրոնական մարմնի տեղեկատվական բազայի 
կանոնակարգում նշված «Հարկ վճարողի գործունության մասին ամփոփ տեղեկանքն» է: Ըստ 
առկա տեղեկատվության` այդ նյութը ևս չի պարունակում հարկատուի գործունեության, վարքի, 
նոր ցուցանիշների մուտքագրման հետ զուգահեռաբար` նրա մասին «հարկային 
հետաքրքրություն» ներկայացնող դիագրամների, ելքային աղյուսակների, գծապատկերների 
ավտոմատ դուրսբերման հնարավորություն: 
  Տես նաև նախորդող ԱՑ-ի` «Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ» հատվածի` ՀՀ ԿԱ 
ՀՊԾ մասնագետների տեղեկատվությունն այն մասին, որ առայժմ «տվյալների բազայում բացա-
կայում է վերլուծությունների ենթահամակարգը, ինչն էապես կմեծացներ դրա օգտակարության 
աստիճանը»: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պետի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և տեղեկատվական 

բազայից օգտվելը կանոնակարգելու մասին», 28.07.2003թ. թիվ 01/729-Լ հրաման 
(ներառյալ դրանում 2006թ. ապրիլի 26-ի թիվ 1-06/229-Ա հրամանով կատարված 
փոփոխությունը), ՆՓՑ 31, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2004թվականի “Հարկ վճարողների կողմից հարկային 
/տարածքային/ տեսչություն ներկայացվող հաշվետվությունների, հաշվարկների, 

                                                 
24 Հարցադրման մասին բացատրությունը տես սույն աղյուսակի վերջին էջում: 
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հայտարարագրերի, հայտարարությունների և տեղեկությունների ընդունման 
աշխատանքների կազմակերպման մասին» թիվ 1-06/221 –Ա հրամանը, ՆՓՑ 27, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի տեղակալի  05.04.2005թ. “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ համակարգում 
լիցենզավորման գործունեության կազմակերպման համար տնտեսվարող 
սուբյեկտներին տրված լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկատվական հոսքերի 
շրջանառության կարգ հաստատելու մասին” թիվ 01-06/168-Ա հրաման, ՆՓՑ 45, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 18: 

 
ԱՑ 11.2.4 

40.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի համակարգեր` հարկվող 
գործարքների, գործունեությունների կամ մատակարարումների 
գրանցման համար: 

Պատասխան 
Հարկային մարմիններում տվյալների համակարգեր-բազաներ չկան, որոնք 
հնարավորություն են տալիս պարբերաբար գրանցել առանձին հարկվող գործարքները և  
մատակարարումները: Գործունեության տեսակների մասին գրանցումներն 
իրականացվում են պարբերաբար` այնքանով, որքանով դա կապված է այլ պետական 
գերատեսչություններից ստացված տեղեկատվության հետ:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմիններում տվյալների բազան “Հարկատու-2” համակարգն է, որտեղ և  
պահվում-մշակվում է հարկատուներին վերաբերող ամբողջ տեղեկատվությունը:  
Այս տեղեկատվությունը հարկային մարմինը ստանում է հիմնականում այլ 
գերատեսչություններից (օրինակ, հարկատուի ստացած լիցենզիայի մասին) կամ 
հարկային գործակալներից (օրինակ, օտարերկրյա քաղաքացուն կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջը նրա կողմից եկամուտներ վճարած լինելու մասին): Երբեմն 
տեղեկատվություն է ստացվում օտարերկրյա հարկային մարմիններից: Էական հոսք 
ստացվում է նաև հենց հարկատուներից` հարկային հաշվետվությունների միջոցով, ինչը 
հարկային մարմնի կենտրոնական գրասենյակ է հասնում ՏՀՏ-ներից:   
 
Այնուամենայնիվ, կան տվյալներ, որ կարևոր են հարկման համար, սակայն հարկային 
մարմնի համար դրանք կամ օրենքով հասանելի չեն (բանկային տվյալներ), կամ էլ 
համակարգը դեռ հարմարեցված չէ ու չի մշակել մեխանիզմներ դրանց հավաքագրման ու 
մշակման համար: Որոշ տվյալներ մնում են թղթային կրիչով` հարկատուի 
«թղթապանակում», որ պահվում է ՏՀՏ-ներում: 
  
Բուն գործարքների մակարդակում տվյալների կենտրոնացված բազայում գրանցվում են 
հարկատուների կողմից փաստացի կատարված միայն երկու տեսակի գործարքների 
մասին տվյալները. 
 մաքսային մարմնից ստացվածները` արտաքին-տնտեսական գործունեության 

(ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների արտահանման ու ներմուծման) 
վերաբերյալ, 

  նրանք, որոնք պարունակում են ԱԱՀ ու գերազանցում են 100 հազար դրամը 
(տվյալների ներկայացումը կատարվում է “Ավելացված արժեքի հարկի մասին” ՀՀ 
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օրենքի համաձայն, իսկ հարկային մարմինն օգտագործում է դա նույն գործարքի գծով 
«գնորդի» ու «մատակարարի» հարկային հաշիվ-ապրանքագրերի խաչաձև համադրում 
ապահովելու համար): Երկրի ներսում կատարված այլ գործարքների մասին 
պարբերական գրանցումներ տեղեկատվական բազայում չեն կատարվում:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ու ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ պարզվեց, որ ՀՀ ԿԱ 
ՀՊԾ կենտրոնական մարմնի տեղեկատվական բազայում դեռևս չեն  հավաքագրվում հարկման  
հարցերում կարևոր որոշակի այպիսի տվյալներ, ինչպիսիք են, օրինակ, տվյալները 
իրավաբանական անձանց բաժնետերերի (մասնակիցների) ռեեստրից, տեղեկատվությունը 
փոխկապակցված անձանց մասին,անհատ ձեռնարկատիրոջ անձնագրի տվյալները, 
գործունեության վայրի հասցեի փոփոխությունները, պարզեցված հարկ վճարողի` մի քանի 
խանութներ ունենալու հանգամանքը և այլն:  

Վերաբերող նյութեր. 
• ՀՀ կառավարության 1997թվականի հուլիսի 24-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

հարկային պետական ծառայությանը տեղեկություններ հաղորդելու (տրամադրելու) 
մասին” թիվ 294 որոշում, ՆԻԱՑ 23, 

• ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի տեղակալի  05.04.2005թ. “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ համակարգում 
լիցենզավորման գործունեության կազմակերպման համար տնտեսավարող 
սուբյեկտներին տրված լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկատվական հոսքերի 
շրջանառության կարգ հաստատելու մասին” թիվ 01-06/168-Ա հրաման, ՆՓՑ 45: 

 
ԱՑ 11.2.5 

65.63 միավոր 
• Արդյո՞ք առկա են ճշգրիտ գրանցումներ հավաքագրվող հարկերի 

(ստացվող վճարների) վերաբերյալ: 

Պատասխան  
Այո, ընդհանուր հավաքագրվող հարկերի առնչությամբ դրանք ճշգրիտ են:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն   
Եկամուտների հավաքագրման գծով գրանցումների/հաշվապահական ձևակերպումների 
հարցը կարգավորված է ներքին ընթացակարգային փաստաթղթերում: Գործնականում 
եկամուտների հավաքագրման գծով «գրանցումների/հաշվապահական 
ձևակերպումների» գործառույթն իրականացվում է ՏՀՏ-ների տվյալների մշակման և 
հաշվառման բաժինների կողմից:  

Բազային փաստաթուղթ է ՏՀՏ կողմից վարվող` հարկ վճարողների անձնական հաշվի 
քարտը, որտեղ, ըստ յուրաքանչյուր հարկ վճարողի, հաշվառվում են (արտացոլվում են) 
պետական բյուջեի, ինչպես նաև սոցիալական ապահովագրության պետական 
հիմնադրամի հանդեպ ունեցած պարտավորությունները (փոխհարաբերությունները):  
 
Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների մուտքերի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության համակարգում 
գործող գանձապետարաններից ամեն օր մանրամասն քաղվածքով հասնում է ՏՀՏ-ներին: 
Դրանցում առկա է երկու դասակարգում` ըստ եկամտատեսակների (գանձապետական 
առանձին կոդերով) և ըստ տվյալ ՏՀՏ-ի կողմից սպասարկվող կոնկրետ հարկատուների 
(անվանումներ, ՀՎՀՀ):  Այդ տեղեկատվությունը ամիսը երկու անգամ (յուրաքանչյուր 
ամսվա 2-րդ եվ 4-րդ ուրբաթ օըը) ՏՀՏ-ները էլեկտրոնային կրիչով ներկայացնում են 
վերադաս հարկային մարմին` «Oracle»-ով վարվող տեղեկատվական բազայում 
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հարմարեցված ձևով հաշվառելու համար:  
Իրականացվում է համապատասխան ներքին վերահսկողություն, ինչպես նաև, օրենքով 
սահմանված կարգով, արտաքին վերահսկողություն ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի 
նախարարության, ինչպես նաև ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից:    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կազմակերպված կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ երբեմն  
հարկային մարմնի տվյալները, կոնկրետ հարկատուի վճարած հարկերի վերաբերյալ, հավաստի 
չեն լինում (հարկատուի անձնական հաշվի քարտի տվյալները տարբերվում են հարկատուի 
հաշվապահական հաշվառման տվյալներից): Հնարավոր է, որ դա կապված լինի տվյալները 
“Հարկատու 2” համակարգ “ձեռքով” մուտքագրելու հետ:     
Որոշ խնդիրներ առաջանում են «ավտոմատորեն», օրինակ, այն դեպքու, եթե գործ ունեն այնպիսի 
հարկատուի հետ, ով չունի հարկ վճարողի հաշվառման համար(ՀՎՀՀ), հետևաբար, նաև 
անձնական հաշվի քարտ (տես նաև սույն ՀԳԱ-ում, ԱՑ  11.1.1.-ի “Հիմնավորում-
մեկնաբանություն” հատվածը):  
Վճարված հարկերի մասին տվյալների շեղումները հնարավոր է հեշտությամբ դուրս բերել (ինչը 
հավաստվեց նաև ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ մասնագետների հետ հարցազրույցի ժամանակ) և խնդիրը լուծել` 
խաչաձև ստուգման միջոցով համադրելով ՀՀ ֆինանսաների ու էկոնոմիկային նախարարության 
գանձապետարանի,  հարկատուի ու հարկային մարմնի կողմից վարվող անձնական հաշվի 
քարտի (կամ որ նույնն է` “Հարկատու 2” համակարգի) տվյալները:    

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 29.01.2004թ. թիվ 1-06/142-Ա 

հրամանով հաստատված «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային 
տեսչությունների գործառույթներ», ՆՓՑ 1, 

- ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 17.01.2003թ. թիվ 03-05/1-Լ 
հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթներ»,ՆՓՑ 18, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 31.01.2003թ. “Տարածքային հարկային տեսչությունների կողմից 
էլեկտրոնային տեսքով տեղեկություններ տրամադրելու մասին”  թիվ ՀՀ 01/63-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 21,  

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման “Հարկային տեսչություններում հարկ վճարողների 
անձնական հաշվի քարտի առանձին հարցերի վերաբերյալ կարգը և հարկ 
վճարողի անձնական հաշվի քարտի ձևը հաստատելու մասին”, 2003թ. թիվ 03/20-
Ն, ՆՓՑ 38: 

 
Տես նաև ՀԳԱ 6-ում, ԱՑ 6.1.2. և ԱՑ 6.1.3.-ի հիմնավորում-մեկնաբանությունները:   
 

ԱՑ 11.2.6 

56.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի ամենօրյա գործունեության 
արդյունքների տվյալների համար արխիվավորման  ընթացիկ 
համակարգ: 

Պատասխան 
Որպես կանոն, դա արվում է: Կենտրոնական մարմնում դա կատարվում է ամեն օր` 
անվտանգության նկատառումներից ելնելով: ՏՀՏ-ներում դա կատարվում է ամիսը երկու 
անգամ (կենտրոնական մարմնին տվյալները ներկայացնելուց առաջ):  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
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ՏՀՏ-ներում առօրյա գործունեության տվյալների արխիվացման ընթացակարգը 
նախատեսում է դա պարտադիր կերպով կատարել ամսվա ընթացքում երկու անգամ: 
 Կենտրոնական մարմնի տվյալները, ելնելով անվտանգության նկատառումներից, 
պահուստավորվում են ամեն օր (օգտագործելով USB External Driver սարքավորումներ): 
Պետք է նշել, որ հարկային  մարմնի ՏՏ ոլորտի սերվերների պարկը և պահուստավորման 
համար անհրաժեշտ սարքավորումները թարմացման կարիք ունեն: Բացի այդ հաշվի 
առնելով հարկային մարմնի բազայում պահվող տվյալների յուրահատկությունը, կարևոր 
է պահուստավորում  կատարել նաև հարկային մարմնի տարածքից դուրս գտնվող 
հատուկ տեղերում (բանկ կամ այլ): 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ. 

• ՏՀՏ համապատասխան աշխատակիցները հրահանգավորված են տվյալների էական 
ներհոսքի պարագայում իրականացնել պահուստավորումներ: Այս հրահանգը թերևս 
հստակ չի պահպանվել, քանի որ տվյալների կորստի մի քանի (սակավաթիվ) դեպք,  
այնուամենայնիվ, տեղի է ունեցել,  

• միասնական համակարգչային ցանցի վերջնական գործարկումից հետո ՏՀՏ-ից տվյալները 
ստացվելու  և, համապատասխանաբար, արխիվավորվելու են ամեն օր:  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 
տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին” թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 18, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 31.01.2003թ. «Տարածքային հարկային տեսչությունների կողմից 
էլեկտրոնային տեսքով տեղեկություններ տրամադրելու մասին», թիվ 01/63-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 21: 

ՌՆ 3 
Առկա լինեն հարկատուների կողմից հարկերի վճարման նկատմամբ 

դիտարկման և կառավարման համակարգ ու ընթացակարգեր: 

ԱՑ 11.3.1 

40.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը մշակել և օպտիմալացրել է իր 
աշխատանքային ընթացակարգերը` ինտենսիվորեն կիրառելով 
նորագույն  տեխնոլոգիաները: 

Պատասխան 
Հարկային մարմնի աշխատանքային ընթացակարգերը պարբերաբար լրամշակվում են, 
բայց ոչ միշտ է, որ ինտենսիվորեն կիրառվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմնին, ինչպես և բյուջետային ֆինանսավորմամբ այլ կառույցներին, 
բնութագրական է  ֆինանսավորման (համապատասխան ռեսուրսների) բավարար 
չլինելը: Այդ պայմաններում դժվար է իրականացնել գործընթացների լավարկում` 
նորագույն տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ: Նոր տեխնոլոգիաների կիրառման 
աստիճանը, գործող ընթացակարգերի համար, գտնվում է միջին աստիճանի վրա: 
Օրինակ, ՏՀՏ-ներում անձնակազմի մեծ մասը չունի համակարգիչ և դրանից օգտվելու 
հմտություններ, մշակված չէ ծրագրային ապահովում, որը կկարողանար օժանդակել 
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հարկային մարմնի գործառույթներին` արագորեն դուրս բերել կամ ավտոմատ կերպով 
պատրաստել նամակ-ծանուցումներ այն հարկատուների հասցեներով, ովքեր չեն 
ներկայացրել իրենց հաշվետվությունները կամ չեն կատարել ընթացիկ հարկային 
վճարումները: Նույնիսկ կենտրոնական գրասենյակում «սովորական» չեն ինտերնետը և 
ֆաքսը, սկաները կամ էլեկտրոնային փոստի օգտագործումը (տես նաև վերը` 11.2.3. ԱՑ 
հիմնավորում-մեկնաբանությունը): 
Այս ուղությամբ էական առաջընթաց պետք է ակնկալել հարկային մարմնի զարգացման 
2007-2009թթ եռամյա ծրագրի ավարտին, քանի որ դրանում մեծ հատված նվիրված է հենց 
նմանատիպ հարցերին: Օրինակ` ներկայումս աշխատանքներ են  տարվում հարկային 
մարմնի կենտրոնական մասնաշենքում «Mail server»-ի տեղադրման համար: Դա 
հնարավորություն կտա ինչպես նամակներ ուղարկել հարկային մարմնից դուրս, այնպես 
էլ բարելավել ներքին գործառույթային հաղորդակցության ծավալները` զգալիորեն 
օպտիմալացնելով աշխատանքային ընթացակարգերը:  
Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը շատ կարևոր է, քանի որ հարկային մարմինը պետք է 
մշակի աշխատանքային բազմաթիվ նոր ընթացակարգեր:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ՏՏ ոլորտի պատասխանատուները պատկերացնում են խնդիրների բարդության 
աստիճանը և առաջընթացի անհրաժշտությունը:  Հարցազրույցի ժամանակ նշվեցին այդպիսի 
առաջընթացը խոչնդոտող մի քանի խնդիրներ, մասնավորապես. 
- սարքավորումների ու հենց այդպիսի տեխնոլոգիական պրոդուկտների պակասը: Օրինակ, 

ԳԻՍ (GIS) տեխնոլոգիաներ` ոլորտային վերլուծություն կատարելու համար կամ 
մոդելավորման ծրագրեր` սույն ՀԳԱ-ի ԱՑ 11.2.3. -ում նշված` հարկատուների վարքի 
կորելացման ու դիագրամների դուրս բերման համար,  

- նոր տեխնոլոգիաների կիրառման համար ռեսուրսների, վերապատրաստում անցած 
մասնագետների պակասը, 

- այդպիսի “գիտելիքահենք” ներդրումների համար գլոբալ երկարաժամկետ ծրագրի (ՏՏ 
ռազմավարության) մշակված չլինելը (խոսքը ոչ թե նորագույն սարքերի, այլ դրանց միջոցով, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ  նորագույն ձևով ու ավելի 
արտադրողական աշխատելու ունակությունների զարգացման  մասին է):  

 
ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ հարկային մարմինը 
ներկայումս ունի տեղեկատվություն («Հարկատու-2» բազա), սակայն պակասում են 
վերլուծության հմտություններն ու գիտելիքները: Երբեմն ստացվում է տպավորություն, որ 
տվյալները պակաս են (օրինակ, այդ առումով հաճախ «բողոքում են», որ հարկատուի բանկային 
գործարքների մասին տվյալները հարկային մարմնին հասանելի չեն), այնինչ` իրականում տեղին 
կլիներ զարգացնել վերլուծական ունակությունը`համապատասխան գործիքներով:  
 
Պետական գերատեսչությունների հետ անցկացված կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ տարբեր 
գերատեսչություններ աշխատում են իրարից կտրված` բարդացնելով ու մեծացնելով պետական 
ծախսերը; Հնարավոր է, որ տարբեր գերատեսչություններ ունենան SQL-ի ու  ORACLE-ի վրա 
կառուցված բազաներ, որոնք հակասություն ունենան իրար հետ ու դժվարացնեն այդ 
գերատեսչությունների միջև տվյալների փոխանակումը և միասնական նոր տեխնոլոգիաների 
կիրառումը:  Մեկ պարզ օրինակ. հարկային մարմինը մաքսային մարմնից վերջերս սկսել է 
տեղեկատվություն ստանալ excel ֆորմատով, որը  համատեղելի չէ հարկային մարմնի կիրառած 
բազայի ու տեխնոլոգիաների «ճարտարապետության» հետ: Այսպիսի տեխնիկական 
խոչընդոտները ետ են պահում e-government-ի տարածումը, միաժամանակ` մեծացնելով նաև 
հարկատուների բեռը նույնքան ժամանակով:        

Վերաբերող նյութեր. 
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- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 
տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին” թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ հրաման, 
ՆՓՑ 18, 

- Տեղեկանք, «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության վարչության 
2006 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ», 2006թ., ՆՓՑ 19, 

- ՀՀ Կառավարության 2007թ. մայիսի 24-ի “Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը հաստատելու 
մասին” որոշում թիվ 696, ՆԻԱՑ  55: 

 

ԱՑ 11.3.2 

40.63 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա են արդյունավետ և նպատակաուղղված 
ընթացակարգեր` հաշվետությունները չներկայացրած 
(ընդհանրապես չներկայացրած և/կամ դադարեցրած), 
վճարումներ չկատարող կազմակերպությունների ցանկի 
դուրսբերման համար: 

Պատասխան 
“Հարկատու-2” համակարգի միջոցով այդպիսի ցանկերի դուրսբերում հնարավոր է, 
սակայն ոչ ավտոմատացված եղանակով:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
«Հարկատու-2» համակարգում իրականացվում են վճարումների մասով այդպիսի 
գրառումներ, սակայն ցանկերի դուրսբերումը չի կարող իրականացվել ավտոմատորեն, 
այլ միայն ձեռքով: Համակարգը սահմանափակումներ ունի նաև ժամանակագրական 
համադրումներ դուրս բերելու հարցում, այսինքն այն ավտոմատորեն դուրս չի բերում 
տվյալներ այն մասին, թե ով է դադարեցրել ներկայացնել հարկային հաշվետվությունը, 
երբվանից և այլն: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ  
Երևանում, Booz Allen Hamilton կազմակերպության մասնագետների հետ հանդիպման ժամանակ  
նշվեց, որ այդ կազմակերպության կողմից ներկայումս ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ին տեխնիկական 
օժանդակություն է ցուցաբերվում այդպիսի համակարգի ներդրման համար:  
 

ԱՑ 11.3.3 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք ընթացակարգերը ներառում են հիշեցումների անհապաղ 
ուղարկման գործնթաց հարկային պարտավորությունները այս 
կամ այն կերպ չկատարած  հարկատուներին: 

Պատասխան 
Ներկայումս հարկային մարմիններում չկա հարկային պարտավորությունները 
չկատարած հարկատուներին անհապաղ ծանուցման ընթացակարգ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Ըստ ՀՀ ՀՊԾ ՏՏ աշխատակիցների` “Հարկատու-2” համակարգը ներկայումս չունի 
հարկատուների արագ ծանուցման ենթահամակարգ: ՏՏ ոլորտի համապատասխան  
մասնագետներն իրականացնում են նման ենթահամակարգի մշակման աշխատանքներ 
(տես նաև վերը` ԱՑ 11.3.2.-ի “Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ” հատվածը): 
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Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ հիշեցումների 
ուղարկման էլեկտրանային կամ այլ նման ավտոմատացված համակարգ հարկային մարմինները 
դեռևս չունեն: Փոխարենը «ձեռքով» պատրաստված այդ հիշեցումներն, անհրաժեշտության 
դեպքում (ոչ մասսայականորեն),  ուղարկվում են առանձին` փոստային ծառայության միջոցով:  
 

ԱՑ 11.3.4 

31.25 միավոր 

• Արդյո՞ք պատասխանատվության միջոցների կիրառումը և 
հարկերի կիրարկման ապահովման ընթացակարգերի մեկնարկն 
ավտոմատորեն իրականացվում է  ՏՏ համակարգի միջոցով: 

Պատասխան 
Հարկային մարմիններում օգտագործվող “Հարկատու-2” համակարգը չունի 
պատասխանատվության միջոցների կիրառման և հարկերի ապահովման 
ընթացակարգերի ավտոմատ կիրարկման հնարավորություն:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Համակարգն իրականացնում է օրական տույժերի ավտոմատ հաշվարկում, եթե 
վճարումներն իրականացվել են ժամկետների խախտմամբ,  ինչպես նաև 
հաշվետվությունների ուշացման կամ չներկայացման դեպքում:  
Պատասխանատվության միջոցների ավտոմատ իրականացման (դրա համար 
ծանուցումների ավտոմատ դուրսբերման ու տպագրման և այլն) ընթացակարգեր չկան:  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ Կառավարության 2007թ. մայիսի 24-ի “Հայաստանի Հանրապետության հարկային 

համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը հաստատելու 
մասին” որոշում թիվ 696, ՆԻԱՑ  55:  

 

ԱՑ 11.3.5 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք պարբերական ճշգրտման/ հսկիչ այցելությունների  
ընտրությունը (որն ուղղված է« ռիսկային հարկ վճարողների 
խմբերի իդենտիֆիկացմանը), իրագործվում է ՏՏ համակարգի 
միջոցով: 

Պատասխան 
Ներկայումս ռիսկային հարկ վճարողների խմբերի հայտնաբերման և հսկիչ 
այցելությունների ընտրության ավտոմատացված համակարգ դեռևս ներդրված չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Նման խնդիր հարկային մարմինն իր առջև դրել է նաև 2007թվականի աշխատանքային 
ծրագրով: Ավելի մեծ շրջանակով սույն ՀԳԱ-ում նշված խնդիրների լուծումը 
նախատեսվել է հարկային համակարգի զարգացման եռամյա ծրագրով:   
Ներկայումս այդ ուղղությամբ ստեղծված է աշխատանքային խումբ և, մասնավորապես, 
արդեն որոշվել են հարկատուների ռիսկայնության չափանիշները: Այդ չափանիշներին 
համապատասխան ռիսկային խմբերի կազմման համակարգը ներկայումս գտնվում է 
նախագծման փուլում: Ընդ որում` դա չի հանդիսանում “Հարկատու-2” համակարգի նոր 
մոդուլ, այլ ամբողջովին նոր ծրագրային նյութ է: Մոդուլը նախատեսում է ռիսկային խմբի 
այցելությունների ավտոմատ ընտրության հնարավորություն ևս:  
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Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ ՏՏ պատասխանատուների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ներկայումս 
մշակման փուլում է գտնվում ռիսկային հաստատված չափանիշներին համապատասխան 
ռիսկային  խմբերի դուրսբերման և նրանց այցելությունների ավտոմատ ընտրության 
համակարգը:  
 
Երևանում, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ին ՏՏ ոլորտում տեխնիկական օժանդակություն ցուցաբերող Booz Allen 
Hamilton կազմակերպության մասնագետների հետ հանդիպման ժամանակ  նշվեց (տես նաև ԱՑ 
11.3.2.-ի “Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ” հատվածը), որ. 

4. մշակվում է և ԱԱՀ գերավճարների վերադարձման ու նաև ռիսկային գործոնների 
հաշվառմամբ` ստուգվող հարկատուների ընտրության համար համապատասխան 
համակարգչային ծրագիր, 

5. արդեն իսկ մշակվել են ռիսկերի հաշվառման համար 23-30 տարբեր գործոնների ցանկեր, 
իսկ այժմ նախագծվում է այդ չափանիշներին համապատասխան խմբերի կազմման 
մոդուլը: Այն նախատեսելու է այդ խմբի մեջ «հայտնված» հարկատուների ցանկի 
ավտոմատ դուրսբերումը ևս:  

Առաջիկա ամիսներին դրանք վերջնականապես կփորձարկվեն ու կներկայացվեն ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ին: 
 
Բիզնեսի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ 2007թ. հոկտեմբերի 26-ին կայացած կլոր սեղանի 
ժամանակ նշվեց, որ հարկային մարմինների  աշխատակիցները երբեմն չարաշահում են ունեցած 
տեղեկատվությունը` հարկային տվյալներն օգտագործելով ոչ միայն ՏՏ միջոցով կամ այլ կերպ 
ընտրված “ռիսկային խմբերի” հարկատուներին այցելելու ու օրինական գործողություններ 
կատարելու համար: Դա հնարավոր է դառնում, քանի որ առկա չէ ռիսկային խմբերի ընտրության` 
հայտարարված թափանցիկ քաղաքականություն, մեխանիզմ:   
 
Պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ հոկտեմբերի 29-ին կայացած կլոր 
սեղանի ժամանակ նշվեց, որ հստակեցման կարիք ունեն ռիսկային խմբերի առանձնացման ու այդ 
հարկատուներին այցելությունների, դրանցից լրացուցիչ տվյալներ հայցելու վերահսկողության 
հարցերը, քանի որ երբեմն տեղի են ունենում “ոչ օրինական” այցելություններ հարկատուներին:  

Վերաբերող նյութեր 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 27.12.2006թ. հրաման  “Հարկային ստուգումների, ԱԱՀ-ի 

հանդիպակաց ստուգումների և վերադարձի ոլորտներում ռիսկայնության հիման 
վրա հարկատուների ընտրության ավտոմատ համակարգի ապահովման 
աշխատանքի կարգավորման նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու ” թիվ 
1-06/743-Ա հրաման, ՆՓՑ 56, 

- ՀՀ Կառավարության 2007թ. մայիսի 24-ի “Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը հաստատելու 
մասին” որոշում թիվ 696, ՆԻԱՑ  55: 

ՌՆ 4 
Առկա լինեն հստակ և պարզ ձևավորված հարկային հաշվետվությունների 
ձևաթղթեր և այն հաջորդական քայլերի նկարագրությամբ ընթացակարգ, թե 
ինչպես հարկատուն կարող է հարկային մարմին ներկայացնել հարկային 

հաշվետվությունները: 

ԱՑ 11.4.1 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուները ստանում են իրենց հարկային 
հաշվետվությունները`հնարավորինս նախալրացված  հարկային 
մարմինի կողմից: Դա սովորաբար ներառում է հարկատուի 
«անձնական տվյալները և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն` 
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հարկատուի համար հաշվետվության լրացման հետագա 
գործընթացը հեշտացնելու նպատակով: 

Պատասխան 
Հարկատուները հարկային հաշվետվությունների նախալրացված ձևաթղթեր չեն 
ստանում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինն այդպիսի ծառայություն չի մատուցում և հարկային 
հաշվետվությունների նախալրացված ձևաթղթեր չի տրամադրում,  ոչ թղթային, ոչէլ 
էլեկտրոնային ձևով:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Բիզնես ներլայացուցիչների և պետական գերատեսչությունների հետ կազմակերպված կլոր 
սեղանների ժամանակ նշվեց, որ.  
• կան տարբերություններ ըստ տարբեր ՏՀՏ-ների: Այսպես, երբեմն կարող են  դնել հարկային 

հաշվետվություններին կից լրացուցիչ այլ տվյալներ ներկայացնելու պահանջ, կամ տարբեր 
տեխնիկական պահանջներ սահմանել ձևաթղթի լրացման գծով (օրինակ, կապված 
«զրոյական» գործունեությունը արտահայտելու ձևի հետ և այլն), կամ էլ ընդհանրապես 
տարբեր ձևերով իրականացնել հարկային հաշվետվությունների ընդունումը (փոստով կամ 
էլ “պահանջելով”, որ անպայման ներկայացվի հարկատուի կողմից անձամբ, ՏՀՏ այցելելու 
միջոցով), 

• հարկային հաշվետվությունների ձևաթղթեր հնարավոր է վերցնել օրենսդրական ակտերի 
տրամադրման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների տվյալների բազաներից 
(www.laws.am, www.taxinfo.am), գերատեսչական նորմատիվ ակտերի պաշտոնական 
տեղեկագրից, հարկային մարմնի հրապարակած գրականությունից, ինչպես նաև հարկային 
մարմնի ինտերնետ կայքից (www.taxservice.am): Սակայն և, վերը նշված աղբյուրներից 
վերցվածները հնարավորություն չեն տալիս ազատորեն օգտագործել դրանց ֆայլը, իսկ 
հարկային մարմնի կայքում հարկատուն չի կարող տեսնել (կամ այլ կերպ ստանալ) իր 
համար որևէ աստիճանի նախալրացված հարկային հաշվետվության տարբերակ:  

 
ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ՏՀՏ մակարդակում ուրախ 
կլինեին  հնարավորինս դյուրացնել հարկային հաշվետվությունների լրացման գործընթացը, ինչը 
նաև իրենց համար կտնտեսեր ժամանակ ու ռեսուրսներ: Ողջունվեց միջազգային փորձը` 
հնարավորություն տալ, որ  հաշվետվությունները լրացվեն էլեկտրոնային ձևով և այդ տվյալները 
հարկատուի համար նախալրացված լինեն հենց էլեկտրոնային տարբերակում:  
Ներկայացվեց հաշվետվությունների լրացման գործընթացի օպտիմալացման սեփական  
առաջարկ` կապված հետևյալի հետ. որպես կանոն,  հարկատուն վճարում և գնում է տվյալ 
եռամսյակի հարկային հաշվետվությունների ձևաթղթեր: Հարկային մարմինը կարող էր 
համագործակցել այդպիսի ծառայություններ մատուցող կազմակերպության հետ կամ ինքը 
կազմակերպեր այնպես, որ այդ ժամանակ հարկատուն ստանա ոչ թե պատճենահանված 
ստանդարտ բլանկեր, այլ համակարգիչով տպվեր և դրա վրա արդեն նախալրացված լինեին 
հարկատուի ու նրա գործունեության վերաբերյալ հնարավոր  (որոշակի) տվյալներ: Մինչ այդ, 
քանի դեռ այդ համակարգը գործարկված չէ, կարելի է  օժանդակել ձևաթղթեր վաճառող 
կազմակերպություններին (ի դեպ, դրանք, որպես կանոն, իրենց գործունեությունն են ծավալում, 
այսինքն` հարկային հաշվետվությունների ձևաթղթեր ու գրականություն են վաճառում ՏՀՏ-ների 
տեղաբաշխման շինություններում  կամ դրանց մոտակայքում), հեշտացնել “ում ինչ բլանկ է 
պետք” հիշելու  գործը` այդ նպատակով ձևավորելով «հաշվետվությունների ձևաթղթերի 
փաթեթեներ»` ըստ իրավաբանական անձի տեսակի կամ հարկային ռեժիմի և հարկատուների այլ 
դասակարգված խմբերի: 
 

http://www.laws.am/
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ՀՀ ՀՊԾ ՏՏ պատասխանատուների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ՏՏ 
ստորաբաժանումների մարդկային ռեսուրսները չեն բավականացնում, որպեսզի հարկային 
մարմնի խնդիրների լուծման համար լիարժեքորեն օգտագործվեն ՏՏ ոլորտի 
հնարավորությունները:  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ Կառավարության 2006թ. փետրվարի 16-ի “Հարկային եվ պարտադիր այլ 

վճարների` Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ նախատեսված 
հաշվետվությունները, հաշվարկները, այլ փաստաթղթերը եվ տեղեկությունները 
փոստի միջոցով հարկային մարմին ներկայացնելու պարզեցված ընթացակարգը 
հաստատելու մասին” որոշում թիվ 471-Ն, ՆԻԱՑ  31: 

 
 
 
 

ԱՑ 11.4.2 

46.88 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային հաշվետվությունները (դրանց ձևաթղթերը) 
կազմված են այնպիսի կառուցվածքով, որ հարկատուն կարողանա 
դրանով հեշտությամբ հաշվարկել և արտացոլել իր վերջնական 
(վճարման ենթակա) հարկային պարտավորության գումարը:  

Պատասխան 
Հարկային հաշվետվություններն ընդհանուր դեպքում ունեն պարզ և հասկանալի 
կառուցվածք, բայց դեռևս կան որոշ հարկատեսակների հաշվետվություններ, որոնք 
կարիք ունեն պարզեցման:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Սովորաբար, հարկային հաշվետվություններն ունեն “ինտուիտիվ լրացման” համար 
հարմարեցված բովանդակություն և կառուցվածք, ինչը հնարավորություն է տալիս 
հարկատուներին այն լրացնել առանց դժվարության կամ արագ վարժվել այն 
հեշտությամբ լրացնելուն և ստանալ վճարման ենթակա հարկային 
պարտավորությունների գումարը:  
Որոշ հարկատեսակների դեպքում, այնուամենայնիվ, հաշվետվությունները դեռևս ունեն 
խրթին կառուցվածք ուստի և` բարելավման տեղեր: Մասնավորապես.  
- թերևս չի կարելի համարել, որ հարկային մարմնին ներկայացվող 

հաշվետվությունների ձևաթղթերը բավարար պարզ են, հատկապես եթե խոսք է 
գնում շահութահարկի տարեկան հաշվարկի մասին, 

- պարզ չէ, թե ինչու շարունակում է մնալ հաշվետվությունների լրացման 
պահանջների էական տարբերություն եկամտահարկի ու սոցիալական 
ապահովագրության պարտադիր վճարների դեպքում, երբ դրանց բազաները նույնն 
են` աշխատվարձը և դրան հավասարեցված վճարը, 

- ձևաթղթերի արտաքին ձևավորումը ևս չի նպաստում դրանց արագ լրացմանը 
(արդյունավետ չեն օգտագործվում գույների, տառաչափերի ու այլ 
արտահայտչամիջոցների գործիքները): 

 
Նշենք, որ հարկային մարմինն ինքը հետազոտություն չի իրականացրել` պարզելու 
համար ձևաթղթերի օպտիմալության աստիճանը: Այդպիսի հետազոտության 
պարագայում տեղին կլիներ ուշադրություն դարձնել վերը նշված հարցերին, ինչպես 
նաև ուսումնասիրել հետևյալ մի քանի խնդիրները (ինչը կարող է նույնիսկ 
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օրենսդրական կարգավորման կարիք ունենալ). 
- ՏՀՏ-րը հաճախ պահանջում են չափազանց տեխնիկական մոտեցում այդ 

ձևաթղթերի ռեկվիզիտների պահպանման նկատմամբ: Այդ իսկ պատճառով, 
օրինակ.  

o հարկատուները և հարկային մարմինը ստիպված կիրառում են 
սոցիալական ապահովագրության պարտադիր վճարների 
հաշվետվության ձևաթուղթ, որն իր մեջ պարունակում է ոչ միայն բուն 
լրացման ենթակա վանդակների դաշտը, այլ նաև լրացման 
հրահանգչական նամակի տեքստի բառերը, 

o օտարերկյա ներդրումով կամ օտարերկյա հարկատուները հաճախ իրենց 
համար ստեղծում են երկլեզու հարկային հաշվետվությունների ֆայլեր և 
հարմար գտնում երկու անգամ հաստատում-ստորագրում 
չիրականացնելու համար, հենց դրանք էլ ներկայացնել հարկային 
մարմին: ՏՀՏ-ների մեծ մասը, չունենալով համապատասխան 
ընթացակարգ, մերժում են այդ ձևով հաշվետվությունների ընդունումը:      

- Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը չի նպաստում 
հարկային ինքնագնահատման համակարգի զարգացմանը, քանի որ պահանջում է, 
համարյա միանշանակորեն, վարչական տույժ նշանակել հարկատուի 
պաշտոնատար անձի նկատմամբ` հարկային հաշվետվության մեջ «կեղծ տվյալ» 
մտցնելու համար: Այնինչ` հարկային օրենսդրությունը չի բացահայտել, թե ինչ է 
նշանակում «կեղծ տվյալ», 

- Հարկային հաշվետվությունների կամերալ ուսումնասիրությունների կարգը 
պահանջում է «կապակցումներ» կատարել հարկատուի ներկայացրած տարբեր 
հարկային հաշվետվությունների միջև: «Չհամընկնման» դեպքում ՏՀՏ-ն նամակ է 
ուղարկում հարկատուին` առաջարկելով ուղղումներ կատարել հաշվետվության 
մեջ: Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ այդ աստիճանի տեխնիկական համադրումը, 
երբեմն տալիս է ոչ ճիշտ պատկեր և հանգեցնում է ժամանակի վատնման թե’ 
հարկուտուի, թե’ հարկային մարմնի համար: Օրինակ, եթե ԱԱՀ ինֆորմացիոն 
հաշվետվություն-տեղեկանքների մեջ նույն մատակարարի նույն հաշիվ-
ապրանքագրի նույն ամսաթիվը գրված է  մի դեպքում տառերով, իսկ այլ դեպքում` 
թվերով, ապա դա հանգեցնելու է կամերալ ստուգման արդյունքում հարկատուին 
նամակ ուղարկելուն:            

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ և նաև ՏՀՏ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ. 
- որոշ հարկատեսակների դեպքում հաշվետվություններն իրոք ունեն խրթին կառուցվածք, 
- այդ առումով օգտակար է վերջերս հրապարակված և ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կայքում ևս «բեռնավորելու:» 

հնարավորությամբ տեղադրված` «Հարկատուի սեղանի գիրքը», քանի որ այն պարունակում 
է բավարար հրահանգավորումներ` հարկային հաշվետվությունների ձևերը լրացնելու 
համար, 

- եթե լիներ էլեկտրոնային ձևով լրացման հնարավորություն, ապա համապատասխան 
բանաձևերը կհաշվեին տվյալները և “մարդկային գործոնը” կնվազեր սխալների մեջ: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ Կառավարության 2006թ. փետրվարի 16-ի “Հարկային և պարտադիր այլ 

վճարների` Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ նախատեսված 
հաշվետվությունները, հաշվարկները, այլ փաստաթղթերը և տեղեկությունները 
փոստի միջոցով հարկային մարմին ներկայացնելու պարզեցված ընթացակարգը 
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հաստատելու մասին” որոշում թիվ 471-Ն, ՆԻԱՑ  31: 
ԱՑ 11.4.3 

28.13 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային հաշվետվությունները հարկատուներին 
հնարավորություն տալիս են տեսնելու գերավճարները, որոնք 
տեղափոխվել են (գալիս են) վերաբերում են անցած հաշվետու 
ժամանակահատվածներից  և պահանջելու  հարկի վերադարձում: 

Պատասխան 
Հարկային հաշվետվությունների մեծ մասը չեն պարունակում համապատասխան 
վանդակներ, որոնք թույլ կտային հարկատուներին տեսնել գերավճարները, որոնք 
տեղափոխվել են նախկին հաշվետու ժամանակահատվածներից:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային հաշվետվությունների մեծ մասը (փաստորեն, բացի սոցիալական 
ապահովագրության պարտադիր վճարների հաշվետվությունից) նախագծված չեն 
այնպես, որ հնարավորություն տան հարկատուին տեսնել ու ետ խնդրել իր գերավճարը:  
Հայաստանի  հարկային օրենսդրությունը նախատեսում է գերավճարի ետ 
վերադարձման համար հարկային մարմնին դիմում գրելու ընթացակարգ: Ընդ որում` 
գերավճարի գումարը պարզելու համար, սովորաբար, հարկավոր է ներկայացնել նաև 
դիմում (այս հարցը հստակ կանոնակարգում չունի օրենադրությամբ, որոշ ՏՀՏ-ներ 
առանձին դիմում չեն պահանջում և առանց դժվարություններ ստեղծելու տալիս են 
«Փոխադարձ հաշվարկների ակտ»): ԱԱՀ դեպքում դիմումին հաջորդում է 
ուսումնասիրություն հարկային մարմնի կողմից` հարկատուի սկզբնական 
հաշվապահական փաստաղթղերի ներառմամբ: Հարկային մարմնի զարգացման եռամյա 
ծրագրով այս ուղղությամբ նախատեսվում են բարեփոխումներ: 
   
 Ինչ վերաբերում է հարկային մարմնին, ապա “Հարկատու-2” համակարգը նրան տալիս է 
լիարժեք հնարավորություն`տեսնելու հարկատուի նախկին հաշվետու 
ժամանակահատվածներից եկող (և ընդհանրապես` ցանկացած պահի 
դրությամբ)գերավճարները (պարտքը):  

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման “Հարկային տեսչություններում հարկ վճարողների 

անձնական հաշվի քարտի առանձին հարցերի վերաբերյալ կարգը և հարկ 
վճարողի անձնական հաշվի քարտի ձևը հաստատելու մասին”, 2003թ. թիվ 03/20-
Ն, ՆՓՑ 38, 

- ՀՀ Կառավարության 2007թ. մայիսի 24-ի “Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին” որոշում թիվ 696, ՆԻԱՑ  55: 

 
 
Սահմանումներ` 
 
Տեղեկատվական հոսքի գծապատկերները (հարկատուների մասին տեղեկատվական 
հոսքերի դիագրամներ) օգտագործվում են  ցանկացած բիզնես գործառույթ ներկայացնելու 
համար: Տեխնիկան սկսվում է գործունեության ընդհանուր պատկերով և շարունակվում 
դիտարկման  ենթակա գործառութային յուրաքանչյուր ոլորտի վերլուծությամբ: Այս 
վերլուծությունը կարող է բավականին ճշգրիտ իրականացվել`ընտրելով 
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մանրամասնեցման աստիճանը: Տեխնիկան օգտագործում է մեթոդ, որը կոչվում է «վերևից 
ներքև տարածում` նպատակային ձևով վերլուծությունը իրականացնելու համար: 
Արդյունքը` գծապատկերների շարքն է, որը ներկայացնում է բիզնես գործառնութուններն 
այնպես, որ դրանք կարող են հստակ և հեշտ կապակցվել: Բիզնես մոդելն ընդգրկում է 
տվյալների հոսքի մեկ կամ ավելի գծապատկերներ (հայտնի է նաև “Բիզնես գործընթացի 
գծապատկերներ” անվանումով): 
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Հավելված 11.01 
Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք 

 
 ՀԳԱ 11  
 “Հարկատուների տվյալների կառավարման համակարգեր”  
     ՌՆ 1-ի միավոր   16
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 1  0-25 25-50 50-75 75-100   

30% ԱՑ 1       78.13   
 ԱՑ 2   34.38       
 ԱՑ 3      75   
 ԱՑ 4 25         
 ԱՑ 5     50     
 Ընդամենը       53  
        
     ՌՆ 2-ի միավոր   13
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 2  0-25 25-50 50-75 75-100   

25% ԱՑ 1     71.88     
 ԱՑ 2   43.75       
 ԱՑ 3   28.13       
 ԱՑ 4   40.63       
 ԱՑ 5     65.63     
 ԱՑ 6     56.25     
 Ընդամենը       51  
        
     ՌՆ 3-ի միավոր   8
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 3  0-25 25-50 50-75 75-100   

25% ԱՑ 1   40.63       
 ԱՑ 2   40.63       
 ԱՑ 3 21.88         
 ԱՑ 4   31.25       
 ԱՑ 5   25       
 Ընդամենը       32  
        
     ՌՆ 4-ի միավոր   6
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 4  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1 12.5         
 ԱՑ 2   46.88       
 ԱՑ 3   28.13       
 Ընդամենը       29  
        
        

ՀԳԱ-ի միջին արժեք 41     
ՀԳԱ-ի գնահատման արժեք 42     
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ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես 
Պատկեր 11.01) 

N 
Փաստացի 
արդյունք ՌՆ "ցանկալի" արդյունք 

Շեղումը ՌՆ 
 "ցանկալի"-ից 

%, 
 Փաստացի/ցանկալի 

ՌՆ1 15.75 22.50 6.75 70.00% 
ՌՆ2 12.76 18.75 5.99 68.06% 
ՌՆ3 7.97 18.75 10.78 42.50% 
ՌՆ4 5.83 15.00 9.17 38.89% 

 
Գնահատված ՀԳԱ 11  
ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 75 
ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 42 

 
Պատկեր 11.02 

75

42

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

 
 
ԱՑ-երի քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում 
(տես Պատկեր 11.03) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 
ԱՑ-երի քանակը 3 10 4 2 0 19 
ԱՑ-երի % ընդհանուրից 16% 53% 21% 11% 0% 100% 

 
Պատկեր 11.03 
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ԱՑ-երի քանակը ԱՑ-երի % ընդհանուրից
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ՀԳԱ 12 
“Հարկերի  (ինքնուրույն) 
կամավոր վճարում” 
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IV.12. ՀԳԱ 12 – Հարկերի  (ինքնուրույն) կամավոր 
վճարում  

ՀԳԱ 12-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ 12-ը` «Հարկերի (ինքնուրույն) կամավոր վճարում» անվանումով, նպատակ ունի 
պարզելու, թե արդյոք հարկային մարմնին հաջողվու՞մ է Հայաստանում ապահովել 
հարկերի ճշգրիտ գումարի  վճարումը  ճիշտ ժամանակին`  նվազագույն վարչական 
միջամտությամբ: 

Ըստ եվրոպական չափանիշների` հարկերի (ինքնուրույն) կամավոր վճարման 
համակարգին բնութագրական է, որ. 

⇒ առկա լինի իրավիճակ, երբ հարկերի (ինքնուրույն)կամավոր վճարումը 
ակտիվորեն և շարունակաբար առաջ է տարվում հարկային ադմինիստրացիայի 
կողմից, 

⇒ հարկատուի այդպիսի վարվելակերպի համար լինեն  հստակ և 
հրապարակայնեցված խթաններ` զուգակցված պատասխանատվության 
միջոցների նույնպիսի հստակ սահմանման հետ: Պարտաճանաչ հարկատուն 
չպետք է «փոշմանի» դրա համար, 

⇒ հարկատուի համար ծանր չլինի հարկային օրենսդրությանը հետևելու բեռը` 
հաշվետվական և այլ վարչարարական  

1. Իրականացման (ՀԳԱ 12-ի լրացման) առանձնահատկությունները 
Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1), 
o ընթացակարգային (ներքին իրավական) և այլ փաստաթղթեր (տես սույն 

Հաշվետվության` Հավելված 2), 
o հարցազրույցներ հարկային մարմնի նշանակած պաշտոնատար անձ 

մասնագետների հետ, ներառյալ` ՏՀՏ ներկայացուցիչները 
o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված 2  կլոր սեղաններ` պետական 

գերատեսչությունների (12.09.2007) և բիզնեսի ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ (11.09. 2007թ):   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ 12–ը պարունակել է 17 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել բոլորը:  

ՀԳԱ 12-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում որպես 
ՀԳԱ 12-ի Հավելված 12.01 (ներառյալ` շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  

4-րդ տիրույթում զետեղվել են երկու ԱՑ: Փորձագետների պատասխանների մեջ չկան 
բացատներ և չկան նաև երկուսից ավելի տիրույթներում տարածված ԱՑ-ներ կամ ՌՆ-եր:  

2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 12-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 12-ից, 4 ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորները, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 12-ի 
գծով 43 միավորի, ԵՄ սահմանած «ցանկալի» 60-ի դիմաց:  
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Մեկ ռազմավարական նպատակի գծով Հայաստանի հարկային մարմինը հասել է 
եվրոպական չափանիշների. «Հարկերի գրանցման և հաշվառման համակարգերը հեշտ 
կիրառելի և արդյունավետ են կառավարման համար»:   

 Շեղումը կազմում է 17 միավոր, ինչը կազմում է 60-ի 28 տոկոսը:  

Շեղման 17 միավորանոց մեծության կառուցվածքում դերակատարում ունեն երեք ՌՆ-
ներ:  Հիմնական «ետ տանող» ՌՆ-ը եղել է 3-րդը (մոտ ½-ի չափով): Դա նշանակում է, որ 
հարկատուները բավարար չափով չեն ստանում արդիականացված (թարմ) և մատչելի 
ուղղորդում(պարզաբանումներ, hրահանգավորում) և նպատակային կրթական 
օժանդակություն: Հարկային մարմինը «չի չափում» և տեղյակ չէ, թե իր համակարգերին և 
ընթացակարգերին հետևելը որքան է «ծանրացնում» հարկատուի վարչարարական 
ծախսերը:  

Հիմնական առաջ տանող ՌՆ-ը եղել է 4-րդը, ինչը խոսում է այն մասին, որ հարկային 
մարմինը հաջողությամբ է կիրառում հարկ վճարողի հաշվառման համարի գործիքը և 
նաև կարողանում է անհարկի չմեծացնել ու չընդարձակել հարկատուից հարկային 
հաշվետվություններով հայցվող կամ լրացուցիչ հայցվող տեղեկատվության ծավալները (ի 
դեպ, սա էլ այն դեպքն է, երբ բոլոր փորձագետները միասնական են եղել):    

Բացի վերը նշված ՌՆ  3-ի (վերաբերվում է հարկատուների համար ուղղորդումների, 
պարզաբանումների տրամադրմանը), մնացածների գծով հեռավորությունը մեծ չէ 
եվրոպական «ստանդարտներից», այն կազմում է 32-33 տոկոս: ՌՆ 3-ի գծով 
հեռավորությունը 63.5 տոկոս է:  

Առավել ցածր միավոր հավաքած ԱՑ-ն է 12.2.7.-ը, որից պարզ է դառնում, որ հարկային 
մարմինը չունի հարկատուների կողմից իր համակարգերին և ընթացակարգերին 
հետևելու կապակցությամբ նրանց կրած վարչարարական ծախսերը չափելու 
համակարգեր և ընթացակարգեր: Այս հարցում բոլոր փորձագետները միասնական են 
եղել:  

Բարձր միավոր հավաքած (գնահատման 4-րդ տիրույթ) երկու ԱՑ-ներն են  ԱՑ 12.1.4.-ը և 
12.4.3.-ը: Դրանից պարզ է դառնում, որ հարկային մարմինը. 
-  արդյունավետ է օգտագործում իր գործառույթներում  հարկատուի իդենտիֆիկացման  
միասնական համարը, 

-  կիրառում է խիստ և բացահայտ սանկցիաներ նրանց համար, ովքեր գիտակցաբար չեն 
կատարում իրենց հարկային պարտավորությունները (չեն վճարում հարկեր):  

 
Պատկեր 12.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
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Փաստացի արդյունք ՌՆ "ցանկալի" արդյունք  
 

ՀԳԱ 12: Հարկերի (ինքնուրույն) կամավոր վճարում 
ՌՆ 1 Առկա լինի իրավիճակ, երբ հարկերի (ինքնուրույն)կամավոր վճարումը 

ակտիվորեն և շարունակաբար առաջ է տարվում, խրախուսվում է` որպես 
հարկատուների կողմից հարկային պարտականությունների կատարման, 
ընդհանուր և հիմնական  ռազմավարական մոդելի մի մաս 

ՌՆ 2 Հարկատուների կողմից իրենց պարտավորությունների կատարման բեռը 
նվազագույնի է հասցված` հարկատուների որոշակի խմբերի կամ տեսակների 
կարիքների կամ նրանց հետ վարչարարելու մեթոդների իմացության շնորհիվ 

ՌՆ 3 Հարկատուների համար դյուրըմբռնելի և մատչելի ուղղորդում 
(պարզաբանումներ, հրահանգավորում) 

ՌՆ 4 Հարկերի գրանցման և հաշվառման համակարգերը հեշտ կիրառելի և 
արդյունավետ են  կառավարման համար: 
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Լրացված ՀԳԱ 12 

«Հարկերի (ինքնուրույն) կամավոր վճարում» 

Նպատակը` ապահովել հարկերի ճշգրիտ գումարի  վճարումը  ճիշտ 
ժամանակին`  նվազագույն վարչական միջամտությամբ 
ՀԳԱ-ի համար 

43 միավոր 
Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ՌՆ 1 
Առկա լինի իրավիճակ, երբ հարկերի (ինքնուրույն)կամավոր վճարումը 

ակտիվորեն և շարունակաբար առաջ է տարվում, խրախուսվում է` որպես 
հարկատուների կողմից հարկային պարտականությունների կատարման, 

ընդհանուր և հիմնական  ռազմավարական մոդելի մի մաս 
ԱՑ 12.1.1 

31.3 միավոր 
• Արդյո՞ք հարկային մարմինը մշակել է հարկատուների հարկային 

պարտավորությունների կատարման ընդհանուր 
ռազմավարություն, որը ներառում է հարկերի 
(ինքնուրույն)կամավոր վճարումը: 

Պատասխան 
Հարկային մարմինը հարկային պարտավորությունների կատարման ընդհանուր 
ռազմավարություն, որպես այդպիսին` մեկ ամբողջական փաստաթղթի տեսքով, չունի:  
Հարկերի (ինքնուրույն) կամավոր վճարման կոնցեպցիա առկա է, որը շարադրված է 
հարկային համակարգի զարգացման եռամյա ծրագրային փաստաթղթում: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
«Հարկային համակարգի զարգացման եռամյա (2007-2009թթ) ծրագիրը», որը հաստատվել 
է 2007 թվականի մայիսին, այս պահին հանդիսանում է ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ունեցած առավել 
ամբողջական ծրագրային փաստաթուղթը, սակայն միայն մասնակիորեն այն կարելի է 
համարել  «հարկային պարտավորությունների կատարման» ռազմավարությունը 
բնորոշող, կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ: Դա այդպես է, քանի որ նշված եռամյա 
ծրագրի փաստաթղթին բնորոշ չէ համակարգայնացված ներկայացումը, հարկային 
մարմնի նպատակի սահմանումը, շարադրված 5 բաժինների` իրար հետ ու հարկային 
մարմնի այլ խնդիրների հետ կապակցումը: Բացի այդ, հարկերի (ինքնուրույն)կամավոր 
վճարման համակարգի ներդրման համար բոլոր անհրաժեշտ տարրերը չէ, որ 
ընդգրկված են այդ փաստաթղթում (մասնավորապես` նպատակահարմար կլիներ 
առանձնացված տեսնել «բաց դռների» քաղաքականության խրախուսումը, տարատեսակ 
խորհրդատվական, պարզաբանական, ուղղորդումների գծով համակարգված 
սկզբունքային լուծումներ, բարեխիղճ հարկ վճարողների խրախուսման բազմակողմ 
համակարգի ներդրում): 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ միայն օրենքով սահմանելը 
բավարար չի լինի դրա հաջողությունն ապահովելու համար: Կարևորվեց, որ այդ 
ինքնագնահատման ու ինքնուրույն (կամավոր) վճարման համակարգը պետք է նաև ձեռնտու լինի 
կողմերին:  
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Պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ անցկացված կլոր սեղանի 
մասնակիցներն այդ համակարգի հաջողության համար մատնանշում էին, որ. 

1. հարկային դրույքաչափերը, հաշվարկման կարգը ծավալուն ու անհստակ են: Այլ 
երկրներում սովորաբար դրանք պարզեցնում են նախապես, մինչև այսպիսի 
համակարգեր ներդնելը, 

2. հարկատուի ու հարկային մարմնի միջև հարաբերությունների նոր դաշտ է պետք: 
Դրանում էական դերակատարում կարող է ունենալ էլեկտրոնային եղանակով հարկային 
հաշվետվությունների ու այլ տեղեկատվության ներկայացման հնարավորություն 
ընձեռելը: Կարելի է սկսել ֆինանսական հաստատություններից, քանի որ նրանք արդեն 
սովոր են այդպես աշխատել իրենց կարգավորող մարմնի` ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ:  

Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ կառավարության 2007թվականի մայիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55: 

 

ԱՑ 12.1.2 

28.1 միավոր 

• Արդյո՞ք պարտավորությունների կատարման ռազմավարության 
բոլոր տարրերը և տերմինաբանությունը, մասնավորապես 
հարկերի (ինքնուրույն)կամավոր վճարման առումով, հստակ 
սահմանվել, չափվել և գնահատվել  են: 

Պատասխան 
Համարելով, որ «Հարկային պարտավորությունների կատարման ռազմավարություն»-ը 
արտահայտված է ոչ այլ կերպ, քան «Հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 
թվականների եռամյա ծրագրի» տեսքով, ապա կստացվի, որ  այն ամբողջական ու 
համակարգված չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Ի լրումն ԱՑ 12.1.1.-ի «ՀԻմնավորում-մեկնաբանություն» հատվածում ներկայացված 
հիմնավորման, նշենք, որ այդ փաստաթղթում առկա են ընդգրկված տարրերի 
սահմանումները, սակայն հստակ չեն դրանց չափման ու գնահատման հիմունքները: 
Միատեղ շարադրված են արդյունքային տարրեր(օրինակ, որ հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի 
որոշակի չափի է պետք հասնել), գործիքը (օրինակ` ՏՏ ոլորտում քայլերը): 
Նպատակահարմար կլիներ նաև, այդ ամենն ամրապնդել ներկայացմամբ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ  ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ նշվեց, որ «Հարկային 
համակարգի զարգացման եռամյա (2007-2009թթ) ծրագիրը» պարունակում է ամբողջական 
միջոցառումներ ( սկզբունքորեն քննարկված ու համաձայնեցված է նաև այդ բնագավառում 
իրավասություններ ունեցող միջազգային կազմակերպությունների հետ), սակայն դժվար կլինի 
հավաստելը, որ դրա բոլոր բաղադրիչները ներառվել են` չափելիության ու գնահատման 
նկատառումներից ելնելով:  
 

ԱՑ12.1.3 

           21.9 
միավոր 

• Արդյո՞ք առկա են  հստակ և հրապարակայնեցված խթաններ` 
հարկերի (ինքնուրույն) կամավոր վճարմանն աջակցելու համար: 

Պատասխան 
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Այդպիսի հրապարակայնեցված ու հստակ խթաններ սահմանված չեն:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսին համարվելու հավակնություն կարող է ունենալ թերևս միայն այն 
իրողությունը, որ տպագիր մամուլում կամ հարկային մարմնի ինտերնետային կայքում 
(www.taxservice.am) հրապարակվում է  առաջին 300 խոշոր հարկ վճարողների (ինչպես 
նաև համանման այլ ուղղվածության [3 մլն. դրամից ավելի տարեկան սոցիալական 
ապահովագրության պարտադիր վճարներ կատարողների ցանկ և այլն...]) ցանկը: 
Իրականում, սակայն, ավելի հաճախ այդ ցանկն օգտագործվում է ոչ այնքան 
հարկատուի, որքան լրագրողների կամ այլ շահագրգիռ վերլուծողների կողմից` ցանկի 
մեջ չներառվածներին իդենտիֆիկացնելու համար:  
Հարկային մարմինն ինքը չունի «կարգապահ» հարկատուին առանձնացնելու մշակված 
չափանիշների համակարգ:  
 
Հարկերի (ինքնուրույն)կամավոր վճարման վարվելակերպին «չաջակցելու» նկատառում 
է այն, որ վերը նշված` 300 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը չի անդրադառնում այն 
հարցին, թե արդյո՞ք այդ գումարները վճարված են եղել ժամանակին: 
Մեկ այլ նկատառում. Խոշորների առանձնացումը յուրօրինակ «դիսկրիմինացիա» է փոքր 
և միջին հարկ վճարողների նկատմամբ: Այդ առումով ավելորդ չէր լինի նախատեսել 
բարոյական և/կամ նյութական  «պարգևատրման», ուշադրության նշան, տարր` 
ընդհանրապես ապառք «թույլ չտվող», հարկերի վճարումը առաջընթաց վճարումներով 
կատարող փոքր և միջին հարկ վճարողների համար: Բարոյական «նշան» կարող է լինել 
աջակցման կամ խրախուսական նամակը, ժամանակ առ ժամանակ ցանկեր 
հրապարակելու ինստիտուտը` որպես ընդգրկման պարամետր համարելով երկարատև 
ժամանակահատվածում հարկերի բոլոր գումարները, առանց ապառքներ կուտակելու, 
վճարելը: Նյութական պարգևատրման դեր կարող է կատարել պարտաճանաչ 
հարկատուի ունեցած գերավճարների համար որոշակի ժամկետից հետո տոկոս 
հաշվեգրելը, գոնե մասնակիորեն:  
 
Տեղեկանք.  
հարկային օրենսդրությունը չի նախատեսում հարկատուին տոկոսի վճարում գերավճարի դիմաց: 
Միաժամանակ, այն նախատեսում է տոկոսի գանձում հարկատուից` հարկի հիմնական գումարի 
ապառքի դիմաց. ամսական գանձվում է մոտ 4.5%` 30*0.15% (տարեկան 54.75%, առանց 
կուտակման` պարզ տոկոս): 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ դժվարություն առաջացավ` այդպիսի 
օրինական ու հրապարակային գործող միջոցներ հիշելու առումով: 
 
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց (ներկայացվում է 
առանց խմբագրման), որ թերևս հարկատուների միայն 5-10 տոկոսն է, որ ներկայիս 
օրենսդրական ու վարչարարական պայմաններում, նաև շնորհիվ իրենց  հանրային 
գիտակցության մակարդակի, իրականում հակված են ինքնագնահատման ու հարկերը կամավոր 
վճարելուն: Նշվեց, որ այդ 5-10 տոկոսը որևէ կերպ ապահովված չէ, որ իրենց նկատմամբ 
հարկային տեսչությունը չի կիրառելու նույն վերաբերմունքը, ինչ որ հարկերը թաքցնողների 
նկատմամբ (Հայաստանում ասում են` «թացն ու չորը միասին այրել»), և իրենց անպայման 
հարկավոր է դրա հետ մեկտեղ նաև «ուժեղ լինել», պահել համապատասխան պրոֆեսիոնալ 
խորհրդատուներ և այլն: Այդպիսի «համադրում», հատկապես փոքր բիզնես ներկայացնող 
հարկատուները, ընդունակ չեն ապահովել:     
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Վերաբերող նյութեր. 
−  «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 30, ՆԻԱՑ 6, 
−  ՀՀ կառավարության 2006թվականի ապրիլի 27-ի «Հաշվետու տարվա 

արդյունքներով հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողների 
(ապահովադիրների) վերաբերյալ տվյալների հրապարակման կարգը 
հաստատելու մասին» թիվ 582-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 58 

− «Պարտադիր uոցիալական ապահովագրության վճարների մաuին» ՀՀ oրենքի 
հոդված 6, ՆԻԱՑ 65: 

 

ԱՑ 12.1.4 

81.3 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա են խիստ և բացահայտ սանկցիաներ նրանց 
համար, ովքեր գիտակցաբար չեն կատարում իրենց հարկային 
պարտավորությունները (չեն վճարում հարկեր): 

Պատասխան 
Այո, համապատասխան դրույթներ կան ինչպես քաղաքացիական (նյութական) 
պատասխանատվության, այնպես էլ վարչական (Հայաստանում դա կիրառվում է 
հարկատուի պաշտոնատար անձի նկատմամբ) ու քրեական օրենսդրության մեջ:    

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Փաստորեն, ինքնագնահատման ռազմավարության տարրերից ներկայումս առավել 
գործունը օրենքով սահմանված պատժամիջոցներն են:  

Վերաբերող նյութեր. 
-  «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 6, 
-  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգիրք, հոդված 169, 170 և 

այլն, ՆԻԱՑ 1,  
- « ՀՀ քրեական օրենսգիրք», հոդված 205, ՆԻԱՑ  4 : 

ՌՆ 2 
Հարկատուների կողմից իրենց պարտավորությունների կատարման բեռը 

նվազագույնի է հասցված` հարկատուների որոշակի խմբերի կամ տեսակների 
կարիքների կամ նրանց հետ վարչարարելու մեթոդների իմացության շնորհիվ 

ԱՑ 12.2.1 

21.9 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն աշխատում է հարկատուների 
միջնորդների և հարկատուների ներկայացուցչական 
մարմինների հետ. 

− համակարգեր և ընթացակարգեր մշակելիս (զար-
գացնելիս), 

− երբ տրամադրում է նպատակաուղղված 
պարզաբանումներ և  հրահանգավորում (ուղղորդում): 

Պատասխան 
Այդպիսի աշխատանք կատարվում է մասնակիորեն` հիմնված չլինելով համակարգված 
ու համագործակցված ծրագրի վրա: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի աշխատանքն իրականացվում է «առիթից-առիթ», մասնավորապես` 
օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերի կապակցությամբ: Այն հիմնականում 
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արտահայտվում է  նախագծերը ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատ և Հայաստանի 
գործարարների ու արդյունաբերողների միություն (ՀԳԱՄ) կարծիքի ու 
առաջարկությունների համար ուղարկելով: Այլ ֆորմատ սովորաբար չի օգտագործվում 
(օրինակ, համապատասխան դետալացված հիմնավորումների կցումը, որը հնարավոր 
դարձնի նյութի շահագրգիռ ուսումնասիրումը կամ դրա հետ մեկտեղ մասնագիտական 
ներկայացումը և այլն): Հատկապես կարգավորված և/կամ ուսումնասիրված չէ 
հարկատուների միջնորդների հետ աշխատելու դաշտը:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ՏՀՏ մակարդակում եթե ինչ-
որ աշխատանք այդ ուղղությամբ կատարվի, ապա դա կլինի անձնական նախաձեռնություն: Դրա 
համար մեխանիզմ չկա: 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշվեց, որ 
հարկատուների ներկայացուցչական մարմինների հետ  հարաբերությունների հարցում 
կատարելագործման կարիք կա: Նրանց ուղարկվում են նյութեր, սակայն վարչարարությունը, 
ընթացակարգերը սովորաբար հարկատուների հետ չեն քննարկվում, որի պատճառը կարող է 
լինել որոշակի «փոխադարձ անվստահությունը»: 
Ներկայումս   աշխարհում կարևորում են հարկատուների միջնորդների հետ աշխատանքը: 
Այսպես` ՏՀԶԿ «Հարկային վարչարարության ֆորումի» վերջին, Սեուլյան դեկլարացիան 
կարևորեց հարկային միջնորդների (խորհրդատվական ընկերություններ, բանկեր և այլն) հետ 
համագործակցության կարևորությունը հարկային ադմինիստրացիաների համար և նախատեսեց, 
որ 2007 թվականին պետք է անցկացվի միջազգային համապատասխան հարցում-
հետազոտություն:   

Վերաբերող նյութեր. 
 «ՏՀԶԿ հարկային վարչարարության ֆորումի» վերջին, Սեուլյան դեկլարացիան, ՀՆՑ 3 
 

ԱՑ 12.2.2 

56.3 միավոր 

• Արդյո՞ք կան պարզեցված սխեմաներ հարկատուների կոնկրետ 
(օրինակ` փոքր բիզնեսի) խմբերի համար : 

Պատասխան 
Այո, այդպիսիք են համարվում պարզեցված հարկի ու հաստատագրված հարկի 
հարկային ռեժիմները` սահմանված համապատասխան օրենքներով:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Իրականում օրենքով տարեց տարի այդպիսի սխեմաների կիրառման շրջանակները 
նեղացվում են. դրա համար որպես հիմնական պատճառաբանություն ներկայացվում է 
այն իրողությունը, որ խոշորները կամ այլ ոլորտի հարկատուները «չարաշահելով» 
մտնում են այդ ռեժիմի տակ անարդարացիորեն նվազեցնելով իրենց հասանելիք 
հարկային բեռը: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ իրականում փոքր բիզնեսի 
համար սահմանված այդ սխեմաները հետագա կատարելագործման կարիք ունեն` հարկային 
վարչարարության հստակ կիրառման համար: 

Վերաբերող նյութեր. 
- «Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենք ՆԻԱՑ 84, 
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- «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենք ՆԻԱՑ 87: 
 

ԱՑ 12.2.3 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկատուների հայտարարագրերի ստուգումը  
հիմնված է ավելի շատ ռիսկայնության գործոնները հաշվի 
առնելու սովորական չափանիշների վրա: 

Պատասխան 
Հարկատուների հայտարարագրերի` ռիսկային գործոնների հիման վրա ստուգման 
կազմակերպման պահանջ և գործընթաց  հարկային օրենքը չի սահմանել:     

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
«Հարկերի մասին» ՀՀ  օրենքը ընդհանրապես չի անդրադարձել հարկային մարմնում 
հաշվետվությունների պարտադիր կամ համատարած ստուգման կամ դրա արդյունքների 
հիման վրա հարկատուին ծանուցում ուղարկելու հարցերին:  
 «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ  (Գործառույթները) ու 11-րդ 
(Իրավասությունները) հոդվածները ևս չեն անդրադարձել հարկատուի ներկայացրած 
հաշվետվությունների (հայտարարագրերի) մշակման ու դրա արդյունքում ճշտումների 
կամ հարկատուին ծանուցելու հարցերին: Այս երկու հիմնարար օրենքներում 
առանձնանում է «ստուգումների բնագավառը կարգավորող» հատվածը, ինչն ավելի շատ 
վերաբերում է արտաքին` հարկատուի գրասենյակում կամ գործունեության վայրում 
ստուգումների ու ուսումնասիրությունների հարցերին: 
   
Ստուգումների բնագավառը կարգավորող օրենքը 2006 թվականի հուլիսի 1-ից 
սահմանեց այսպես կոչված «կամերալ ուսումնասիրությունների» իրականացման կարգ: 
Դա ընդհանուր առմամբ նպատակաուղղված է ապահովելու արտաքին ստուգումների 
անցկացումը: Դրանից հետո հարկային մարմնի որոշմամբ 2006 թվականին սահմանվեց 
այդպիսի կամերալ ուսումնասիրությունների անցկացման կանոնակարգը, ներառյալ 
այն, որ հայտարարագրերի 20 տոկոսը ՏՀՏ-րի կողմից պետք է ենթարկվեն կամերալ 
ուսումնասիրության: Այդ կանոնակարգը սահմանեց ռիսկայնության մի քանի 
գործոններ: Օրինակ այն, որ «...տարվա կտրվածքով վճարված հարկերի հանրագումարը 
գերազանցում է 10 մլն դրամը, սակայն եկամտահարկի տեսակարար կշիռը չի 
գերազանցում 5%-ը» և այլ ոչ մեծաթիվ այսպիսի հանգամանքներ:  20 տոկոսի 
առանձնացումը հիմնվում է հարկերի գումարի վրա` առանց այլ ռիսկային կամ ոչ 
ռիսկային գործոնի հաշվառման:  
Պարզ չէ,թե ինչ կապակցության մեջ են հարկատուի հայտարարագրի սովորական 
»մշակումը» (ՏՀՏ-ում հարկատուների հայտարարագրերն ընդունող հանձնաժողովի 
կողմից կամ թե ՏՀՏ-ի սպասարկման բաժնի աշխատողների կողմից) և «կամերալ 
ուսումնասիրությունը»:    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ իրականում ո’չ 
սովորական ստուգում–մշակումը, ո’չ էլ կամերալ ուսումնասիրությունը հատկապես հիմնված չեն 
ռիսկայնության գործոնները հաշվի առնելու վրա, սակայն վերջինս իրականացվում, 
արձանագրվում է գրավոր, ինչն այլ հավասար պայմաններում մեծացնում է 
հաշվետվականության, այսինքն` հարկային աշխատողի նկատմամբ վերահսկողության 
հնարավորությունը:  
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ՏՀՏ ղեկավար աշխատողի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ՏՀՏ-ի ղեկավարը հիմնվում է 
իր կողմից գիտակցված ռիսկայնության չափանիշների վրա (մասնավորապես, ներմուծող, 
շինարարության ոլորտ, լայն  սպառման ապրանքների ոլորտ և այլն), որոնք մշակել է սեփական 
ուժերով, «էմպիրիկ»: «Կամերալ ուսումնասիրությունների»  արդյունավետությունը դժվար է 
գնահատել, թերևս դրա արդյունավետությունը ցածր է:   

Վերաբերող նյութեր. 
-  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2004 թվականի փետրվարի 21-ի հրաման «Հարկ վճարողների 

կողմից հարկային (տարածքային) տեսչություն ներկայացվող 
հաշվետվությունների, հաշվարկների, հայտարարագրերի, 
հայտարարությունների և տեղեկությունների ընդունման աշխատանքների 
կազմակերպման մասին» թիվ 1-06/221 –Ա,,  ՆՓՑ 27, 

-  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2006թվականի «Կամերալ (գրասենյակային) ուսումնասիրությունների 
անցկացման մեթոդական ուղեցույց հարկային ծառայողների համար» 
հաստատելու մասին» հրաման, թիվ 1-06/378-Ա,, ՆՓՑ 37, 

- «Ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված1, 
ՆԻԱՑ 8: 

ԱՑ 12.2.4 

53.1 միավոր 

• Արդյո՞ք մեկ անգամ հարկատուից հավաքագրված 
տեղեկատվությունը և տվյալները հարկային մարմնի կողմից 
օգտագործվում են բազմաթիվ  նպատակների համար: 

Պատասխան 
Հավաքագրված տեղեկատվությունը և տվյալները, որպես կանոն, հարկային մարմնի 
կողմից երկրորդ անգամ այլևս չեն հայցվում հարկատուից: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմնում գործում է հարկատուի գործերի վարման (թղթապանակում 
փաստաթղթավորման) կարգ: Բացի այդ, որոշակի տեղեկատվություն էլեկտրոնային 
ձևով ամսվա մեջ երկու անգամ ներկայացվում է վերադաս մարմին ու ներառվում 
տեղեկատվական միասնական կենտրոնացված բազայում: Հարկային մարմնի բոլոր 
ստորաբաժանումները, տարբեր նպատակների համար, օգտվում են նույն 
տեղեկատվական աղբյուրներից: Պետք է նշել, որ տվյալների օգտագործման 
ինտենսիվությունը տարբեր է: Այսպես, օրինակ, հարկատուից հավաքագրված ԱԱՀ-ի 
հաշվետվության առանձին տվյալները, հարկային հաշիվների վերաբերյալ 
տեղեկություններն օգտագործվում են բազմաթիվ նպատակներով, իսկ հարկատուների 
արտադրանքի ֆիզիկական ծավալների վերաբերյալ տեղեկությունները` կոնկրետ 
նպատակով և հետագա վերլուծությունների կամ այլ գործառույթների համար այնքան էլ 
պիտանի չեն: 
 
Միաժամանակ, եթե հարցը դիտարկենք ավելի լայն շրջանակով, ապա նույն 
հարկատուն, որ հանդես է գալիս այլ պետական ու տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների հետ հարաբերություններում, առայժմ չի կարողանում «բավարարվել» մեկ 
պետական մարմնին, օրինակ` հարկային մարմնին հանձնած տեղեկատվությամբ և 
ստիպված է լինում այդ կամ դրանից «սինթեզվող» տվյալներ զուգահեռաբար 
ներկայացնել նաև այլ մարմինների: ի դեպ, տեղին է նշել, որ այդ գործառույթը 
օպտիմալացնելու հատուկ պահանջ սահմանված է  նաև օրենքով: Այսպես, 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի» մասին ՀՀ օրենքի 9-րդ 
հոդվածով է սահմանված առավելագույնի սկզբունքը, որի համաձայն` վարչական 
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մարմիններն իրավունք չունեն անձանցից պահանջել կատարելու այնպիսի 
գործողություններ, որոնք արդեն իսկ կատարվել են այդ անձանց կողմից այլ 
գործողությունների շրջանակներում կամ էլ իրենց բովանդակությամբ ներառում են կամ 
կարող են ներառվել այդ շրջանակներում: Մասնավորապես, եթե անձանց կողմից 
վարչական մարմիններ ներկայացված փաստաթղթերը (տվյալները, տեղեկությունները) 
իրենց մեջ բովանդակային առումով ներառում են անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի 
բովանդակություն, ապա վերջիններս այլևս չեն կարող պահանջվել լրացուցիչ կամ 
առանձնացված ձևով: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ներկայացուցիչի  հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ նախկինում համատեղ «բազաներ» 
ստեղծելու փորձեր կատարվել են իրավաբանական անձանց, պետական ռեգիստրի, անշարժ 
գույքի կադաստրի մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ: 
Արտասահմանում հայտնի է (ԱՄՆ, Հունաստան) ուսանելի փորձ, երբ e-government համակարգով 
տվյալների ներկայացումը հարկատուի կողմից կատարվում է մեկ մարմնի, որից հետագայում, 
իրենց իրավասության շրջանակում, կարողանում են օգտվել այլ պետական մարմիններ:  
Շվեդիայում, 2001 թվականի տվյալներով, 2 տասնյակից ավելի պետական գերատեսչություններ 
էին ներգրավված այդպիսի միասնական բազայի համատեղ օգտագործման սխեմայում, ինչն 
էականորեն պակասեցնում է հարկատուի` օրենքներին հետևելու կապակցությամբ ծախսվող 
ժամանակը և գումարները: սովորաբար նման դեպքերում ընտրվում է առավել հուսալի կամ 
առավել մեծ տվյալներ հավաքագրող կառույցը: 

Վերաբերող նյութեր. 
-  «Վարչարարության հիմունքների եվ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ 

հոդված, ՆԻԱՑ 12, 
- ՀՀ կառավարության 1997թ. հուլիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության մարմիններին 
տեղեկությունների հաղորդման (տրամադրման) մասին» թիվ 294 որոշումը, ՆԻԱՑ 
23:  

 
ԱՑ 12.2.5 

68.8 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի կողմից կիրառվող հաստատումների 
(թույլտվությունների), գրանցումների, ծանուցումների, 
դիմումների ուղղությամբ մոտեցումները «համահարթեցված» 
(միասնականացված) են տարբեր հարկատեսակների գծով: 

Պատասխան 
Ըստ էության, դրանք համահարթեցված են:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի համահարթեցում ավտոմատ կերպով առաջանում, սահմանվում է միասնական 
տեղեկատվական բազայի վարմամբ: Բոլոր հարկատեսակների վերաբերյալ 
հաշվետվությունները, ինֆորմացիոն հաշվետվությունները սահմանվում են վերադաս 
հարկային մարմնի որոշմամբ և դրվում միասնական կիրառման մեջ:  
Երբեմն տարբեր ՏՀՏ-ներում կարող են կիրառվել սեփական ոճի տեղեկանքների ու 
դիմումների ձևեր, սակայն դրանք էապես չեն մեծացնում հարկատուի բեռը:  
 

ԱՑ 12.2.6 

46.9 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը լրացուցիչ տեղեկանքներ կամ 
հայտարարություններ պահանջում է միայն խիստ 
անհրաժեշտության դեպքում` հարկային 
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պարտավորությունները հստակեցնելու (ճշգրտելու) նպատակով: 

Պատասխան 
Հարկային մարմինը  լրացուցիչ տվյալներ պահանջում է ոչ միայն խիստ 
անհրաժեշտության դեպքում:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի պահանջները տրամաբանորեն կապված են   տարբեր ՏՀՏ-ների կողմից 
կիրառվող մոտեցումների` «համահարթեցված» (միասնականացված) լինելու հարցի 
հետ: Հարկային վարչարարական իմաստով լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն կարելի է 
համարել (և այդ իմաստով` հետագա օպտիմալացման ռեսուրս) հաշվապահական 
հաշվարկային ու այլ փաստաթղթերի հետ ամբողջովին «համահարթեցված» չլինելը:  
Դա ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործում է նաև հարկային մարմնի համար:     
Օրինակ. ներկայումս ՏՀՏ-ները իրականացնում են հարկատուների կողմից 
ներկայացվող ԱԱՀ տեղեկանքների մեջ ներառված հարկային հաշիվ-ապրանքագրերի 
խաչաձև համադրումներ: Համադրող սարքը, այսինքն` համակարգիչը, չունենալով 
«համահարթեցման» համապատասխան ճկուն հանձնարարական, դուրս է բերում որպես 
անհամապատասխանություն և ավտոմատ նամակներ ուղարկում հարկատուներին, եթե 
մի հարկատու (ապրանք վաճառողը)`հարկային մարմնին տեղեկությունը հայտնելիս 
տվյալ հաշիվ –ապրանքագրի հերթական համարը նշել  է գծիկով, իսկ մյուս հարկատուն 
(ապրանքի գնորդը)` այդ նույն հաշիվ-ապրանքագրի մասին տեղեկությունը նշել է թեք 
գծիկով: Այդ առիթով երկու հարկատուներին էլ  նամակ է ուղղվում, որտեղ 
առաջարկվում է, որ նրանք բացատրեն անհամապատասխանության պատճառը, այնինչ 
անհամապատասխանություն իրականում առկա չէ:  Համակարգված աշխատանքը, որ 
կներառի նաև սարքերի, ծրագրերի (ծրագրավորողների) համար տեխնիկական 
առաջադրանքների շտկումը, ճկունացումը, հաշվապահական հաշվարկային 
փաստաթղթերի` սովորաբար կիրառվող պահանջները հաշվի առնելը կնպաստի 
հարկատուների` հարկային օրենքներին հետևելու հետ կապված վարչարարական բեռի 
նվազեցմանը:     
 
Որոշակի դեպքերում օրենսդրական անհստակությունը կարող է հանգեցնել նոր 
պահանջներ ներկայացնելու չկարգավորված հնարավորության: Այսպես, օրինակ, պարզ 
չէ, թե ինչով են կարգավորվում տվյալների ճշտման նպատակով հարկատուի մոտ 
այցելությունները կամ հարկային մարմին նրան հրավիրելը, կամ «Հարկային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածով լրացուցիչ տեղեկատվության 
հայցումը:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Բիզնեսի ներկայացուցիչները նշում են, որ հարկային մարմինները երբեմն, առանձին դեպքերում, 
պահանջում են օրենսդրությամբ չնախատեսված հայտարարություններ, տեղեկանքներ (օրինակ` 
հայտարարություն նախկինում գույքահարկով հարկման օբյեկտ չունենալու մասին կամ, այսպես 
կոչված, «0-ական հաշվարկ» (դատարկ հաշվետվության բլանկ, որի  համապատասխան 
վանդակներում պետք է դնել գծիկներ կամ գրել զրոներ` եթե համապատասխան հարկվող 
օբյեկտներ, բազաներ տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում հարկատուն չի ունեցել), 
յուրաքանչյուր հաշվետվության ներկայացման դեպքում հարկատուի (ղեկավարի)  անձնագրային 
տվյալների հաստատում, նոր դրամարկղային գրքի կամ, այսպես կոչված, «առաքումների» կամ 
«հասույթի» գրքերի հաշվառելու ու ՏՀՏ կնիքով հաստատելու ժամանակ` տարածքի 
վարձակալության պայմանագրերի, սեփականության վկայականի պատճենների անհարկի 
պահանջ  և այլն): 
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ԱՑ 12.2.7 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի հարկատուների կողմից իր 
համակարգերին և ընթացակարգերին հետևելու կապակցությամբ 
նրանց կրած վարչարարական ծախսերը չափելու համակարգեր և 
ընթացակարգեր: 

Պատասխան 
Ոչ, այդպիսի կուլտուրա հարկային պրակտիկայում դեռևս ներդրված չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այս կապակցությամբ էական տեղեկատվություն է պարունակվում (ինչն ըստ էության 
հանգեցնում է նույն կարծիքին) AEPLAC  («Տնտեսական և իրավական 
խորհրդատվության հայ-եվրոպական կենտրոն»)-ի կողմից 2005թվականին 
իրականացված հետազոտության Հաշվետվության մեջ: 

Վերաբերող նյութեր. 
-  «Հաշվետվություն հարկերի գանձման գործընթացում գործարքային ծախքերի 

գնահատման վերաբերյալ», Երևան AEPLAC, 2005 (www.aeplac.am), տես ՀՆՑ 5   
 

ՌՆ 3 
Հարկատուների համար դյուրըմբռնելի և մատչելի ուղղորդում 

(պարզաբանումներ, հրահանգավորում) 

ԱՑ 12.3.1 

15.6 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը հարկատուներին տրամադրում է 
նպատակային կրթական ծառայություն, որը հաշվի է առնում 
հարկերի վճարման ռիսկի գործոնները: 

Պատասխան 
Այդպիսի ծառայություն հարկային մարմինը համակարգված ձևով չի մատուցում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի գործառույթ նախատեսված է «Հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 
թվականների եռամյա ծրագրով», որն ընդունվել է 2007 թվականի մայիսին: Հարկային 
մարմնում վերջերս (2007թվականի օգոստոսին) ստեղծվել է հարկատուների հետ 
հաղորդակցության հարցերի կարգավորման ստորաբաժանում, որի գործառույթների մեջ 
է լինելու նաև կրթական գործառույթը: Վերջինս ինչպես հարկային մարմնի 
աշխատողների, այնպես էլ հարկատուների համար պետք է իրականացվի 
դասընթացների անցկացման միջոցով: 

Վերաբերող նյութեր. 
-  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2007թվականի օգոստոսի 7-ի « ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային 

վարչարարության կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ 
հաղորդակցության և ուսուցման բաժին ստեղծելու մասին» թիվ 1-06/405-Ա 
հրաման, ՆՓՑ 30: 

 
 
 
 

http://www.aeplac.am/
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ԱՑ 12.3.2 

31.3 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը տրամադրում է արդիականացված 
(թարմ) և մատչելի ուղղորդում(պարզաբանումներ, 
hրահանգավորում)` տարատեսակ  լրատվամիջոցների միջոցով 
(օրինակ` ինտերնետ, խորհրդատվական կենտրոններ և տպագիր 
հրապարակումներ): 

Պատասխան 
Հարկային մարմինն այդ գործառույթը կատարում է մասնակիորեն:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմնի (վերադաս հարկային մարմնի) ինտերնետ կայքում տեղադրվում է 
տեղեկատվություն, այդ թվում` բրուշյուրներ, ուղեցույցներ: ՏՀՏ-ների սպասարկման 
բաժինները ևս ծառայություններ են մատուցում այս հարցում. ՏՀՏ-ում  
հայտարարությունների տախտակին փակցնում են վերադաս հարկային մարմնից 
ստացվող նոր ուղղորդող պարզաբանումները, բանավոր պարզաբանում հարկատուների 
հիպոթետիկ հարցերը և այլն: Իրավիճակն ավելի բարվոք է, քան մի քանի տարի առաջ: 
Այդ գործառույթը, սակայն, կատարվում է ոչ ամբողջական ու ոչ համակարգված ձևով 
այսպես` 

- www.taxservice.am կայքի տեղեկատվությունը թարմացվում է ուշացումով, 
- կայքն ամբողջական չէ, 
- հարկատուի կողմից անհատապես ուղղորդում (պարզաբանումներ, 

hրահանգավորում) ստանալը  հազվադեպ հնարավորություն է, 
- ընդհանուր պարզաբանում-հրահանգավորումները լույս են տեսնում ոչ 

օպերատիվորեն, 
- այս հարցում առկա չէ համակարգված համագործակցություն խորհրդատվական 

կենտրոնների հետ, 
- հարկային մարմնի հրամանով սահմանված էր եղել ոչ խորհրդատվական բնույթի 

հարցերի` հեռախոսով պարզաբանման կարգ, որը որոշակի ժամանակ գործելուց 
հետո ուժը կորցրած է ճանաչվել և այժմ չի գործում: 

Այդպիսի իրավիճակի պատճառ են հանդիսանում մի քանի գործոններ.այն, որ երկար 
ժամանակ «հարկերի (ինքնուրույն) կամավոր վճարումը» չի հանդիսացել հարկային 
մարմնի ռազմավարական գերակայություն, որ զարգացած չեն եղել դրա համար 
անհրաժեշտ ծրագրեր մշակելու, վերահսկելու ու զարգացնելու հմտությունները, որ չեն 
հատկացվել համապատասխան ռեսուրսներ: 
 
Հարկային համակարգի զագացման եռամյա ծրագիրը նախատեսում է այս գծով. 
-  «ուղղորդման» առանձին դիտարկում («պարզաբանումների»և/կամ 

«հրահանգավորման» մասին առանձին դրույթ առկա չէ), 
-  շահագրգիռ նախարարությունների հետ քննարկել նոր կազմավորվող 

կազմակերպությունների համար ուղղորդող պարզաբանումների ինստիտուտի 
ներդրման հարցը` անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնելով համապատասխան 
օրենսդրական փոփոխություն: Ժամկետ է նախատեսված 2009 թվականի վերջը:  

Փաստորեն, եռամյա ծրագիրը սկզբունքային լուծումը հետաձգել է մինչև ծրագրի վերջին 
տարին: Պետք է նշել, որ մինչև այս եռամյա ծրագիրը (հաստատված 2007 թվականի 
մայիսին) հարկային մարմնի համար սահմանված է եղել «հարկային 
հավաքագրումներում ինքնագնահատման համակարգի ներդրման ռազմավարական 
միջոցառումների ծրագիր» 2005 թվականի մայիսին: Այդ ծրագիրը, փաստորեն, այժմ իր 
մեծ խնդիրներով տեղափոխվել ու տեղ է գտել այս «եռամյա ծրագրում»:  
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ԱՑ 12.3.3 

 18.8 միավոր 

• Արդյո՞ք ուղղորդումը  տրամադրվում  է օգտագործման համար 
դյուրին   և համապարփակ ծառայության («մեկ կանգառի 
սկզբունք») միջոցով, որը ծածկում է բոլոր հարկատեսակները, 
ինչպես նաև դրանց հարակից օրենսդրական պահանջները: 

Պատասխան 
Վերադաս հարկային մարմնում ուղղորդումների (պարզաբանումների, նամակների 
պատասխանների) պատասխանատվությունը դրված է միայն մեկ ստորաբաժանման 
վրա, այսինքն` այդ իմաստով ապահովված է «մեկ կանգառի» սկզբունքը: Սակայն 
հարցում-նամակների ուղղորդումներ կամ պատասխաններ ստանալը «դյուրին» չէ 
«սովորական» հարկատուների համար: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինը շատ ակտիվ չէ ուղղորդումներ (պարզաբանումներ, 
հրահանգավորում) տալու հարցում: Դրա համար կան և օրենսդրական («Իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածին համապատասխան պաշտոնական 
պարզաբանում հրապարակելու երկարատև պրոցեդուրաներ) և վարչարարական 
(ռեսուրսների պակաս, ներառյալ` համապատասխան փորձառություն և գիտելիքներ 
ունեցող մասնագետների) պատճառներ:  
 
Հարկային մարմնի հրապարակումները «user friendly» այսինքն` կարդալու համար շատ 
հարմարեցված չեն:  
 
Հարկային մարմնի հաստատած ու հրապարակած պաշտոնական պարզաբանումները 
կամ հրահանգները երբեմն բավարար խորությամբ չեն անդրադառնում, բացի այդ 
կոնկրետ հարկատեսակի հարցից, նաև` «հարակից օրենսդրական խնդիրներին»: 
 
Պետք է նշել, որ համաձայն «Հարկային համակարգի զարգացման եռամյա ծրագրի»` այս 
ուղղությամբ  նախատեսվում են որոշակի աշխատանքներ.  
-   շահագրգիռ նախարարությունների հետ քննարկել նոր կազմավորվող 

կազմակերպությունների համար ուղղորդող պարզաբանումների ինստիտուտի 
ներդրման հարցը և, անհրաժեշտության դեպքում, ներկայացնել համապատասխան 
օրենսդրական փոփոխություն (այս կապակցությամբ վերլուծություն տես վերը, ԱՑ 
12.3.2. վանդակում), 

-   իրականացնել համապատասխան աշխատանքներ` հարկային մարմնում թեժ գիծ 
ստեղծելու և շահագործելու նպատակով (այդպիսի թեժ գիծ գործում էր սկսած 2006 
թվականի նոյեմբերից, որի գործողությունը դադարեցվեց վերջերս, վերլուծությունը 
տես վերը, ԱՑ 12.3.2. վանդակում):  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ հարկային մարմնին գրված 
հարցումներին ի պատասխան` սովորաբար ստացվում է անորոշ պարզաբանում` բավականին 
ընդհանուր հղում պարունակող հարկային օրենքին կամ դրա բաժնին կամ էլ ստացվում է 
պատասխան, որ հարկային մարմինը չի կարող տրամադրել խորհրդատվություն (ինչը 
սահմանված է «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով): Տարընթերցում կա այն հարցում, թե 
արդյո՞ք հարկային մարմնի կողմից ուղղորդումներ կատարելու միակ թույլատրելի ձևը 
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն «պաշտոնական պարզաբանում» տեսակի 
փաստաթուղթն է: Եթե դա այդպես է, ապա հարկատուները պետք է տեղյակ  լինեն այդ մասին:       
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Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2003 թվականի հաստատած`  ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

հարկային պետական ծառայության վարչարարության կատարելագործման 
վարչության գործառույթները, ՆՓՑ 23 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2006թվականի նոյեմբերի 21-ի «Նախապես հայտարարված 
հեռախոսահամարներով հարկային տեսչությունների կողմից հարկ 
վճարողներին ոչ խորհրդատվական բնույթի տեղեկատվական ծառայությունների 
մատուցման ընթացակարգը հաստատելու մասին» հրաման, թիվ 1-06/572-Ա 
(ներկայումս ուժը կորցրած է ճանաչվել) ՆՓՑ 43,  

- ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի  «Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների 
եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» 696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55: 

 
ՌՆ 4 

Հարկերի գրանցման և հաշվառման համակարգերը հեշտ կիրառելի և 
արդյունավետ են  կառավարման համար: 

ԱՑ 12.4.1 

34.4 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը հարկատուներին տրամադրում է 
տարատեսակ ծառայություններ (էլ-եղանակով կամ թղթային 
տարբերակով), որ վերջիններս կարողանան հաշվառման 
կանգնել, պատրաստել հայտարարություններ, 
հաշվետվություններ, ծանուցել դրանց   փոփոխությունների 
մասին և կատարել հարկային պարտավորությունների 
վճարումներ: 

Պատասխան 
Հարկային մարմինն ունի այդպիսի գործառույթ, սակայն դա նրա գերակայություններից 
չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այս հարցում նկատվում է առաջընթաց. հարկատուներն այժմ ավելի հեշտորեն կարող են 
ճարել անհրաժեշտ ինֆորմացիան, քան դա նախկինում էր, թեկուզև ընդամենը 1 տարի 
առաջ: 
 
 Չմոռանանք, որ ներկայումս կառավարությունը («Պաշտոնական տեղեկագիր» 
պարբերականի միջոցով) անվճար Ինտերնետային կայք է վարում` www.laws.am (կամ որ 
նույնն է` www.arlis.am), որում տեղաբաշխված են ՀՀ նորմատիվային ակտերը, 
միջազգային պայմանագրերը:   
ՏՀՏ-ին կից տարածքներում  սովորաբար տեղաբաշխված են լինում «սեղանիկներ» կամ 
կրպակներ, որտեղ հարկատուն կարող է գնել հարկային հաշվետվությունների 
բլանկներ: Հարկային մարմինը ստեղծել է հրատարակչական հարցերով զբաղվող 
դուստր ընկերություն, որը զբաղվում է հարկային օրենսդրական ակտերի պարբերական 
հրատարակմամբ: Դրանք հանվում են վաճառքի` մատչելի գներով: Հարկային  
մարմինը, հնարավորության դեպքում (սովորաբար դա դոնոր կազմակերպության 
միջոցների հաշվի է լինում) տպագրում է նաև բրոշյուրներ (օրինակ, «Ինչպես վճարել 
գույքահարկը» և այլն) և անվճար տարածում հարկատուների շրջանում:  
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Հարկային մարմինը դեռևս չի ներդրել մեխանիզմ, որպեսզի ապահովի էլեկտրոնային 
եղանակով անհրաժեշտ քանակի տեղեկատվության փոխանցումը, հարկատուների 
կողմից on-line հաշվետվությունների լրացումը, հաշվետվությունների (ինչպես նաև 
տարատեսակ այլ տեղեկանքների) էլեկտրոնային ձևով հարկային մարմնին ուղարկելը, 
ինչպես նաև ինտերնետի միջոցով հարկերը վճարելը:    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՏՀՏ ներկայացուցչի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ  պետք չէ հարկատուներին 
տրամադրվող ծառայությունների կազմի կամ ծավալների, նրանց` ավելի իրազեկված լինելու 
հարցում հարկայինի աշխատանքը գնահատելիս անպայմանորեն «դափնիների» արժանացնել 
նրան, քանի որ դա օբյեկտիվ առաջընթաց է, որն առկա է Հայաստանում;   
 
Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ ակնկալելի է 
հարկային մարմնի ավելի ակտիվ օժանդակությունը այնպիսի տեխնիկական հարցերում, օրինակ. 
- գույքահարկի ու հողի հարկի վճարողների մեծ մասը ֆիզիկական անձինք են, ովքեր տեղյակ 

չեն, որ հարկային պարտավորության կատարման օր է ոչ թե բանկով փոխանցում (վճարում) 
կատարելու  այլ գանձապետական հաշվին մուտքագրելու օրը, 

- այդ նույն անձանց համար դժվարություն է ներկայացվում հողի և շինության կադաստրային 
արժեքների մասին տեղեկատվություն ստանալը (որը պրակտիկորեն հիմնականում հենց 
հարկեր վճարելու նպատակով էլ հաշվարկվում է կառավարության կողմից), 

- հողի հարկի գումարներն ինքնուրույնաբար հաշվարկել կարողանալու համար հարկավոր է 
ձեռք բերել տեղեկատվություն մի (Երևաևի գոտիավորման) գործակցի մասին, որը շատերին է 
սահմանափակում, քանի որ հրապարակված չէ: Պետք է հաշվի առնել, որ հողի հարկին 
առնչվում են բազմաթիվ անձինք, 

- անձնական հաշվի քարտից քաղվածքների` առանց դժվարության տրամադրումը ևս 
կհանդիսանար  հարկերը ինքնուրույն վճարելուն նպաստող գործառույթ:       

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 1992 թվականի հուլիսի 13-ի «Հարկային տեղեկատու» 

պարբերականի հրապարակման մասին» 395 որոշում, ՆԻԱՑ 19 
 

ԱՑ 12.4.2 

71.9 միավոր 

• Արդյո՞ք  հաշվետվությունների և այլնի ստանդարտ ձևերում 
զետեղված է տեղեկատվության նվազագույն քանակի պահանջ` 
հաշվի առած ռիսկերի կառավարման համար անհրաժեշտ 
մակարդակը: 

Պատասխան 
Որպես կանոն, այո:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այս հարցում նկատվում է առաջընթաց, որն արտահայտվում է հետևյալում. 
− դեռևս 2006 թվականին ՀՀ կառավարությունը հանձնարարեց մի շարք 

գերատեսչությունների` համադրել իրենց կողմից տնտեսվարող սուբյեկտներից 
հայցվող տեղեկատվության կազմը և առաջարկություններ ներկայացնել 
կազմակերպությունների ու այլ անձանց հաշվետվական բեռի օպտիմալացման 
նպատակով: Դրա արդյունքում հարկային մարմնի նախաձեռնությամբ 
պատրաստվեց օրենսդրական փոփոխության նախագիծ և կրճատվեց  
շահութահարկի տարեկան հաշվետվության հետ միաժամանակ ներկայացվող 
տեղեկատվության ծավալը, 
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− նման «խտացման», այսինքն` պահանջվող տեղեկատվությունը նվազագույնի 
հասցնելու հնարավորությունները մեծանում են այն բանին զուգահեռ, որ հարկային 
մարմինը կարողանում է արդեն իսկ ունեցած տեղեկատվությունից ստանալ ավելի 
շատ օգուտ, այսինքն` մեծացնում է եղած տեղեկատվության կիրառման 
արդյունավետությունը: Այդպիսի արդյունավետ օգտագործման հնարավորություն է 
ընձեռում  2006 թվականի վերջերից ներդրված «կամերալ» ուսումնասիրությունների 
մեխանիզմը: «Հարկային համակարգի զարգացման եռամյա ծրագրում» 
նախատեսվում է այդ մեխանիզմի հետագա զարգացում: 

 
Տեղեկատվության նվազագույն պահանջ «դնելուն» նպաստում են նաև տվյալների 
բազաների տեխնիկական պահանջները: Հատուկ այլ ռիսկերի գնահատում, 
հաշվետվական ձևերի դիզայնի ժամանակ  հատկապես, չի իրականացվում: 

Վերաբերող նյութեր. 
 ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2006 թվականի «Կամերալ (գրասենյակային) ուսումնասիրությունների 
անցկացման մեթոդական ուղեցույց հարկային ծառայողների համար հաստատելու 
մասին» հրաման, թիվ 1-06/378-Ա,, ՆՓՑ 37 

 
ԱՑ 12.4.3 

81.3 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն  օգտագործում է հարկատուի 
իդենտիֆիկացման միասնական համարը` բոլոր հարկերի և 
տուրքերի, պարտադիր վճարների հետ կապված 
հարաբերությունների, գործերի համար: 

Պատասխան 
Այո, պրակտիկայում դա այդպես է:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Պետք է նշել, որ «հարկ վճարողի հաշվառման համար»-ները (ՀՎՀՀ) թղթակցության մեջ 
պարտադիր օգտագործելու օրենսդրական  հստակ ու հրապարակայնեցված պահանջ 
ներկայումս առկա չէ: Հարկային մարմինը նախաձեռնել է ու այժմ քննարկվում է օրենքի 
նախագիծ` համապատասխան հարկային հաշվառման բոլոր հարցերն օրենքով 
կարգավորելու նպատակով:25  
Նշենք, որ ՀՎՀՀ-ն ներկայումս օգտագործվում է նաև կազմակերպությունների կնիքների 
վրա, որպես պարտադիր տարր: Կարծիք կա, որ գործարար շրջանակի սովորույթների 
զարգացումը դուրս է մղելու նաև “Կնիք” հասկացությունը, ինչը կարող է անդրադառնալ 
ՀՎՀՀ կիրառման շրջանակի վրա:  

  Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ Կառավարության 07.06.95թ. «ՀՀ տարածքում հարկ վճարողների հաշվառման 

համարների համակարգի սահմանման մասին» թիվ 321 որոշում, ՆԻԱՑ 22   
- ՀՀ հարկային պետական տեսչության պետի 1996թ. փետրվարի 7-ի «Հարկ 

վճարողի հաշվառման համարի տրամադրման կարգի հաստատման մասին» թիվ 
81 հրաման, ՆԻԱՑ 35: 

                                                 
25 Նշում. սույն ԱՑ գնահատումից հետո հրապարակվեց այս հարցի իմաստով նշանակություն 
ունեցող նոր օրենք, այն է «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հարկային 
հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 2007թ. 
հոկտեմբերի 11-ին, 
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Հավելված 12.01 

Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք  
 

 ՀԳԱ 12  
 Հարկերի (ինքնուրույն) կամավոր վճարում  

     Ռն 1-ի միավոր   8
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 1  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 12.1.1   31.3       
 ԱՑ 12.1.2   28.1       
 ԱՑ 12.1.3 21.9        
 ԱՑ 12.1.4       81.3   
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         41  
        
     ՌՆ 2-ի միավոր   12
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 2  0-25 25-50 50-75 75-100   

30% ԱՑ 12.2.1 21.9         
 ԱՑ 12.2.2     56.3     
 ԱՑ 12.2.3   25       
 ԱՑ 12.2.4     53.1     
 ԱՑ 12.2.5     68.8     
 ԱՑ 12.2.6   46.9       
 ԱՑ 12.2.7 12.5         
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         41  
        
     ՌՆ 3-ի միավոր   4
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 3  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 12.3.1 15.6         
 ԱՑ 12.3.2   31.3       
 ԱՑ 12.3.3 18.8         
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         22  
        
     Ռն 4-ի միավոր   19
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 4  0-25 25-50 50-75 75-100   

30% ԱՑ 12.4.1   34.4       
 ԱՑ 12.4.2     71.9     
 ԱՑ 12.4.3       81.3   
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         63  
        
        

ՀԳԱ-ի ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔ 42     
ՀԳԱ-ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 43     
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ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես Պատկեր 12.01) 

N 
Փաստացի 
արդյունք 

ՌՆ 
"ցանկալի" 
արդյունք 

Շեղումը 
ՌՆ 

"ցանկալի"-
ից 

%, 
Փաստացի/ցանկալի 

ՌՆ1 8.13 12.00 3.87 67.75% 
ՌՆ2 12.19 18.00 5.81 67.74% 
ՌՆ3 4.38 12.00 7.62 36.50% 
ՌՆ4 18.76 18.00 -0.76 104.22% 

 
 
Գնահատված ՀԳԱ 12 (տես Պատկեր 12.02) 
ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 60  
ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 43  

  
Պատկեր 12.02 

60

43

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

  
Շեղումը ցանկալի արժեքից` 17 միավոր 
ԱՑ-երի քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում (տես 
Պատկեր 12.03) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 
ԱՑ-երի քանակը 5 6 4 2 0 17 
ԱՑ-երի % ընդհանուրից 29% 35% 24% 12% 0% 100% 

 
 Պատկեր 12.03 
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ՀԳԱ 13 
“Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ” 
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IV.13. ՀԳԱ 13 - Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

ՀԳԱ 13-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ 13-ը` «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» անվանումով, նպատակ ունի պարզելու, 
թե արդյո՞ք հարկային մարմինը կարողանում է առավելագույնս օգտագործել 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները` հարկային մարմնի գործունեությանն աջակցելու 
համար: 

Ըստ եվրոպական չափանիշների` հարկային գործում տեղեկատավական 
տեխնոլոգիաներ (ՏՏ) օգտագործելը նշանակում է, որ. 

⇒ առկա է առանձին սահմանված ՏՏ ռազմավարություն` ամբողջովին ուղղված 
հարկային մարմնի հիմնական գործունեության առաջընթացի ապահովմանը, 

⇒ ՏՏ համակարգն ունի ժամանակակից ճարտարապետության, 
⇒ ՏՏ նախագծերը ղեկավարվում են պրոֆեսիոնալ մեթոդներով, 
⇒ առկա է ՏՏ կիրառումը խթանող միջավայր, ներառյալ` հարկատուների դեպքը, 
⇒ համակարգը գործում է ամբողջապես անվտանգ` երաշխավորելով հարկատուի 

տվյալների գաղտնիությունը: 

1. Իրականացման (ՀԳԱ 13-ի լրացման) առանձնահատկությունները 

Փորձագետների աշխատանքի ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության աղբյուրներ.  
o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1), 
o ընթացակարգային (ներքին իրավական), այլ փաստաթղթեր (տես սույն 

Հաշվետվության` Հավելված 2), 
o հարցազրույցներ հարկային մարմնի` ՏՏ ոլորտի պաշտոնատար անձանց հետ, 

ներառյալ` ՏՀՏ ներկայացուցիչները, 
o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված 2  կլոր սեղաններ` պետական 

գերատեսչությունների (29.10.2007թ.) և բիզնեսի ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ (26.10. 2007թ):   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ 13–ը պարունակել է 28 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել բոլորը:  

ՀԳԱ 13-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում, որպես 
ՀԳԱ 13-ի Հավելված 13.01 (ներառյալ` շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն).  

Միայն մեկ ԱՑ է զետեղվել 4-րդ տիրույթում: Փորձագետների պատասխանների մեջ չկան 
բացատներ և չկան նաև երկուսից ավելի տիրույթներում տարածված ԱՑ-ներ կամ ՌՆ-եր:  

2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 13-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 13-ից, 5 ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորներն, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 13-ի 
գծով 37 միավորի, ԵՄ սահմանած «ցանկալի» 60-ի դիմաց:  
 Շեղումը կազմում է 23 միավոր, ինչը կազմում է 60-ի 39տոկոսը:  

Շեղման 23 միավորանոց մեծության կառուցվածքում հավասար դերակատարում ունեն 
բոլոր ՌՆ-ները, այսինքն` չկա եվրոպական մակարդակից հետ մնալը բացատրող  
ընդգծված պատճառ. հետ մնալը բոլոր հիմնական ուղղություններով է: Բոլոր ՌՆ-ների, 
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այսինքն` բոլոր հիմնական ուղղությունների գծով հեռավորությունը եվրոպականից մոտ 
40 տոկոս է: Մյուս կողմից, դա նշանակում է, որ ՀՀ հարկային մարմնում ՏՏ համակարգն 
իր «մեծ բաղադրիչներով» հավասարապես մոտ է եվրոպական պահանջներին, որ չկա 
որևէ ուղղություն, որտեղ այն էականորեն է հետ մնացել միջազգային զարգացումներից:   

ԱՑ-ների մակարդակով ևս պատկերն ավելի կենտրոնաձիգ է: Օրինակ, ամենացածր 
միավորը հնարավոր ամենացածրից մեծ է ու կազմում է 18.75, դա ԱՑ 13.2.7.-ն է, որը 
վերաբերում է ՏՏ նախագծերի բյուջետավորման  հարցերին: Փաստորեն սովորաբար, 
Եվրոպայում այն ենթարկվում է առանձին կանոնների, դրա երաշխավորված կատարման 
համար հարկային մարմինը դրա ծախսը կապակցում է հարակից ծախսային հոդվածների 
հետ` ստեղծելով պահուստներ, այն, սովորաբար ընդհանուր բյուջեում ունենում է 
նվազագույն շեմ և այլն:  

Բարձր միավոր հավաքած (գնահատման 4-րդ տիրույթ) ԱՑ-ն ԱՑ 13.4.5.-ն է: Դրանից 
պարզ է դառնում, որ Հայաստանի հարկային ծառայությունն, ըստ ժամանակացույցի, 
պետական վիճակագրական նպատակներով տրամադրում է ամփոփ տվյալներ հարկային 
գործի վերաբերյալ:  

Պատկեր 13.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
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Փաստացի արդյունք ՌՆ "ցանկալի" արդյունք  
ՀԳԱ 13: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ՏՏ) 

ՌՆ 1 
ՏՏ ռազմավարությունն աջակցում է հարկային մարմնի առաքելությանը, 
տեսլականին ու գործունեությանը, հարկատուին դարձնում (դիտարկման) 
առանցքային միավոր: 

ՌՆ 2 
ՏՏ համակարգի ճարտարապետությունը և կառավարումը կազմակերպված լինի 
միասնական և ծախսաարդյունավետ եղանակով: 

ՌՆ 3 
ՏՏ նախագծերը կառավարվում են պրոֆեսիոնալ կերպով և ապահովված են 
բավարար ռեսուրսներով: 

ՌՆ 4 
Խթանվում և առավելագույնի է հասցվում ՏՏ համակարգերի կիրառումը բոլոր` 
արտաքին հարկատուների և ներքին վարչարարական ստորաբաժանումների 
կողմից 

ՌՆ 5 
ՏՏ անվտանգության կազմակերպական աշխատանքները հուսալի են և 
արդյունավետ, ինչպես նաև երաշխավորում են հարկատուի/օգտագործողի 
գաղտնիությունը և տվյալների ամբողջականությունը: 
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Լրացված ՀԳԱ 13 
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ՏՏ)» 

Նպատակը` Ճկուն, կայուն և անվտանգ համակարգերի միջոցով առավելագույնս 
օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները` հարկային մարմնի 
գործունեության (բիզնես) ռազմավարությանն ու գործառույթներին աջակցելու 
համար: 
ՀԳԱ-ի համար 

37 միավոր               Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ՌՆ 1 
ՏՏ ռազմավարությունն աջակցում է հարկային մարմնի առաքելությանը, 
տեսլականին ու գործունեությանը, հարկատուին դարձնում (դիտարկման) 

առանցքային միավոր: 
ԱՑ 13.1.1 

28.13 միավոր 
• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի հրապարակված և 

պարբերաբար վերանայվող ՏՏ ռազմավարություն: 

Պատասխան 

Հարկային մարմինը չունի առանձին փաստաթղթի տեսքով մշակված,  հրապարակված և 
պարբերաբար վերանայվող ՏՏ ռազմավարություն:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Որպես միասնական ռազմավարություն` հրապարակված փաստաթուղթ չկա: Հարկային 
մարմինն իր մոտ ՏՏ ոլորտի գործունեությունը կարգավորում է առանձին հրահանգների, 
հրամանների և կարգադրությունների միջոցով, օրինակ, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
լոկալ համակարգչային ցանցից և տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին» հրաման, 
որը կարգավորում է ներքին համակարգչային ցանցից օգտվողների իրավունքները և 
սահմանում ցանցին միանալու կարգը:  
Ռազմավարության տարրեր, այնուամենայնիվ, հանդես են գալիս մի քանի այլ 
փաստաթղթերում: Մասնավորապես. 

1. ՀՀ կառավարության կողմից 2007 թվականին հաստատված ՀՀ հարկային 
համակարգի զարգացման եռամյա ծրագրում մի ամբողջ հատված նվիրված է ՏՏ 
հարցերին: Նախատեսվում են հետևյալ հիմնական միջոցառումները. 

1.1. միասնական համակարգչային ցանցի ստեղծման ավարտ, 
1.2. ստուգման ենթակա կազմակերպությունների ընտրման 

ավտոմատացված համակարգի ներդրում, 
1.3. ԱԱՀ գերավճարների վերադարձման ավտոմատացված համակարգի 

ներդրում, 
1.4. տեղեկատվական հոսքերի կառավարման նպատակով համակարգչային 

ծրագրի մշակում, փորձարկում և ներդրում:  
   

2. Հայաստանի Հանրապետության 2007-2009 թվականների պետական 
միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում կա մի հատված, որը վերաբերում է այդ 
տարիներին պետական բյուջեների հարկային եկամուտների հավաքագրումն 
ապահովելու համար ՀՀ հարկային մարմինների կողմից իրականացվելիք 
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միջոցառումներին:  Այդ հատվածում նախատեսվում է «հարկային հաշիվների 
մշակման ավտոմատացում, հանդիպակաց ստուգումների համար անհրաժեշտ 
հարկային հաշիվների (100 հազար դրամ և ավելի գումարով) բազայի ստեղծում և 
շահագործում, դրանց վերաբերյալ հարկային մարմինների կողմից ստացվող 
տեղեկատվության մշակման համակարգչային ծրագրի և համապատասխան 
բազայի ստեղծում, հարկային տեսչություններում դրանց ներդրում»: 

3. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2007 թվականի աշխատանքային ծրագրում ՏՏ-ներին առնչվող 
հատվածում ըստ էության նախատեսվում է ձեռնամուխ լինել իրավիճակի 
ուսումնասիրության և ռազմավարության նախագծման աշխատանքներին: Նշվում 
են նպատակը և միջոցառումները:  

«Նպատակ. ՀՊԾ տեղեկատվական համակարգի գործունեության, 
համակարգչային ծրագրերի (այդ թվում` կառավարչական, տեղեկատվական 
համակարգերի) հետագա զարգացման պլանի և տեխնիկական ապագա 
պահանջների ծրագրի մշակում, 

Միջոցառումներ. առկա վիճակի վերլուծություն, հարկային մարմին 
մուտքագրվող և հարկային մարմնից ելքագրվող տեղեկատվության բոլոր 
տեսակների հավաքագրում` անկախ այդ տեղեկատվության նշանակությունից, 
հարկային գաղտնիքի պահպանման նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողության 
իրականացում, անհարկի տեղեկությունների շարժով հարկային մարմնի 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների ծանրաբեռնվածության բացառում, 
ռիսկերի կառավարման համակարգի մշակում և ներդրում:»  

Այս վերջին միջոցառումը, վերը` 1.4. կետում նշված միջոցառման հետ միասին, 
հանդիսանում են  ՏՏ ռազմավարության փաստաթղթի ստեղծման գործառույթներ: 
Փաստաթուղթը,  փաստորեն, պատրաստ է լինելու 2008 թվականի դեկտեմբերին: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ ՏՏ ոլորտի պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց այն բանի 
կարևորությունը, որ վերը նշված միասնական համակարգչային ցանցի ստեղծման գործառույթին 
պետք է նախորդի համապատասխան տեխնիկակական նախագիծը, առանց որի 
ռազմավարությունը կլիներ ոչ ամբողջական: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ Կառավարության 2007թ. մայիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 

համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը հաստատելու 
մասին» որոշում թիվ 696, ՆԻԱՑ  55, 

- ՀՀ կառավարության 2006թվականի հունիսի 8-ի «Հայաստանի հանրապետության 2007-
2009 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու 
մասին» թիվ 774-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 49,  

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 
տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին» թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ հրաման, 
ՆՓՑ 18, 

- Տեղեկանք «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության վարչության 
2006 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ», 2006թ., ՆՓՑ 19, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.01.2007թ «ՀՀ  ԿԱ  հարկային  պետական  ծառայության`  2007 
թվականին  նախատեսված  բյուջետային  մուտքերն  ապահովող  միջոցառումների  
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ծրագիրը հաստատելու  մասին» թիվ 1-06/27-Ա հրաման, Հավելված 1. «ՀՀ  ԿԱ  
հարկային  պետական  ծառայության  2007 թ.  նախատեսված  բյուջետային  մուտքերն  
ապահովող  միջոցառումների  ծրագիր», ՆՓՑ 36: 

 
 
 

ԱՑ 13.1.2 

43.75  միավոր 

• Արդյո՞ք ՏՏ ռազմավարությունն ամբողջությամբ աջակցում է 
հարկային մարմնի գործունեության (բիզնես) ռազմավարությանը 
և առանցքային գործառնական համակարգերին: 

Պատասխան 
ՏՏ ռազմավարությունն առայժմ մեկ փաստաթղթի տեսքով մշակված չէ: Դրա առկա 

բոլոր տարրերը բխում են ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պլաններից ու ծրագրերից:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային մարմնի գործունեության գրեթե բոլոր բնագավառները կարիք ունեն ՏՏ ոլորտի 
աջակցությանը: Քանի դեռ մշակված չէ համապարփակ մոտեցում-ռազմավարություն ՏՏ 
ոլորտի նկատմամբ, ոլորտի աջակցությունը հարկային մարմինների գործունեությանը և 
նրա առանցքային համակարգերին կրում է ոչ լիարժեք բնույթ: Առաջացող հարցերին 
ուշադրություն է դարձվում, տրվում են լուծումներ`  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 
հանձնարարականների միջոցով: Չունենալով բավարար որակավորման ու թվաքանակի 
մարդկային ռեսուրսներ ու ֆինանսավորում` ՏՏ ոլորտի մասնագետների 
գործողությունները հիմնականում ուղղված են գոյություն ունեցող համակարգերի 
սպասարկմանը: Զարգացումն ու պլանավորումը հարկային մարմնի գործունեության 
(բիզնես) ռազմավարության հետ կապակցելու համար առաջին հերթին հարկավոր է 
լավատեղյակ լինել այդ հիմնական բիզնես ծրագրին, կատարել պահանջարկի ու 
ենթանպատակների իդենտիֆիկացում, ապա առաջարկել համապատասխան 
միջոցառումներ` հիմնվելով ՏՏ օգտագործման վրա: 

Առանցքային գործառնական համակարգերին ներկայումս օժանդակող հիմնական ՏՏ 
գործիքը   «Հարկատու 2» համակարգն է:  

Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում դրա բարելավման ուղղությամբ (դոնոր 
կազմակերպությունների աջակցությամբ), օրինակ, որ այն ներառի նաև վերլուծություններ 
կատարելու համար գործիքներ: Այդպիսի նոր գործիքների ու նաև միասնական 
համակարգչային ցանցի գործարկումից հետո (նախատեսված է 2007թվականի վերջին) 
էականորեն կավելանա ՏՏ օգտագործման արդյունավետությունը հարկային մարմնի 
առօրյա խնդիրների լուծման համար: 

Առաջացող խնդիրների լուծումը կոորդինացնելու համար ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ  եկամուտների 
հաշվառման, պլանավորման և վերլուծության վարչության կազմում ստեղծվել են 2 
բաժիններ` «տվյալների մշակման բաժին» և «համակարգչային տեխնոլոգիաների 
մշակման և սպասարկման բաժին»:   

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 18, 
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- Տեղեկանք, «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության 
վարչության 2006 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ», 
2006թ., ՆՓՑ 19 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 27/12/2006թ. « ՀՊԾ-ի գլոբալ համակարգչային ցանցի 
համատեքստում համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման համար 
աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին» թիվ 1-06/743-Ա հրաման, ՆՓՑ 56: 

ԱՑ 13.1.3 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք ՏՏ ռազմավարությունը հաստատվել է հարկային մարմնի 
կառավարման բարձր օղակի կողմից և արդյո՞ք հարկային 
մարմնում բարձրաստիճան ղեկավարներից որևէ մեկը 
նշանակվել է որպես ՏՏ գործառույթի համար պատասխանատու: 

Պատասխան 
ՏՏ ռազմավարությունն առայժմ մեկ միասնական փաստաթղթի տեսքով մշակված չէ: Դրա 
տարրերը, սակայն, ներառված են հարկային մարմնի զարգացման եռամյա ծրագրում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Քանի որ հարկային մարմնում ՏՏ ռազմավարությունն առայժմ մշակված չէ, ապա 

ֆորմալ առումով չէր էլ կարող լինել դրա հաստատումը:   
Հարկային մարմնում բարձրաստիճան ղեկավարների պարտականությունների մեջ 

հատկապես ընդգծված չէ ՏՏ ռազմավարական ծրագրի ընդհանուր գործառույթը: Դա 
հնարավորություն չի տալիս բազմաթիվ այլ գործառույթների համար պատասխանատու 
ղեկավարներին բավարար ժամանակ հատկացնել ու խորանալ ՏՏ ոլորտի հոգսերի, 
խնդիրների մեջ, անմիջականորեն մասնակցել քաղաքականության և ծրագրերի 
մշակմանը:    

Ներկայումս ՏՏ առանձին ծրագրերն առաջ տանելն իրականացվում է «խնդրի 
առաջացում > առաջարկությունների նախագծի պատրաստում ՏՏ ստորաբաժանումների 
կողմից > այլ ստորաբաժանումներից կարծիքների հավաքագրում > լրամշակում > 
հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից հրամանով ընթացակարգի սահմանում > 
տեղայնացում» սխեմայով: Հարկային մարմնի ղեկավարն այդ ծրագրերի համար 
պատասխանատու է նշանակում, այդ թվում` կարող է նշանակվել հարկային մարմնի 
բարձրաստիճան ղեկավարների թվից: Այնուամենայնիվ, դրանք դիսկրետ լուծումներ են, 
որոնք կարող են արագորեն դառնալ վերափոխման ենթակա և, դրանով իսկ, ազդել ու 
դանդաղեցնել այլ` հիմնական գործառութային ծրագրերի իրագործումը: 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի  «Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55, 

- «Հարկային ծառայության մասին», ՀՀ օրենք, ընդունված 03/07/02, ՀՀՊՏ 33, ՆԻԱՑ  
10, 

- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 18: 

ԱՑ 13.1.4 

71.88 միավոր 

• Արդյո՞ք ՏՏ գործառույթը հստակորեն նշված է հարկային մարմնի 
վարչակազմակերպչական կառուցվածքում, և արդյո՞ք նրա դերը և 
պատասխանատվության շրջանակները սահմանված են և 
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հրապարակված: 

Պատասխան 
ՏՏ ոլորտի գործառույթները նշված են հարկային մարմնի վարչակազմակերպչական 

կառուցվածքում առանձնացված ստորաբաժանումների պարտականությունների 
շրջանակում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

ՏՏ գործառույթն իրագործվում է ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն եկամուտների հաշվառման, պլանավորման 
և վերլուծության վարչության (այսուհետ` նաև ԵՀՊ վարչություն) կազմում ընդգրկված 
«համակարգչային տեխնոլոգիաների և սպասարկման» և «տվյալների մշակման»  
բաժինների կողմից: Այս վարչության և ՏՏ գործունեություն իրականացնող բաժինների 
գործառույթները և պատասխանատվության շրջանակները սահմանված են 
համապատասխան հրամաններով ու հրահանգներով: Որոշ դեպքերում ՏՏ 
ստորաբաժանումների համար սահմանվում են առանձին նոր հանձնարարություններ` 
ըստ կոնկրետ նախագծերի:   

ԵՀՊ վարչության գործառույթներում նշված են, մասնավորապես. 
o ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կենտրոնական ապարատի ստորաբաժանումների գործառույթների 

իրականացման համար անհրաժեշտ ավտոմատացված համակարգերի 
պատվերների ընդունում, նախագծում, ստեղծում` համաձայն նախօրոք 
հաստատված տեխնիկական առաջադրանքների, ապա և ներդրում, սպասարկում և 
կատարելագործում, 

o տվյալների կենտրոնական բազայի ստեղծում, արխիվացում, պահպանում, 
անվտանգության միջոցառումների իրականացում, 

o համակարգչային ծրագրերի օգտագործման ձեռնարկների պատրաստում,  
o համակարգչային տեխնիկայի պահանջարկի գնահատում, ձեռքբերման հայտերի 

կազմում, օպտիմալ բաշխման առաջարկությունների ներկայացում, 
o տեղական և գլոբալ համակարգչային ցանցերի սպասարկում, 
o կենտրոնական բազայի ու լոկալ ցանցի կառավարում` ըստ սահմանված կարգի: 

Հարկային մարմնի գործունության ռազմավարության հետ ՏՏ ռազմավարությունը 
համապատասխանեցնելու պարագայում նշված գործառույթներում տեղի կունենան 
վերափոխումներ, ճշգրտումներ:    

ՏՏ գործառույթների նշանակությունից ելնելով` առավել նպատակահարմար կլիներ 
որոշակիորեն առանձնացնել այդ գործառույթը-ոլորտը հարկային մարմնի 
վարչակազմակերպչական կառուցվածքում: Մասնավորապես, այն դարձնել առանձին 
վարչություն, իսկ բյուջետավորման ընթացքում նախատեսել առանձին տող: Նմանատիպ 
մոտեցում ամրագրվել է մի շարք պետական գերատեսչություններում (ՀՀ ֆինանսների և 
էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ կենտրոնական բանկ): 

Վերաբերող նյութեր. 
- ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 18, 

- Տեղեկանք «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության 
վարչության 2006 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ», 
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2006թ., ՆՓՑ 19: 
 

ԱՑ 13.1.5 

43.75 միավոր 

• Արդյո՞ք տեղեկատվությունը (օրենսդրությունը և ձևաթղթերը) 
հեշտորեն հասանելի է, և արդյո՞ք տվյալների (հարկային 
հաշվետվությունների) լրացումն իրականացվում է (ինչպես 
արտաքին, այնպես էլ ներքին լրացման իմաստով) առանց 
դժվարությունների, և արդյո՞ք մուտքը (հասանելիությունը) 
Ինտերֆեյսին իրագործվում է օգտագործողի համար հարմար 
եղանակով ու պարզության առավելագույն աստիճանով: 

Պատասխան 

Տեղեկատվությունը հասանելի է: Հարկատուի կողմից հաշվետվությունները Ինտերֆեյսի 
միջոցով (ինտերնետով) լրացնելու համակարգ գործարկված չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային օրենսդրության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև հարկային 
հաշվետվությունների ձևաթղթերը մատչելի են և հասանելի տարբեր աղբյուրներից, 
համապատասխան դեպքերում` վճարովի: Այդ տվյալները էլեկտրոնային տեսքով 
հասանելի են լույս տեսնող պարբերականների, հրապարակվող տեղեկատուների, 
օրենսդրական ակտերի պաշտոնական տեղեկագրերի, հարկային մարմնին չպատկանող 
էլեկտրոնային բազաների (IRTEK, www.arlis.am, www.laws.am, www.parliament.am) և 
հարկային մարմնի պաշտոնական ինտերնետային կայքի (www.taxsevcie.am) միջոցով:  

Այնուամենայնիվ, առկա են խնդիրներ, քանի որ. 
o hարկատուների համար առկա չէ որևէ կենտրոնացված աղբյուր, որտեղից 

հնարավոր և հարմար լինի օգտվել այդ տվյալներից, 
o էլեկտրոնային տարբերակները ոչ բոլոր հարկատուներին են հարմար, օրինակ, 

ինտերնետի հասանելության պատճառով (հատկապես ՀՀ մարզերում), 
o ոչ պակաս կարևոր է տվյալների արդիականությունը` թարմության աստիճանը, 
o  ձևաթղթերը, չնայած հիմնականում հասանելի են էլեկտրոնային տեսքով, սակայն 

հարմարեցված չեն էլեկտրոնային ձևով, ներառյալ` ինտերնետով, լրացման 
համար: 

Հարկային մարմնի ՏՏ մասնագետները մասնակցում են էլեկտրոնային ստորագրության և 
էլեկտրոնային փաստաթղթավորման օրենսդրության զարգացման աշխատանքներին:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ հարկային մարմնի ՏՏ 
վարչարարական շրջանակում էլեկտրոնային փաստաթղթավորման ինստիտուտը դեռևս 
ճանաչված չէ: Այդպիսի մեխանիզմի ներդրումը կապված է լուրջ ֆինանսավորման 
անհրաժեշտության հետ: Միաժամանակ, հարկավոր է, որ զարգացած լինի նաև համապատասխան 
օրենսդրությունը, կայացած լինեն էլեկտրոնային ստորագրության օրենսդրության կիրառման 
մեխանիզմները: Նույնիսկ երբ աշխատի ՏՀՏ-ների հետ միացած գլոբալ համակարգչային տվյալների 
փոխանակման համակարգ-ցանցը, ապա դա կնշանակի տվյալների` էլեկտրոնային փոխանցում, 
բայց դեռևս ոչ տվյալների էլեկտրոնային փոխանակում: Ներկայումս ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ԵՀՊ վարչության 
ՏՏ մասնագետների մասնակցությամբ քննարկվում են  էլեկտրոնային ստորագրության և 
էլեկտրոնային փաստաթղթավորման օրենսդրության կիրառումն ապահովող մեխանիզմներ` 
համապատասխան նորմատիվ ակտերի ընդունման նպատակով (օրինակ, Էլեկտրոնային թվային 

http://www.arlis.am/
http://www.laws.am/
http://www.taxsevcie.am/
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ստորագրության հավաստագրման կենտրոնների աշխատակարգի վերաբերյալ և այլն):  

Վերաբերող նյութեր. 
- Տեղեկանք «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության 

վարչության 2006 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ», 
2006թ., ՆՓՑ 19: 

ՌՆ 2 
ՏՏ համակարգի ճարտարապետությունը և կառավարումը կազմակերպված լինի 

միասնական և ծախսաարդյունավետ եղանակով: 

ԱՑ 13.2.1 

34.38 միավոր 

• Արդյո՞ք ՏՏ համակարգի ճարտարապետությունը նախագծված և 
ստեղծված է համակարգի սեփականատերերի (հեղինակների), 
կառավարողների կամ օգտագործողների և ՏՏ մասնագետների հետ 
սերտ համագործակցությամբ, ինչը հնարավորություն է տալու 
ունենալ հարմարավետ, օգտագործողի համար հարմար և 
կառավարելի լուծումների բերող միջավայր: 

Պատասխան 

ՏՏ համակարգի ճարտարապետությունը, որպես ամբողջական նախագիծ, դեռևս 
վերջնական ձևավորված չէ: Իրականում գոյություն ունեն այդ նախագծի որոշ տարրեր, 
որոնք ստեղծվել են ըստ անհրաժեշտության:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային մարմնում ՏՏ ոլորտին վերաբերող համակարգերը կառուցվել են ըստ 
անհրաժեշտության` շրջաբերական նամակների, կարծիքների հավաքման սկզբունքի և 
աշխատանքային խմբերի հիման վրա: Հիմնական նախագծի վերաբերյալ կոնցեպցիան դեռ 
ավարտուն չէ այն պլանավորվում է ավարտել ու հաստատել 2008 թվականին: Մինչ այդ, 
միշտ չէ, որ ստացված այդպիսի ոչ կայուն (ինչ որ տեղ` տարերայնորեն ձևավորված) 
միջավայրում տրված լուծումները օգտագործողի համար հարմար են,իսկ 
ադմինիստրացիայի համար` կառավարելի: 

Չնայած հիմնական ռազմավարության ներկայումս բացակայությանը, ՏՏ համակարգում 
առաջացած խնդիրները ներկայումս փորձում են կարգավորվել համակարգի 
պատասխանատուների, կառավարողների և օգտագործողների համատեղ աշխատանքի 
շրջանակում: Այսպես` ինչպես ցանկացած այլ ՏՏ համակարգերի կառուցման, 
ընթացակարգերի ստեղծման ժամանակ, հարկային մարմնում ևս ՏՏ գծով իրականացվող 
ծրագրերն անցնում են նախապատրստման ու մշակման համապատասխան փուլերով. 
խնդրի շրջանակների քննարկում և սահմանում, լուծման նախագծում, քննարկում և 
տեստավորում, պիլոտային փորձարկում և շահագործում, սպասարկում և հետադարձ 
կապ` իրական միջավայրում շահագործման ընթացքում: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց. 

− ՏՏ համակարգերի նախագծման ժամանակ առավել արդյունավետ ու որակյալ արտադրանք 
կստացվի` ՏՏ ներգերատեսչական զարգացման պլանները հարկային մարմնի 
գործունեության ընդհանուր շրջանակում դիտարկելու պայմաններում, 

− համակարգի սեփականատերերի (հեղինակների), կառավարողների կամ օգտագործողների 
և ՏՏ մասնագետների միջև համագործակցությունն ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե 
հարկային մարմնի ՏՏ մասնագետներն ավելի վաղ շրջանից մասնակցեին այլ, ՀՀ բյուջեից 
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չֆինանսավորվող միջոցների հաշվին իրականացվող ՏՏ միջոցառումներին. տեխնիկական  
առաջադրանքի մշակում, օպտիմալ օգտագործման պլանավորում, գնումների հայտերի 
պարամետրերի քննարկում և այլն:   

 

Վերաբերող նյութեր. 
o ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 
եկամուտների հաշվառման, պլանավորման և վերլուծության վարչության 
գործառույթները», թիվ 03-05-Լ հրաման, ՆՓՑ 18, 

o Տեղեկանք «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության 
վարչության 2006 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների 
վերաբերյալ», 2006թ., ՆՓՑ 19: 

ԱՑ 13.2.2 

46.88 միավոր 

• Արդյո՞ք ՏՏ ճարտարապետության նախագծման և անհատական 
համակարգերի ստեղծման աշխատանքներում հարկային 
մարմինն օգտագործել է ճանաչված ՏՏ արձանագրություններ, 
ընթացակարգեր և ստանդարտներ: 

Պատասխան 

Հարկային մարմինների ՏՏ ճարտարապետության նախագծման և անհատական 
համակարգերի ստեղծման աշխատանքներում հարկային մարմինը փորձում է 
օգտագործել ճանաչված ՏՏ արձանագրություններ, ընթացակարգեր և ստանդարտներ` 
այնքանով, որքանով դա թույլ են տվել առկա ֆինանսական ռեսուրսները և 
մասնագետների առկայությունը:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Ինչպես նշվեց ԱՑ 13.2.1-ի պատասխանում, հաճախ հարկային մարմիններում ՏՏ 
համակարգերը նախագծվում և շահագործվում են տարերայնորեն: Այս երևույթների 
հիմնական պատճառներից է ոչ միայն երկարաժամկետ տեսակետ-ռազմավարության` 
դեռևս պատրաստ չլինելը, այլ նաև ֆինանսական միջոցների սղությունը:  

Հարկային մարմնում ներկայումս հաստատված չէ օգտագործման համար թույլատրելի 
(ճանաչված ստանդարտներին համապատասխան) ապարատային և ծրագրային 
միջոցների ցանկ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
Սովորաբար ՏՏ ոլորտին վերաբերող նախագծերի դեպքում (համակարգային, թե 

անհատական), հնարավորության սահմաններում փորձ է արվում օգտագործել լավագույն 
մատչելին (ճանաչված ՏՏ արձանագրություններ, ընթացակարգեր և ստանդարտներ)` կախված 
առկա ֆինանսական միջոցներից:  Օրինակ, գործարկվել է ОRACLE 9А համակարգը, օգտագործվում 
են օրինական, լիցենզավորված ծրագրեր:  Դրա հետ միաժամանակ, ունենալով բավականին մեծ 
(ինչպես թվով, այնպես էլ տարածականության առումով) ցանց, համապատասխան սերվերների 
բացակայության պատճառով հարկային մարմինն օգտագործում է ստատիկ IP հասցեներ (դինամիկ 
IP հասցեների (DHCP) փոխարեն): Բացի այդ, իրականացված չէ նաև էլեկտրոնային օգնության 
համակարգը (HelpDesk): Հարկային մարմնում (ստորաբաժանումներում) գոյություն չունի նաև 
ներքին օգտագործման էլեկտրոնային պահոց, ինչը կհեշտացներ տեղեկատվության փոխանակումը 
համակարգի ներսում: Վերջապես, համակարգչային ցանցում դեռևս գործում են Windows 98 
օպերացիոն համակարգեր, որոնք չեն բավարարում անվտանգության ընդունված ստանդարտներին 
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(օրինակ, օպերացիոն համակարգը չի ապահովում մուտքի թույլտվությունների մեխանիզմի 
կիրառում):  

Վերաբերող նյութեր. 
 «էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենք, 
ՆԻԱՑ  77: 

ԱՑ 13.2.3 

40.63 միավոր 

• Արդյո՞ք որտեղ տեղին և հնարավոր է եղել, ապա օգտագործվել են 
ընդհանուր/ընդհանրացված կամ ոլորտային 
համակարգեր/լուծումներ` մշակման (զարգացման) և 
պահպանման ծախսերը նվազագույնի հասցնելու համար: 

Պատասխան 
Հնարավորության դեպքում ոլորտի մասնագետները փորձել են օգտագործել 

ընդհանուր կամ ոլորտային լուծումներ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Ընդհանրական և ոլորտային համակարգերի առավելագույն ֆինանսական 

արդյունավետություն ստանալու նախապայմանը այդ համակարգերում 
համապատասխան  ռազմավարական ծրագրեր ունենալն է, ներառյալ` միջնաժամկետ 
ֆինանսավորման հնարավորությունների ու հասանելի այլ ռեսուրսների հարցը:  

Որպես այդ ուղղությանը նպաստող հանգամանք կարելի է համարել նաև այն, որ. 
- պետական բյուջեի միջոցներից համակարգչային սարքավորումներ գնելու 

պարագայում գնումներն իրականացվում են կենտրոնացված կարգով` պետական 
առանձին մասնագիտացված ստորաբաժանման միջոցով: Քանի որ նույն կառույցն 
է իրականացնում նաև այլ պետական գերատեսչությունների համար նմանատիպ 
գնումները, ապա այլ հավասար պայմաններում ապահովված կլինի ընդհանրական 
ու ոլորտային միասնական չափանիշների կիրառումը, 

- հարկային մարմնի ՏՏ ոլորտի մասնագետները մասնակցել են (մասնակցեն) ոչ 
պետական բյուջեի միջոցներից (օրինակ, դոնոր կազմակերպությունների 
միջոցներից, ինչը նախատեսված է հարկային համակարգի զարգացման 2007-
2009թթ ծրագրով) համակարգիչների ու ՏՏ այլ սարքավորումների, համակարգերի 
ձեռքբերման համար տեխնիկական  առաջադրանքների, պահանջների 
համակարգի սահմանմանը:      

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ դոնոր 

կազմակերպության միջոցներով շուտով էականորեն համալրվելու է հարկային մարմնի ՏՏ 
սարքավորումների քանակը, հատկապես ՏՀՏ մակարդակում: Նաև կարծիք հայտնվեց, որ 
«պահպանման ծախսերի» իմաստով բյուջետային ծախսերը նվազագույնի հասցնելու պահանջը 
տեղին չի լինի հարկային մարմնի դեպքում, քանի  որ համեմատած այլ գերատեսչությունների` 
ընդհանրական ու ոլորտային համադրելի ցուցանիշների հետ, դրանց մակարդակը ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ–ում 
սովորականից էականորեն ցածր է:  

Վերաբերող նյութեր. 
Տեղեկանք «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության վարչության 2006 
թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ», 2006թ., ՆՓՑ 19: 

ԱՑ 13.2.4 
28.13 միավոր 

• Արդյո՞ք գոյություն ունեն բիզնես կարիքներին համապատասխան 
պարզ և հստակ համակարգեր և ընթացակարգեր` ՏՏ ծրագրերի 
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նախընտրելիությունը (գերակայությունները) սահմանելու և 
վավերացնելու համար: 

Պատասխան 

ՏՏ ծրագրեր ընտրելու (գերակայությունը որոշելու) համակարգեր և ընթացակարգեր 
հարկային մարմնում սահմանված չեն:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Մշտապես  գործող ընթացակարգեր սահմանված չեն: Դա ունի մի քանի պատճառներ. 

- Հարկային մարմինն ինքնուրույն չէ գնումներ կատարելիս: Օրենքի համաձայն` 
պետական գնումներն իրականացվում են «Պետական գնումների գործակալություն» 
անվանումով գերատեսչության միջոցով (թեև հայտերը կարող են մշակվել 
հարկային մարմնի կողմից), 

- ՏՏ ծրագրերի ընտրությունը հաճախ  կախված է լինում այլ գործոններից, 
մասնավորապես` առկա ֆինանսական միջոցներից, 

- Այդպիսի ընթացակարգի կամ, ավելի շուտ, համակարգի սահմանումը պետք է 
ակնկալել մինչև 2008 թվականի դեկտեմբերը հաստատվելիք ՏՏ ռազմավարության 
շրջանակում: 

Վերը նշվածը, սակայն, չի նշանակում, որ կոնկրետ նախագծերի (գնումների 
պլանավորման) իրականացման ժամանակ ՏՏ մասնագետները չեն փորձում համադրել 
որակական ու գնային պարամետրերը` դիտարկելով դա մասնագիտական տեսակետից` 
նպատակ ունենալով ծառայեցնել դա հարկային մարմնի` այդ պահին հայտնի ու 
իրականացվող ծրագրերին:    

ԱՑ 13.2.5 

71.88 միավոր 

• Արդյո՞ք հավաքագրված տվյալները մատչելի են տվյալների 
բազայում և դասակարգված են` հարկատուներին դիտարկելով 
որպես առանցքային միավոր: 

Պատասխան 

Հարկային մարմնում օգտագործվող տվյալների բազայի կառուցվածքում հարկատուն 
դիտարկված է որպես կենտրոնական առանցքային միավոր:  

Հավաքագրված տվյալները մատչելի են տվյալների բազայում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

«Հարկատու-2»  տվյալների բազան ունի բաշխված-ռելիացիոն կառուցվածք: Բազայի 
կառուցվածքում հարկատուն դիտարկված է որպես տվյալների առանցքային միավոր, որին 
էլ կցված է տվյալների ամբողջ հոսքը: Այն բավականին հարմար է օգտագործման 
տեսանկյունից: Օգտագործողների համար մատչելի են պատրաստի 
հաշվետվությունները` ըստ նրանց մուտքի թույլտվության աստիճանի:  

ՏՀՏ-ների (ցանցային) ադմինիստրատորները հնարավորություն ունեն ստանալու 
լրացուցիչ հաշվետվություններ:  

Ներկայումս հավաքագրված հարկային տվյալներն ամբողջությամբ կենտրոնական 
ապարատի բազայում թարմացվում են ամիսը երկու անգամ, Երևանի տարածքային 
տեսչություններից ստացվողը` հիմնականում ամեն օր: Տարվում են աշխատանքներ 
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հանրապետական հարկային համակարգչային ցանց ստեղծելու ուղղությամբ, որը 
ենթադրում է տվյալների բազայի ամենօրյա համալրում:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ տվյալների 
բազայի հետ աշխատանքը (տվյալների մատչելի լինելը) էականորեն ազդում է հարկային 
ծառայողների աշխատանքի արտադրողականության վրա: Կան որոշ 
սահմանափակումներ, օրինակ այն, որ համակարգի թերությունների «վերացումները» 
օպերատիվ կերպով չեն հասցվում թարմացվել, հասցվել ՏՀՏ-ների բազաներին: 
Հավաքագրված տվյալների օգտագործման արդյունավետությունն ավելի բարձր կլիներ, 
եթե «Հարկատու-2»-ն ունենար վերլուծություններ իրականացնելու հնարավորություն, եթե 
հնարավոր լիներ վերափոխել գոյություն ունեցող հաշվետվությունները (կամ 
պատրաստել լրացուցիչ այլ հաշվետվություններ, ներառյալ` օգտագործելով այլ 
մշակողների ծրագրային փաթեթներ, որոնք ավելի ճկուն են, օրինակ Cristal Report կամ 
նրան համարժեք այլ փաթեթ):  

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 

տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին» թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31: 
ԱՑ 13.2.6 

31.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն (իր ՏՏ ստորաբաժանման միջոցով) 
իրականացնում է վերահսկողություն և իր տեսադաշտում է 
պահում տվյալները և ՏՏ համակարգերը: 

Պատասխան 
Այո, այդպիսի հնարավորություն կա, սակայն գործող պայմանները թույլ չեն տալիս 

դա կատարել ամբողջապես:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային մարմիններում օգտագործվող հիմնական «Հարկատու - 2» համակարգը 
տեխնիկապես իրենից ներկայացնում է հարկատուների տվյալների բազա, իրականացված 
է Oracle ռելյացիոն տվյալների բազայի փաթեթով:  

Մուտքը “Հարկատու-2” համակարգ իրականացվում է օգտագործողների գրառումների 
հաշվառումների և գաղտնագրերի միջոցով: Դա նշանակում է, որ համակարգին 
վերաբերող տվյալները հարկային մարմինների ՏՏ ստորաբաժանումները վերահսկում են 
միայն մասնակիորեն` մուտքի մասով: ՏՏ մասնագետները հոսքերին կարողանում են 
հետևել Discoverer ծրագրի միջոցով: Միաժամանակ, առկա են նաև պայմաններ, որոնք 
նվազեցնում են վերահսկելիության հարցում վստահությունը, մասնավորապես. 

-  համակարգում առայժմ օգտագործում են ՏՏ անվտանգության պահանջներին 
չբավարարող օպերացիոն համարգեր, 

- համակարգիչների պակաս կա մոտ 50 տոկոսով (որոշ աշխատակիցներ 
ծառայողական նպատակների համար ստիպված օգտագործում են անձնական 
համակարգիչներ ու այլ սարքեր), 

- համակարգիչների մոտ 30 տոկոսը ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված են,  
- հարկային մարմնի աշխատակիցների (հատկապես Երևանից դուրս)` ՏՏ 

անվտանգության հարցերի շուրջ պատրաստվածության աստիճանը բարձր չէ, 
քանի որ ոչ բոլորն են անցնում կամ անցել վերապատրաստման 
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դասընթացներ,ուստի պետք է հավաստել, որ հարկային մարմինը լիարժեքորեն 
չի վերահսկում ՏՏ համակարգերը և տվյալները, 

- ցանցի կառավարման համակարգում առկա չէ արագ արձագանքման մեխանիզմ: 
Դա նշանակում է, որ դեպի համակարգ չարտոնված մուտքերը չեն կարող 
անմիջապես ֆիքսվել, և, անհրաժեշտության դեպքում, կանխարգելվել,      

- բազան իրենից ներկայացնում է ինչպես հարկատուների, այնպես էլ հարկային 
մարմնի գաղտնիք, սակայն դրա հետ օպերատորական աշխատանքներ են 
իրականացնում նաև (տվյալների ներմուծում բազա) պայմանագրային 
աշխատողներ, ինչն իր մեջ պարունակում է ռիսկայնության տարր (ըստ 
«սոցիալական ճարատարապետության» կանոնների` social engineering): 

Ապագա համակարգը ռադիալային է լինելու, այսինքն` ՏՀՏ տվյալների փոխանակում են 
կատարելու կենտրոնի, սակայն` ոչ իրար հետ: Այդ պայմաններում  կենտրոնական 
հարկային մարմինը կարող է ունենալ դժվարություն` ՏՀՏ-ների կապի միջոցների ու այլ 
հոսքերի վերահսկման խնդրում:  

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 

տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին» թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31, 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 18, 

−  ՀՀ կառավարության 2002թ. հոկտեմբերի 3-ի «Հարկային գաղտնիք հանդիսացող 
տեղեկությունների օգտագործմամբ աշխատանքներ կատարելու իրավասություն 
ունեցող պետական մարմիններին Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
ծառայության մարմնի կողմից հարկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների 
տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1584-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 70: 

 
ԱՑ 13.2.7 

18.75 միավոր 

• Արդյո՞ք գոյություն ունեն ՏՏ բյուջեի ձևավորման ու ծախսերի, 
ինչպես նաև հարկային մարմնի բյուջեում դրա համամասնության 
չափման ընթացակարգեր: 

Պատասխան 

Իրականում ՏՏ բյուջեի ու ծախսերի ձևավորման և հարկային մարմնի ընդհանուր 
բյուջեում դրա տեսակարար կշռի (համամասնության) չափման ընթացակարգ (ցուցանիշի 
կիրառման սովորույթ) առկա չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Գործնականում ՏՏ բյուջեի ձևավորման սկզբունքը չի տարբերվում հարկային մարմնում 
ձևավորվող այլ բյուջեներից: Որպես կանոն, հիմք է ընդունվում նախորդ տարվա ծախսերի 
մակարդակը, նկատի են առնվում ակնկալվող ծախսերը` կապված նոր նախագծերի հետ և 
որպես բյուջե ներկայացվում է դրանց ընդհանրական պահանջը: Հիմնականում այն 
բավարարվում է` կախված պետական բյուջեից հարկային մարմնին նախատեսած 
հատկացումների և այլ դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական 
օժանդակությունների ծավալից (վերջինիս առկայությունը սակայն, չի կրում հաստատուն 
բնույթ, և չի կարող քննարկվել որպես ֆինանսավորման հիմնական աղբյուր):  
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Որոշ դեպքերում ՏՏ ծրագրերի բյուջետավորումը (նույնը կարող է կիրառվել` հարկային 
մարմնի այլ ծրագրերի համար) կիրառվում է ՀՀ բյուջետային օրենսդրությամբ 
նախատեսված գործիքի` «միջնաժամկետ ծախսերի պետական եռամյա ծրագրերի»  ներքո: 
Այդ դեպքում ծրագրերը դիտարկվում են երեք հաջորդական տարիների անելիքների 
միասնության և հետևողական շղթայի մեջ:    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ՏՏ ոլորտը լուրջ 
վերազինման կարիք ունի: Համակարգչային տեխնիկան բավարար չէ: Չնայած այն հանգամանքին, 
որ կենտրոնական ապարատում բոլոր աշխատակիցներն արդեն ունեն համակարգիչներ, դրանց 
մեջ մեծ մաս են կազմում հին, ֆիզիկապես մաշված, ինչպես նաև տեղեկատվական 
անվտանգության նորմերին չբավարարող համակարգիչները:  

Ավելի վատթար է վիճակը ՏՀՏ-նեում, որտեղ հարկային աշխատակիցների մեծ մասը 
ընդհանրապես համակարգիչներ չունեն:  

Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը նաև, որ ՏՏ ոլորտը ոչ միայն համակարգիչներն են, այլ նաև 
տպիչ սարքերը, ինտերնետի հասանելիությունը, էլեկտրոնային գրադարանների, ինչպես նաև 
տվյալների լրացուցիչ բազաների առկայությունը: Դրանց համակցությունը և հարկային մարմնի 
տարեկան բյուջեում որոշակի «շեմային» չափ ունենալը կարևոր է և էապես ազդում է ոչ միայն 
հարկային մարմնի աշխատանքի արդունավետության, այլ նաև հարկատուներին մատուցվող 
ծառայությունների որակի վրա:  

Վերաբերող նյութեր. 

− ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի  «Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55: 

 
ԱՑ 13.2.8 

 50 միավոր 

• Արդյո՞ք իրականացվում են ՏՏ լուծումների պարբերական 
համադրումներ` չափորոշիչների (հենանշումների) հետ 
(ծրագրերի իրականացման, կայունության, հասանելիության գծով 
և այլն): 

Պատասխան 

ՏՏ լուծումների` չափորոշիչների հետ համադրումներ իրականացվում են ըստ 
անհրաժեշտության:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Այդպիսի համադրումներ իրականացվում են ըստ անհրաժեշտության դրա համար 
առանձին ընթացակարգ սահմանված չէ (որը հիմնված կլիներ ՏՏ ոլորտի համար 
ընդունված ու հաստատված ստանդարտների վրա): Ընթացակարգի համաձայն` 
աշխարհում փոփոխվող հենանիշերին հետևելու ու դրանց համապատասխան 
պարբերականությամբ համադրումների իրականացման համար կարիք կլիներ ունենալ 
ֆինանսական, մարդկային, տեխնոլոգիական ավելի մեծ ռեսուրսներ: 

 
ԱՑ 13.2.9 

43.75 միավոր 
• Արդյո՞ք ՏՏ լուծումների նկատմամբ սեփականության իրավունքը 

սահմանվում է նախապես: 
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Պատասխան 

ՏՏ լուծումների նկատմամբ հարկային մարմնին նախապես սեփականություն շնորհելու 
գործառույթը առանձին ընթացակարգային կարգավորման առարկա չի դարձել, քանի որ 
կարգավորվում է օրենքով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային մարմինը չունի հաստատված ՏՏ ամբողջական ռազմավարություն, որի մասը 
տրամաբանորեն պիտի կազմեր նաև սեփականության հարցի նկատմամբ վերաբերմունքը: 

Նշենք, որ հարցը կարգավորվում է հեղինակային իրավունքի նորմերով:  

Նման հարցադրում չի առաջանում ՏՏ այն լուծումների մասով, որոնք իրականացված են 
հարկային մարմնի ՏՏ ստորաբաժանումների կողմից` հարկային մարմնի 
ֆինանսավորման հաշվին, սեփական աշխատողների ուժերով: Այդ պարագայում, 
համաձայն «Հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի` 
համակարգչային ծրագրի նկատմամբ հեղինակային (գույքային) իրավունքները 
պատկանում են գործատուին, եթե այլ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել նախապես:  
Այդ պայմաններում լուծումները հանդիսանում են պետության սեփականությունը և որպես 
մտավոր սեփականության առարկայի իրավատեր հանդես է գալիս հարկային մարմինը` 
նախապես, օրենքի ուժով: 

 Այն դեպքերում, երբ ՏՏ լուծումներն իրականացվում են այլ կազմակերպության կողմից 
կամ այլ կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ, ապա սեփականության իրավունքը 
պատկանում է վերջինիս, եթե  այդ կազմակերպության և հարկային մարմնի միջև կնքված 
պայմանագրում սեփականության իրավունքը հարկային մարմնին փոխանցելու 
վերաբերյալ դրույթ առկա չէ:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ մտավոր 
սեփականության օգտագործման ընթացքում կատարվում են նաև «համակարգը թույլատրելի է 
օգտագործման միայն հարկային մարմնում»  տիպի նշումներ:  

Պետք է նկատի ունենալ այն, որ մտավոր սեփականության մյուս դաշտի` արտոնագրային 
իրավունքի պարագայում, ի տարբերություն հեղինակային իրավունքի, օրենքով ամրագրված է 
հակառակ մոտեցումը, այսինքն` գյուտարարն ինքն է հանդիսանում մտավոր սեփականության 
արգասիքի, ստեղծվածի սեփականատերը, եթե նախապես պայմանագրով այն չի փոխանցել 
գործատուին, ֆինանսավորողին կամ այլ անձի:    

Վերաբերող նյութեր. 

− «Հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 92, 
 

ԱՑ 13.2.10 
21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք ՏՏ լուծումերին մուտք (հասանելիություն) ունենալն ու 
օգտագործումը պարբերաբար չափվում և գնահատվում են: 

Պատասխան 

ՏՏ լուծումներին հասանելիության և նրանց օգտագործման` պարբերաբար չափման և 
գնահատման ընթացակարգ սահմանված չէ:   
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Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմնում ՏՏ լուծումների հասանելիության չափման հետազոտություն չի 

իրականացվել: Դա խնդրահարույց է մի քանի հատկանիշերով. 
- հարկային մարմնում մեծ է այն աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունենալով ՏՏ 

լուծումերին մուտքի (հասանելիության) կարիք, չունեն համակարգիչներ. 
- ՀՊԾ-ը ոչ հեռու ապագայում ստանալու է բավական քանակությամբ 

համակարգիչներ: Նպատակահարմար կլիներ ունենալ հասանելության, 
օգտագործման վերաբերյալ վիճակագրություն` պլանավորելու համար 
հնարավոր ծագելիք խնդիրները, 

- բացակայում է ՏՏ անվտանգության քաղաքականությունը` հաստատված 
համակարգի բարձրագույն ղեկավարության կողմից, 

- ոչ ՏՏ անձնակազմը չի ստանում ծրագրավորված ու հարահոսային 
վերապատրաստում` յուրացնելու համար նոր տեխնոլոգիաները, 

- նոր ընդունվող, ինչպես նաև արդեն աշխատող հարկային մարմնի 
աշխատակիցները հստակ չգիտեն ՏՏ ոլորտին վերաբերող իրենց իրավունքները 
և պարտականությունները: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ այս հարցում 
առաջընթացի խոչընդոտում են ռեսուրսների բացակայությունը, հարկային մարմնի 
գործառույթների շարքում ՏՏ ոլորտը գերակա չդիտարկելը (անհրաժեշտ ուշադրություն չդարձնելը, 
ինչը կարող է պայմանավորված լինել նաև նրանով, որ ընդհանուր ՏՏ ռազմավարությունը դեռևս 
մշակված ու ներկայացված չէ ղեկավարությանը): 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 18, 

− Տեղեկանք «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության վարչության 
2006 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ», 2006թ., ՆՓՑ 
19: 

 
ԱՑ 13.2.11 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք նախաձեռնված են համապատասխան միջոցառումներ` 
ապահովելու տվյալների պաշտպանությունը (օրինակ, որ 
սահմանված և փաստաթղթերով հիմնավորված լինեն 
անվտանգության, պատահականությունների նվազման  և 
վերականգնման պլաններ ) և արդյո՞ք դրանք պարբերաբար 
վերանայվում են: 

Պատասխան 

Այդ ուղղությամբ իրագործվող միջոցառումները բավարար չեն տվյալների բազաների 
իրական անվտանգությունն ապահովելու համար:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Տվյալների անվտանգության համակարգն իրենից ներկայացնում է երեք հիմնական 
բաղադրիչների (գաղտնիություն, ամբողջականություն, մատչելիություն) անթերի 
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իրականացում:  

Գաղտնիություն – հարկային մարմնում կան որոշ հրամաններ, հրահանգներ, որոնք 
վերաբերում են տվյալների անվտանգությանը, բայց դրանց վերահսկման կոնկրետ 
գործիքները և գործընթացները իրականում կամ չկան, կամ էլ լավ չեն գործում: Տվյալների 
անվտանգության, մուտքի իրավունքների վերահսկման համակարգերի` վստահելիության 
վրա ազդող մի քանի գործոններ կան, օրինակ այն, որ հարկատուների տվյալների հետ 
աշխատում են հարկային մարմնի ոչ հիմնական աշխատակիցներ (պայմանագրային 
աշխատողներ), այն, որ ՏՀՏ-ներից հարկային վերադաս մարմին տվյալների փոխանցման 
ընթացքում անվտանգությունը կարելի է մասամբ ապահովված համարել(տվյալները ոչ 
միշտ են փոխանցվում գաղտնիության ապահովմամբ, իսկ նոր գլոբալ ցանցի համակարգը 
դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում):   

Ամբողջականություն  

ա) հարկային մարմիններում տվյալների ստուգման համար աշխատակիցների կողմից 
իրականացվում են լրացուցիչ միջոցառումներ, որոնք տեղի են ունենում ոչ թե ըստ 
սահմանված ընթացակարգի, այլ անձնական մասնագիտական նախաձեռնությամբ, ըստ 
հնարավորության: Երբեմն, ստացման ժամանակի տեսակետից,  արդյունքներն արդեն 
համարվում են ժամանակավրեպ,  

բ) հարկային մարմնի  «Հարկատու 2» համակարգն իրենից ներկայացնում է բաշխված 
ռելացիոն համակարգ: Ստացվում է, որ թարմ տվյալներ ունենալու համար անհրաժեշտ է 
բազան ամեն անգամ թարմացնել ըստ նրա փոփոխության: 

 Մատչելիություն – այս բաղադրիչը թերևս կարելի է համարել  ամենաթույլ 
ապահովվածներից մեկը: ՏՏ լուծումների մատչելիությունը բավարարված չէ և պահանջում 
է զգալի աշխատանքներ: Մասնավորապես, դրա մասին է խոսում այն հանգամանքը, որ 
շահագործվող համակարգիչների զգալի մասը չի բավարարում անվտանգության 
ընդունված չափանիշներին: Ավելին, հարկային մարմնի համակարգչային 
ապահովվածությունը (ՏՏ աշխատակիցների գնահատմամբ) կազմում է մոտ 50 տոկոս: 
Վերջինս նշանակում է, որ հարկային մարմնում տվյալների մատչելիությունը 
ապահովված է մասնակիորեն: 

Ամբողջական տեսքով սահմանված չեն ՏՏ լուծումների վերականգնողական 
գործընթացները կարգավորող փաստաթղթեր:  Այդ ուղղությամբ, թերևս, կարելի է նշել 
միայն «Հարկատու-2» տվյալների բազայի պահուստավորման գործընթացը, որն 
իրականացվում է, բացի վերադաս հարկային մարմնից, նաև ՏՀՏ մակարդակում: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 

տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին» թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31, 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 18: 
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ՌՆ 3 
ՏՏ նախագծերը կառավարվում են պրոֆեսիոնալ կերպով և ապահովված են 

բավարար ռեսուրսներով: 

ԱՑ 13.3.1 

40.63 միավոր 

• Արդյո՞ք ՏՏ ոլորտի ղեկավարները արդյունավետորեն 
վերահսկում են գործունեության (բիզնես) ռազմավարության 
սահմանումը և իրականացումը: 

Պատասխան 

Հարկային մարմինների ՏՏ ոլորտի ղեկավարները (նախագծերի ղեկավարները) մասամբ 
են վերահսկում ոլորտում իրականացվող նախագծերի ռազմավարության սահմանումը  և  
իրագործումը:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հիմնավորման ներկայացման նպատակով նշենք, որ ստորև ներկայացվող 

տերմիններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.  
ՏՏ նախագծեր – ՏՏ ոլորտին վերաբերող գործառույթներ. ապարատային և 

ծրագրային ապահովման մշակում և ներդրում,  
ՏՏ նախագծերի ղեկավարներ – հարկային մարմնի ՏՏ ոլորտի գծով անմիջական 

ղեկավար (ղեկավարներ), 
ՏՏ գործունեության ռազմավարություն – ՏՏ ոլորտին վերաբերող գործառույթների 

միջնաժամկետ պլան:  
ՏՏ նախագծերի ղեկավարները դժվարանում են արդյունավետորեն կառավարել 

իրենց պլանավորած գործառույթները մի քանի պատճառներով.  
- ՏՏ ոլորտում հարկային մարմնի գործունեության ռազմավարություն, որպես 

միջոցառումների ամբողջական համակարգ, ներկայումս սահմանված չէ: Այդպիսի 
համակարգը կարող էր ամենասկզբից ևեթ նպաստել տվյալ նախագծի` հիմնական 
ռազմավարությունը, դրանով դրված հենանիշերին համապատասխան մշակելուն, 
ինչը կհանդիսանար ուղղակի երաշխիք նախագծի հաջող իրականացման համար,  

- ներկայումս ՏՏ նախագծերի զգալի մասը մշակվում և ներդրվում է միջազգային 
տեխնիկական օժանդակության շրջանակներում: Որոշ դեպքերում չի հաջողվում 
ապահովել հարկային մարմնի ՏՏ ոլորտի մասնագետների լրիվ ինտեգրումը, խորը 
մասնակցությունը դրանց: Դա կարող է խնդիրներ առաջացնել`հետագայում 
«էստաֆետը’ վերցնելու ու  գործող ՏՏ համակարգի հետագա զարգացման և 
կատարելագործման պլանների մեջ դրանք ինկորպորացնելու համար: Հարկային 
մարմնի ՏՏ մասնագետները պարբերաբար մասնակցում են համապատասխան 
վերապատրաստման դասընթացների (XP, ORACLE, WINOWS 2003), սակայն ՏՏ 
ոլորտի մասնագետների մոտ մտավախություն կա, որ դա կարող  է բավարար 
չլինել գիտելիքների ու լուծումների  փոխանցման, հետագայում ինքնուրույն 
կերպով այլ նախագծերի կոնցեպցիաների մշակման համար:  
Առանձին դեպքերում, ըստ առաջացող պահանջի, փոքր ՏՏ նախագծեր մշակվում են 

հարկային մարմնի ՏՏ մասնագետների կողմից: Այդ նախագծերի մասով ՏՏ ղեկավարները 
իրականացնում են դրանց սահմանումը և վերահսկումը: 

Վերաբերող նյութեր. 
− Տեղեկանք «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության վարչության 

2006 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ», 2006թ., ՆՓՑ 



  379 

19: 

ԱՑ 13.3.2 

46.88 միավոր 

• Արդյո՞ք նախագծի ղեկավարման մեթոդաբանությունը 
համաձայնեցված է և փաստաթղթերով ամրագրված: 

Պատասխան 
ՏՏ նախագծերի իրագործման ընդհանուր մեթոդաբանություն սահմանված չէ: 

Կոնկրետ  նախագծի համար այն առանձին մշակվում և համաձայնեցվում է շահագրգիռ 
կողմերի հետ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

ՏՏ նախագծերի իրագործման ընթացակարգ, ուղեցույց, որը կպարունակեր 
մեթոդաբանություն կամ կառավարման սկզբունքներ` հարկային մարմնում սահմանված 
չէ:  

Ամեն անգամ, ելնելով նախագծի, միջոցառման առանձնահատկությունից` հարկային 
մարմնի ՏՏ նախագծի պատասխանատու ղեկավարն առաջարկում է իրագործման 
մեթոդաբանություն, ապա այն ներկայացնում կարծիքների շահագրգիռ 
ստորաբաժանումներին և համաձայնեցումից ու հաստատումից հետո սկսում նախագծի 
իրագործումը` շրջաբերական նամակների (հանձնարարականի) հիման վրա: 
Շրջաբերական նամակով սահմանվում է նախագծի իրականացման, վերահսկողության, 
մոնիթորինգի, հաշվետվությունների կարգը: Որոշ դեպքերում, ոչ մեծ նախագծերը կարող 
են իրականացվել առանց նմանատիպ գրավոր կարգ սահմանելու` հիմնվելով 
ստորաբաժանումների համար հաստատված գործառույթների  ու կոնկրետ 
պաշտոնատար անձանց աշխատանքային պարտավորությունների նկարագրի վրա: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 18 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 27.12.2006թ «Մինչև 2007թ. հունվարի 30-ը ՀՊԾ-ի գլոբալ 
համակարգչային ցանցի համատեքստում համապատասխան առաջարկությունների 
ներկայացման համար աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին» թիվ 1-06/743-Ա 
հրաման, ՆՓՑ 56: 

 

ԱՑ 13.3.3 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք իրականացվում են պահուստավորումներ` ՏՏ 
նախագծերի ֆինանսավորումները երաշխավորելու համար և այդ 
կապակցությամբ կան արդյո՞ք ընթացակարգեր` 
համապատասխան կապակցված բյուջեների հետ համատեղ 
գնահատման և վերանայման համար: 

Պատասխան 

Հարկային մարմնի ֆինանսական պահուստավորումներ (այդ թվում ՏՏ նախագծերի 
ֆինանսավորման երաշխավորման համար) չեն իրականացվում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
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Հարկային մարմնի ՏՏ ոլորտի ֆինանսավորման աղբյուրը նույնն է, ինչ-որ ամբողջ 
համակարգինը, այսինքն հիմնական ֆինանսավորման աղբյուրը ՀՀ պետական բյուջեն է: 
ՀՀ բյուջետային գործընթացը, օրենսդրությունը պարունակում են հետևյալ 
սահմանափակում-առանձնահատկությունները. 

- հարկային մարմնի տարեկան բյուջետային ֆինանսավորման աղյուսակում, դրա 
գումարի ներսում հարկային մարմինն իրավունք ունի որոշակի վերաբաշխումներ 
կատարել` ըստ ստորաբաժանումների: Օրինակ, կարող է նոր ՏՏ նախագծին ուղղել 
գույքի համար նախատեսված միջոցների` այլ ստորաբաժանումների, նախագծերի 
գծով տնտեսածը, 

- ֆինանսավորման տողերի միջև տեղաշարժի (վերաբաշխման) համար (օրինակ, 
գրասենյակային գույքի ու ծախսերի գծով տնտեսած գումարը ՏՏ նախագծի 
ղեկավարը կարողանա ուղղել նույն նախագծում և նույն տարվա ընթացքում 
աշխատավարձի վճարման) պետք է լինի ՀՀ ֆինանսների ու էկոնոմիկայի 
նախարարության թույլտվությունը, 

- ֆինանսավորման ուղղությունների միջև տեղաշարժի ու վերաբաշխման համար 
(օրինակ, սերվերների կամ շինության նորոգման ծախսերի փոխարեն 
աշխատավարձի վճարում կամ մարքետինգային ծախս) պետք է լինի ՀՀ 
կառավարության թույլտվությունը: 

Պետք է նշել, որ տեսականորեն կան նաև նախագծերի ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ, 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ զարգացման արտաբյուջետային ֆոնդ, ինչպես նաև միջազգային և այլ դոնոր 
կազմակերպությունների միջոցներ: Այնուամենայնիվ, տեղին չի լինի, որ  նախագծի 
ղեկավարը (ավելի ճիշտ կլինի ասել` հարկային մարմինը, քանի որ նախագծի ղեկավարը 
սովորաբար չի ունենում առանձին հատուկ լիազորություններ` ծախսեր կատարելու 
համար) դիտարկի դրանք որպես պահուստ`աշխատանքների իրագործման երաշխիքներ 
ստեղծելու համար, քանի որ այդպիսի ֆինանսավորման հնարավորություններն 
անկանխատեսելի են:   

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ սովորաբար ՏՏ ոլորտի 
ֆինանսական հնարավորությունները սահմանվում են ամբողջ համակարգի ֆինանսավորման 
շրջանակներում: Նշվեց նաև, որ էական աջակցություն է ստացվում միջազգային և այլ դոնոր 
կազմակերպություններից (ոլորտի հիմնական նախագծերն իրականացվել են այդպիսի 
տեխնիկական օժանդակության ծրագրերի շրջանակներում): Նման ֆինասավորման աղբյուր 
նախատեսված է նաև հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009թթ. եռամյա զարգացման 
ծրագրում:    

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ կառավարության, «Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգի 

զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին», թիվ 
696-Ն որոշում. ՆԻԱՑ  55, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.03.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության զարգացման ֆոնդի միջոցների 
կազմավորման, հաշվառման, բաշխման և օգտագործման մասին» թիվ 01/173-Լ 
հրաման ՆՓՑ 72:: 

ԱՑ 13.3.4 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք սահմանված և հրապարակված է ՏՏ գնումների 
քաղաքականություն, ներառյալ ՏՏ ներդրումային ծրագիրը: 
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Պատասխան 
Հարկային մարմիններում ՏՏ գնումների հրապարակված քաղաքականություն, որպես 
այդպիսին առկա չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 

Հարկային մարմիններում ՏՏ գնումների քաղաքականությունը համակարգի գնումների 
ընդհանուր ընթացակարգի (այսինքն` պետական գնումների օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխան իրականացվողի) մաս է կազմում:  

ՏՏ գնումները ներկայումս հիմնականում իրականացվում են միջազգային դոնոր 
կազմակերպությունների կողմից, և տեխնիկական պահանջներն էլ սահմանվում են նրանց 
իսկ կողմից: Իր կողմից, ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների կամ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ զարգացման 
արտաբյուջետային ֆոնդի գումարների հաշվին ՏՏ միջոցների գնումների համար 
հարկային մարմինը չունի գնումների ընթացակարգ-ստանդարտ:  

Այդպիսի ստանդարտը, հատկապես ՏՏ միջոցների դերը հաշվի առնելով, պետք է 
պատասխաներ այն հարցերին, թե ինչպես է ձևավորվելու գնման հայտը, անցկացվելու 
մրցույթը, ով է ստուգելու գնվող սարքերը, դրանց գծով ներկայացնելու դեֆեկտային 
ակտեր և ընդհանրապես հետևելու գնումների ամբողջ պրոցեսին (անկախ 
ֆինանսավորման աղբյուրներից):   

Այս առումով, որպես դրական գործոն պետք է համարել այն, որ ըստ հարկային մարմնի ՏՏ 
մասնագետների` օգտագործվող ծրագրային ապահովումները (մասնավորապես` Oracle 9, 
Windows XP) լիցենզավորված են: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ գնումների 

քաղաքականությունը մասն է կազմում հարկային մարմնի ընդհանուր գնումների ընթացակարգերի 
և զերծ չէ թերություններից: Նշվեց, որ պետական գնումների ընթացակարգի շրջանակներում 
պատվիրված որևիցե սարքի, սարքավորման խափանված մասի կամ օժանդակ սարքավորման 
հայտի բավարարումը կարող է տևել ամիսներ (եղել են դեպքեր, երբ պատվիրված դետալը չի 
ստացվել նույն տարվա ընթացքում):  
 

ՌՆ 4 
Խթանվում և առավելագույնի է հասցվում ՏՏ համակարգերի կիրառումը բոլոր` 
արտաքին հարկատուների և ներքին վարչարարական ստորաբաժանումների 

կողմից 

ԱՑ 13.4.1 

31.25 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն ունի ռազմավարություն, 
նպատակներ և թիրախներ` ՏՏ-ի կիրառումը խթանելու համար: 

Պատասխան 
Թերևս ոչ, հարկային մարմինը ՏՏ կիրառումը խթանող  համապարփակ 

ռազմավարություն չունի: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինը դեռևս չունի նպատակներ ու խթանների համակարգ 

պարունակող` ՏՏ կիրառումը առաջ տանող  համապարփակ ռազմավարություն: 



  382 

Ռազմավարության մշակումը նախատեսված է իրականացնել 2008 թվականին:  
Նման փաստաթղթի ստեղծմանը նպաստելու համար հարկավոր են մի քանի 

պարամետրեր, համապատասխան միջավայր: Այդպիսիք են մասնագիտական կադրերը, 
հարկային մարմնի հիմնական գործունեության մանրամասն բիզնես ծրագրի մշակված 
լինելն ու դրա` կառույցի պատասխանատուների, ներառյալ` ՏՏ պատասխանատուների 
հետ խորը քննարկումները:  

Նման միջավայրին նպաստող քայլ է դոնոր կազմակերպությունների կողմից` նոր 
ծրագրերի ներդրումից հետո  իրականացվող վերապատրաստումներ ՏՏ 
ստորաբաժանումների և տվյալների կառավարման մասնագետների համար:  

Հարկային մարմնի ոչ ՏՏ անձնակազմը վերապատրաստում չի անցնում ՏՏ 
համակարգերից (հարկային մարմնում օգտագործվող ծրագրային փաթեթներից) օգտվելու 
ուղղությամբ, բացառությամբ որոշ ներքին դասընթացների, որոնք իրականացվել են ՏՏ 
ստորաբաժանումների կողմից: Հարկ է նշել, որ նման դասընթացների պահանջը հարկային 
մարմնում, հատկապես ՏՀՏ-ներում, խիստ զգալի է:  

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի  «Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների եռամյա ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 696-Ն որոշում, ՆԻԱՑ 55, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.01.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության եկամուտների հաշվառման, 
պլանավորման և վերլուծության վարչության գործառույթները», թիվ 03-05-Լ 
հրաման, ՆՓՑ 18: 

ԱՑ 13.4.2 

34.38 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի անձնակազմն ապահովված է 
համակարգիչներով, վերապատրաստվում է ՏՏ ոլորտում և մուտք 
ունի ինտերնետ` ՏՏ ռազմավարության իրականացման, 
օժանդակման և զարգացնելու համար:    

Պատասխան 
Հարկային մարմնի անձնակազմը համակարգիչներով ապահովված է մասամբ: ՏՏ 

մասնագետների համար վերապատրաստումներ կազմակերպվում են, սակայն ոչ ՏՏ 
անձնակազմը չի վերապատրաստվում ՏՏ համակարգերից օգտվելու  ուղղությամբ: 

Ինտերնետը հասանելի է միայն կենտրոնական մարմնում սահմանափակ մուտքով և 
ոչ բավարար որակով (արագագործությամբ): 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնյաների գնահատմամբ, հարկային մարմինն ապահովված է 

համակարգիչներով մոտ 60-65 տոկոսով (հետևյալ բաշխվածությամբ` կենտրոնական 
ապարատում մոտ 80%, իսկ ՏՀՏ-ներում` 50):  

Համակարգիչների մոտ 30%-ն արդեն ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված են 
(կիրառվում են անվտանգության պահանջներին չբավարարող օպերացիոն համակարգեր): 

Վերապատրաստումները ՏՏ մասնագետների համար մեծ մասամբ իրակացվում են 
դոնոր կազմակերպությունների տեխնիկական օժանդակության ծրագրերի շրջանակում: 
Հարկային մարմնի ոչ ՏՏ անձնակազմը չի վերապատրաստվում ՏՏ համակարգերից 
օգտվելու առումով: Որոշ ներքին դասընթացներ իրականացվել են ՏՏ 
ստորաբաժանումների մասնագետների կողմից, մասնավորապես` նոր աշխատակիցների 
համար` փորձաշրջանի ընթացքում, իսկ մնացածի համար այն հանդիսանում է 
անհատական նախաձեռնության առարկա: 
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Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ թափուր 
աշխատատեղերի համալրման մրցույթների ժամանակ ուշադրություն է դարձվում նաև թեկնածուի 
ՏՏ իմացությանը, սակայն գործնականում (տեղում` մրցույթի ժամանակ) այդ իմացությունը չի 
ստուգվում:    

Վերաբերող նյութեր. 
− Տեղեկանք «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և վերլուծության վարչության 

2006 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ», 2006թ., ՆՓՑ 
19:  

 
ԱՑ 13.4.3 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա են աջակցության բավարար միջոցներ (օրինակ` 
համակարգչային օգնության ներքին և արտաքին տեղեկատուներ), 
հարկատուներին և հարկային մարմնի անձնակազմին ՏՏ 
օգտագործման առումով աջակցելու նպատակով: 

Պատասխան 
Հարկատուներին և հարկային մարմնի անձնակազմին ՏՏ օգտագործման առումով 

աջակցության հրապարակայնեցված միջոցներ առկա չեն կամ բավարար չեն:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
 Հարկային մարմինը չունի իր էլեկտրոնային փոստը, տվյալների էլեկտրոնային 

գրադարանը, «file server», սեփական միասնական ներքին համակարգչային ցանցը և այլ 
նման օժանդակ ծառայություններ, որոնք հանդիսանում են տվյալների աղբյուր և 
գործիքներ` հարկային ծառոյողների աշխատանքների լավարկման համար: Հարկային 
մարմնում ներքին օգտագործողների ՏՏ աջակցության ամենաարդյունավետ միջոցներից 
մեկը` HelpDesk համակարգը, ներդրված չէ,  ինչը համապատասխան 
ապարատածրագրային միջոցների և մասնագետների պակասի հետևանք է: Բավարար չեն  
նաև տպագիր նյութերն ու  ուղեցույցները:  

Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը հարկատու-հարկային մարմին 
հարաբերություններում գրեթե բացակայում է: Հարկատուները դեռևս չունեն հարկերի 
էլեկտրոնային վճարման հնարավորություն և հարկային մարմնի հետ շփումը 
հիմնականում լինում է ֆիզիկապես այցելությունների ձևով: Հարկատուներին ՏՏ 
օգտագործման առումով աջակցելու նպատակով համապատասխան միջոցները 
բացակայում են, թերևս բացի www.taxservice.am  կայքով հարկատուներին 
տեղեկություններ տրամադրելուց: Կայքը զերծ չէ թերություններից` տեղեկատվական 
առումով սպառիչ  չէ, ակտուալ չէ, իսկ օգտագործման առումով չի ապահովում 
անհրաժեշտ հարմարավետությունը. մասնավորապես, հաշվետվությունները այնպիսի 
ֆորմատով չեն, որ հնարավոր լինի դրանց հեռակա լրացումը և այլն: 

Հարկատուն չի կարող հաղորդակցվել հարկային մարմնի հետ “էլեկտրակապի” 
միջոցներով (ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ), հարկային հաշվետվությունները հանձնել ոչ 
թղթային կրիչով, հաղորդակցվել «առ-գիծ» ռեժիմով:     
 

ԱՑ 13.4.4 

25 միավոր 

• Արդյո՞ք համապատասխան ՏՏ համակարգերը կարող են ընդունել 
Էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման հաղորդագրություններ 
(EDI) և արդյո՞ք հարկային մարմնի բոլոր վարչարարական 
ոլորտներում տվյալները փոխանակվում են (հաղորդվում և 
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ընդունվում են) էլեկտրոնային եղանակով: 

Պատասխան 
Հարկային մարմնում առկա չեն էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման 

համակարգեր:  ՏՀՏ-ների հետ կամ այլ ստորաբաժանումների միջև Էլեկտրոնային 
եղանակով տվյալների փոխանակում  իրականացվում է էական սահմանափակումներով: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինը չունի իր էլեկտրոնային փոստը, տվյալների էլեկտրոնային 

գրադարանը, «fail server», սեփական, միասնական ներքին (Intranet), ինչպես նաև այլ 
պետական մարմինների հետ կապ ունեցող  համակարգչային ցանցը (E-Government),  և 
որոշ նման օժանդակ ծառայություններ, որոնք հանդիսանում են տվյալների աղբյուր և 
գործիքներ` աշխատանքների բարելավման համար: Հետևաբար, այս պարագայում, 
հարկային մարմնի համակարգը չի իրականացնում Էլեկտրոնային տվյալների 
փոխանակման հաղորդագրություններ (EDI): Ներկայումս  աշխատանքներ են տարվում  
համակարգի ներսում սեփական էլեկտրոնային փոստի համակարգ ներդնելու 
ուղղությամբ:  

Հարկային մարմիններից դուրս և ներս տվյալների փոխանակման հարցում սկսել են 
կիրառվել էլեկտրոնային միջոցներ, սկզբի համար` որոշ թերություններով, 
մասնավորապես` մաքսային ծառայությունից հարկատուների մաքսային տվյալների 
փոխանցումը հարկային մարմնին վերջերս սկսել է իրականացվել MS Excel տեսակի 
ֆայլերի միջոցով: Այդ տեսքով դրանք իրականում պահանջում են լրացուցիչ ջանքեր և 
ժամանակ` անհրաժեշտ տվյալների հայտնաբերման, համադրման և վերլուծության 
համար:   

Էլեկտրոնային փոխանակման մեկ այլ օրինակ է սկսված փոխանակումը ՀՀ 
արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
ծառայության հետ: 
 

ԱՑ 13.4.5 

84.38 միավոր 

• Արդյո՞ք պետական վիճակագրության նպատակներով արտաքին 
հարկային տվյալները տրամադրվում են համաձայնեցված 
ժամանակացույցերին համապատասխան: 

Պատասխան 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ն պետական վիճակագրության նպատակով պարբերաբար, օրենսդրությամբ  
սահմանված ժամկետներով, ներկայացնում է վիճակագրական հաշվետվություններ ՀՀ 
ազգային վիճակագրական ծառայությանը (սակավաթիվ ցուցանիշների համար` ՀՀ 
դատախազությանը):  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինը հանդես է գալիս որպես վիճակագրական հաշվետվություններ 

ներկայացնող` ամփոփ հարկային ցուցանիշների գծով: Դրանց ներկայացումը կատարվում 
է վիճակագրական օրենսդրության հիման վրա` ըստ. 

- ԱԺ կողմից հաստատվող «Վիճակագրական աշխատանքների եռամյա 
ծրագրի»  և  

- ամեն տարի այդ եռամյա ծրագրի հիման վրա ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի կողմից   հաստատվող տարեկան վիճակագրական 
աշխատանքների պլանի:  
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Տարեկան պլանում նշվում է, թե հարկային մարմինն ինչ ժամկետներում և  ինչ 
բովանդակությամբ հաշվետվություններ պետք է ներկայացնի վիճակագրական մարմնին:   

Վերաբերող նյութեր. 
o «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք ՀՀՊՏ 2000/8 (106) 28.04.00: 

 
ՌՆ 5 

ՏՏ անվտանգության կազմակերպական աշխատանքները հուսալի են և 
արդյունավետ, ինչպես նաև երաշխավորում են հարկատուի/օգտագործողի 

գաղտնիությունը և տվյալների ամբողջականությունը: 

ԱՑ 13.5.1 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք նշանակված է առանձին ղեկավար` պատասխանատու 
տվյալների անվտանգության համար և արդյո՞ք անվտանգության 
հետ կապված խախտումների գրանցման համար հարկային 
մարմինն ունի պարզ և արագ արձագանքման համակարգ: 

Պատասխան 
Տեղեկատվական անվտանգության համար նշանակված հատուկ պատասխանատու 

անձ, հաստիք (Security Officer)  հարկային մարմնի համակարգում առկա չէ: Անվտ 
անգության հետ կապված խախտումների գրանցման համար հարկային մարմինը չունի 
արագ արձագանքման համակարգ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Տեղեկատվական անվտանգության պատասխանատու առանձին ղեկավար (Security 

Officer), որը պատասխանատու կլիներ տեղեկատվության հոսքերի, համակարգի 
անվտանգ ելքի և մուտքի, էլեկտրոնային տվյալների հաղորդման անվտանգության, 
ինտրանետի ու տվյալների բազայի անվտանգության և այլ նմանատիպ խնդիրների 
համար,   հարկային մարմնում նշանակված չէ:  

Անվտանգության հետ կապված խախտումների գրանցման պարզ և արագ 
արձագանքման համար համապատասխան համակարգով ևս հարկային մարմինը զինված 
չէ: Իսկ խախտումների գրանցման համար գործող ընթացակարգեր չկան: Ընդհանրապես, 
հարկային մարմիններում չի իրականացվում «Տեղեկատվական անվտանգության» 
քաղաքականությանը բնորոշող որևէ միջոցառում. օրինակ, հարձակումների և 
ներխուժումների ֆիքսման և արձագանքման համակարգ:  

Հարկային մարմնի ներկայիս համակարգի անվտանգության հիմնական ապահովում 
ն իրականցվում է.  

- նրանով, որ համակարգում ներդրված է հակավիրուսային պաշտպանության 
համակարգ, 

- գաղտնաբառերի միջոցով (“Հարկատու-2 ” համակարգից օգտվելու 
թույլտվությունը, և հետևաբար օգտագործողի նշանաբանը և գաղտնագիրը, 
տրամադրվում է ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրամանով), 

- ցանցում ներդրված է դոմեյնների համակարգի (Domain) (որում օգտագործվում է 
ստատիկ IP հասցեներ) առկայությամբ, 

- նրանով, որ ՏՀՏ-ների և կենտրոնական մարմնի միջևի ներկայումս ստեղծվող կապը 
իրականացվում է VPN-ների (Virtual Private Network) միջոցով, 

- նրանով, որ ինտերնետային կապի ապահովման համար տեղադրված է Proxy 
server: 
Նշանաբանների և գաղտնաբառերի պարբերաբար փոփոխում տեղի չի ունենում: 
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Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 

տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին» թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31 

ԱՑ 13.5.2 

31.25 միավոր 

• Արդյո՞ք ՏՏ անվտանգության մակարդակն ապահովում է 
հարկատուի գաղտնիությունը: 

Պատասխան 
ՏՏ անվտանգության մակարդակը ոչ ամբողջականորեն է ապահովում հարկատուի 

տվյալների գաղտնիությունը: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այստեղ հարցը դիտարկվում է ոչ միայն տեխնոլոգիական, այլ նաև մարդկային 

գործոնի, ինչպես նաև գործընթացների կառավարման  ռիսկերի տեսակետից:  
Հարկային մարմնում ներդրված չէ էլեկտրոնային տվյալների կոդավորման 

համակարգ (Data Encription): Որպես նման համակարգի օրինակ, կարելի է նշել Windows XP 
օպերացիոն համակարգի տվյալների կոդավորման օգտագործման հնարավորությունը: Ոչ 
էլեկտրոնային տվյալների մասով որոշ երկրների հարկային ադմինիստրացիաներ 
կիրառում են նաև հեռախոսային խոսակցությունների կոդավորման համակարգեր: 

Հարկային մարմնում անվտանգության ապահովման միակ միջոցը նշանաբանի և 
գաղտնագրի օգտագործումն է «Հարկատու-2» համակարգից օգտվելու համար: Հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ օգտագործվող համակարգիչների մեջ մեծ տոկոս է 
կազմում Windows 98 օպերացիոն համակարգը (որոնք չեն բավարարում տվյալների 
գաղտնիության ապահովման ընդունված չափանիշներին), ինչպես նաև տվյալների 
մուտքագրման գործընթացը (հարկատուի տվյալների մուտքագրման գործընթացում 
ներգրավված են պայմանագրային աշխատողներ, այսինքն` ոչ հարկային ծառայողներ, ում 
համար հարկային գաղտնիքի տարածման դեպքում օրենքով նախատեսված է 
պատասխանատվություն), ապա թերևս պետք է ընդունել, որ տվյալների փոխանցման, 
ինչպես նաև մշակման գործընթացը պարունակում է ռիսկայնության էլեմենտներ, 
այսինքն` հարկային մարմնի ՏՏ անվտանգության ներկա մակարդակը չի ապահովում 
հարկատուի գաղտնիությունը: 

 
ԱՑ 13.5.3 

31.25 միավոր  

• Արդյո՞ք ՏՏ լուծումները (թե՜ արտաքին, և թե՜ ներքին կառավարման 
ներքո գտնվողները) պարբերաբար վերանայվում են 
համապատասխանության, անվտանգության, տվյալներին մուտք 
ունենալու (ներկայացման հնարավորության) և 
պաշտպանվածության առումով: 

Պատասխան  
ՏՏ լուծումների համապատասխանության, անվտանգության, տվյալներին մուտք 

ունենալու և պաշտպանվածության առումով պարբերական վերանայման ընթացակարգ 
սահմանված չէ: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմիններում ՏՏ լուծումները վերանայվում են դրանց 

անհրաժեշտության դեպքում:  
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Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ռեսուրսների 

պակասի պատճառով այդպիսի վերանայումներ տեղի են  ունենում ոչ թե համապարփակ և 
նպատակային բիզնես գործընթացների արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով, այլ միայն 
այն ժամանակ, երբ առաջացել է ինչ-որ խնդիր: Նշվեց այդպիսի վերանայումների ժամանակ 
հենանիշերի, ստանդարտներին հետամուտ լինելու կարևորության մասին, քանի որ խնդիրը ոչ 
այնքան պարբերականության մեջ չէ, որքան վերանայման մակարդակի ու խորության մեջ: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 

տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին» թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31: 
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Հավելված 13.01  
Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք  

ՀԳԱ 13 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

     ՌՆ 1-ի միավոր   10 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 1  0-25 25-50 50-75 75-100   

25% ԱՑ 1   28.13       
 ԱՑ 2   43.75       
 ԱՑ 3 21.88         
 ԱՑ 4     71.88     
 ԱՑ 5   43.75       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         42  
     ՌՆ 2-ի միավոր   8 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 2  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1   34.38       
 ԱՑ 2   46.88       
 ԱՑ 3   40.63       
 ԱՑ 4   28.13       
 ԱՑ 5     71.88     
 ԱՑ 6   31.25       
 ԱՑ 7 18.75         
 ԱՑ 8     50     
 ԱՑ 9   43.75       
 ԱՑ 10 21.88         
 ԱՑ 11   25       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         38  
     ՌՆ 3-ի միավոր   7 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 3  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1   40.63       
 ԱՑ 2   46.88       
 ԱՑ 3 21.88         
 ԱՑ 4   25       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         34  
     ՌՆ 4-ի միավոր   8 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 4  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1   31.25       
 ԱՑ 2   34.38       
 ԱՑ 3 25         
 ԱՑ 4 25         
 ԱՑ 5       84.38   
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         40  
     ՌՆ 5-ի միավոր   4 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ 5  0-25 25-50 50-75 75-100   

15% ԱՑ 1 21.88         
 ԱՑ 2   31.25       
 ԱՑ 3   31.25       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         28  

ՀԳԱ-ի միջին արժեք 36     
ՀԳԱ-ի գնահատման արժեք 37     
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ՌՆ-ների շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ «ցանկալի» արդյունքներից (տես Պատկեր 13.01) 

N 
Փաստացի 
արդյունք ՌՆ «ցանկալի» արդյունք Շեղումը ՌՆ «ցանկալի»-ից 

%, 
Փաստացի/ցանկալի 

ՌՆ1 10.47 15.00 4.53 69.80% 
ՌՆ2 7.61 12.00 4.39 63.45% 
ՌՆ3 6.72 12.00 5.28 56.00% 
ՌՆ4 8.00 12.00 4.00 66.67% 
ՌՆ5 4.22 9.00 4.78 46.88% 

 
  
Գնահատված ՀԳԱ 11  
ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 60 
ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 37 
Պատկեր 13.02 

37

60
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ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

 
ԱՑ-ների քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում (տես 
Պատկեր 13.03) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 
ԱՑ-ների քանակը 7 17 3 1 0 28 
ԱՑ-ների % 
ընդհանուրից 25% 61% 11% 4% 0% 100% 
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ՀԳԱ 14 
“Հաղորդակցություն” 
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IV.14. ՀԳԱ 14 - Հաղորդակցություն 

ՀԳԱ14-ի համառոտ վերլուծություն 

ՀԳԱ14-ը` «Հաղորդակցություն» անվանումով, նպատակ ունի պարզելու, թե արդյո±ք 
հարկային մարմնին հաջողվում է Հայաստանում ապահովել արտաքին ու ներքին 
արդյունավետ հաղորդակցություն հարկատուների ու իր աշխատակիցների հետ:  

Ըստ եվրոպական չափանիշների` հարկերի հաղորդակցությունը համարվում է 
արդյունավետ, եթե. 

⇒ առկա է իրավիճակ, երբ իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հարկատուները 
կարողանում են ստանալ արագ ու պարզ եղանակով,  

⇒ այդպիսի հաղորդակցության համար հարկային մարմինն ազատորեն ներգրավում 
է ԶԼՄ-ներին, կապի ժամանակակից միջոցները`հետադարձ կապով հավաքելով 
կարծիքներ ու արձագանքներ իր ծառայությունների որակի մասին,   

⇒ տեխնիկական և համապատասխան այլ ստանդարտներ ու ընթացակարգեր 
սահմանված լինելու պայմաններում հարկային աշխատողները կարողանում են 
ազատ ու պրոֆեսիոնալ հաղորդակցվել` միմյանց ու ղեկավարության հետ,  

⇒ հարկային աշխատողները վարում են անկեղծ երկխոսության ադմինիստրացիայի 
հետ, պարզ են իրենց անելիքները, ստանում են բավարար մոտիվացիա, կրում են 
ղեկավարությունից փոխանցվող կորպորատիվ ինքնության (կարևորության, 
հպարտության) զգացողությունը:    

 
1. Իրականացման (ՀԳԱ14-ի լրացման) առանձնահատկությունները 
Փորձագետների աշխատանքների ընթացքում օգտագործված տեղեկատվության 
աղբյուրներ.  

o ՀՀ օրենսդրական ակտեր (տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 1), 
o ընթացակարգային (ներքին իրավական), այլ փաստաթղթեր (տես սույն 

Հաշվետվության` Հավելված 2), 
o հարակից այլ նյութեր(տես սույն Հաշվետվության` Հավելված 3), 
o հարցազրույցներ հարկային մարմնի նշանակած պաշտոնատար անձ 

մասնագետների հետ, ներառյալ`ՏՀՏ ներկայացուցիչները, 
o AEPLAC-ի գրասենյակում կազմակերպված 2  կլոր սեղաններ` պետական 

գերատեսչությունների (12.09.2007) և բիզնեսի ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ (11.09. 2007թ):   

Մեթոդական առանձնահատկություն. ՀԳԱ14–ը պարունակել է 24 առանցքային 
ցուցանիշներ, որոնցից փորձագիտական գնահատական են ստացել 21-ը:  

ՀԳԱ14-ի գնահատումների քարտեզը ներկայացվում է սույն Հաշվետվությունում որպես 
ՀԳԱ 14-ի Հավելված 14.01 (ներառյալ` շեղման կառուցվածքի դիագրամը և այլն):  

3-րդ տիրույթում զետեղվել է ընդամենը մեկ առանցքային ցուցանիշ, իսկ 4-րդ տիրույթում 
չի զետեղվել և ոչ մի ԱՑ: Փորձագետների պատասխանների մեջ չկան բացատներ և չկան 
նաև երկուսից ավելի տիրույթներում տարածված ԱՑ-ներ կամ ՌՆ-եր:  
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2. «Ցանկալի արդյունք»-ից ՀԳԱ 14-ի շեղման պատճառների վերլուծություն  

Ինչպես պարզվում է ՀԳԱ 14-ից, 6 ռազմավարական նպատակների գծով փաստացի 
«հավաքած» միավորներն, իրենց կշիռներին համապատասխան, հանգեցրել են ՀԳԱ 14-ի 
գծով 29 միավորի, ԵՄ սահմանած «ցանկալի» 70-ի դիմաց:  

Երեք ռազմավարական նպատակների գծով Հայաստանի հարկային մարմինը հասել է 
եվրոպական չափանիշների կեսին, մնացած երեքով գտնվում է 21-34 տոկոս մակարդակի 
վրա:   

 Շեղումը կազմում է 41 միավոր, ինչը կազմում է “ցանկալի” 70-ի 58 տոկոսը:  

Շեղման 41 միավորանոց մեծության կառուցվածքում առավել մեծ նեգատիվ 
դերակատարում ունեն երկու ՌՆ-ներ, ՌՆ1-ը և ՌՆ 4-ը: Հաշվի առնելով նաև ՌՆ 4-ի 
տեսանկյունից եվրոպական մակարդակից ետ մնալու ռեկորդը (մոտ 79 տոկոսով), ապա 
հիմնական «ետ տանող» ՌՆ-ը եղել է 4-րդ ռազմավարական նպատակը: Դա նշանակում է, 
որ հարկային մարմնի համար հավասարարժեք խնդրահարույց է (նույնիսկ մի քիչ ավելի) 
իր աշխատողների հետ (և միջև) ներքին հաղորդակցության պակասը, քան 
հարկատուների հետ ձևավորված` «փոխադարձ անվստահության» բավականին խորը 
խնդիրը: Այլ կերպ, դա բնութագրում է համակարգի ներսում, աշխատողների միջև 
տեղեկատվության փոխանակման և թղթակցության արդյունավետության ցածր 
մակարդակ, ներառյալ` ներքին ցանցը, ինտերնետի ու օրենսդրական էլեկտրոնային 
բազաների հասանելիությունը:     

Հաջորդ` առավել անբարենպաստ ազդեցություն ունեցող գործոններն են եղել. 

  հարկային պարտավորությունների կատարմանը ԶԼՄ-ների միջոցով 
օժանդակելու հարցում ամբողջական արտաքին ռազմավարության առկա չլինելը, 
թարմ ու ճշգրիտ տեղեկատվության մատչելիության ոչ բավարար իրավիճակը (ՌՆ 
1), 

 անբավարար համագործակցական աշխատանքը հարկատուների հետ. 
գնահատական պարունակող իր հաշվետվությունը հարկատուներին 
ներկայացնելը, մի շարք հարցերի և հարկային մարմնի կողմից տրամադրվող 
ծառայությունների վերաբերյալ տեսակետների հավաքագրումը (ՌՆ 3): 

Դա նշանակում է նաև, որ հարկային մարմինը բավարար չափով չի հաղորդակցվում 
հարկատուների հետ` հայտնելու իր ձեռքբերումների ու խնդիրների մասին:  

Առավել ցածր միավոր հավաքած 3 հատ ԱՑ-ից 2-ը վերաբերում են ներքին 
հաղորդակցության համակարգերին, մասնավորապես այն, որ հարկային աշխատողները, 
որպես կանոն, չունեն մուտք դեպի օրենսդրական ակտերի, դատական որոշումների 
տվյալների էլեկտրոնային բազա:  

Հարաբերականորեն բարձր միավոր հավաքած ԱՑ-ն  վերաբերվում է “հարկային մարմնի` 
տարբեր լրատվամիջոցներ օգտագործելուն”: Այս առանցքային ցուցանիշը 21 հատ 
գնահատված ցուցանիշներից միակն է, որ զետեղվել է 3-րդ տիրույթում` հավաքելով 53 
միավոր: Դա արտացոլում է բարեփոխվող ինտերնետային կայքը, դրանում այլ 
էլեկտրոնային միջոցների հետ համագործակցական դաշտի զարգացման միտումները, 
բրոշյուրների տարածումը և այլ գործիքների օգտագործումը:     
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Պատկեր 14.01 ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից 
 
 

 

7.001.56

7.192.97

11.72

3.44

2.34

21.00

14.00

7.00

7.00

14.00

0.0

11.0

22.0

ՌՆ1

ՌՆ2

ՌՆ3

ՌՆ4

ՌՆ5

ՌՆ6

Փաստացի արդյունք ՌՆ "ցանկալի" արդյունք  
ՀԳԱ 14: Հաղորդակցություն 

ՌՆ 1 
Հարկատուների կողմից հարկային պարտավորությունների կատարումն 
օժանդակվում է տարբեր ԶԼՄ-երի և այլ գործիքների կիրառմամբ: 

ՌՆ 2 
Բարձր ղեկավարությունն ակտիվորեն ներգրավված է արդյունավետ ներքին 
հաղորդակցման մշակմանը, որն ապահովում է անձնակազմի 
տեղեկացվածությունը  և արդյունքների խրախուսումը (մոտիվացիան): 

ՌՆ 3 
Կան համակարգեր և ընթացակարգեր, որոնցով հավաքագրվում են 
հարկատուների տեսակետները մի շարք հարցերի և հարկային մարմնի կողմից 
տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ: 

ՌՆ 4 Արդյունավետ ներքին հաղորդակցման համակարգ 

ՌՆ 5 
Լավ գործելակերպը խթանվում է հարկային մարմնի կողմից իր  անձնակազմի 
շրջանակներում 

ՌՆ 6 
Հարկային մարմինն ապահովում է իր անձնակազմի հաղորդակցման և շփման 
հմտությունների վերաբերյալ համապատասխան վերապատրաստումներ: 
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Լրացված ՀԳԱ 14 
«Հաղորդակցություն» 

Նպատակ  ̀ 
Հաղորդակցվել հարկատուների հետ իրենց կարիքներին համապատասխան պարզ, հստակ և 
արագ եղանակով, որպեսզի հարկատուները հասկանան իրենց իրավունքներն ու 
պարտավորությունները և կարողանան իրենց գործունեությունն իրականացնել  օրեսդրությանը  
համապատասխան: Բաց  և ազնիվ հաղորդակացություն հարկային մարմնի  անձնակազմի հետ, 
որպեսզի նրանք իմանան իրենցից ի՞նչ է պահանջվում և որպեսզի պատշաճորեն խրախուսվեն և 
տեղեկացված լինեն: 
ՀԳԱ-ի համար 

29 միավոր Ռազմավարական նպատակներ և առանցքային ցուցանիշներ 

ՌՆ 1 
Հարկատուների կողմից հարկային պարտավորությունների կատարումն 

օժանդակվում է տարբեր ԶԼՄ-երի և այլ գործիքների կիրառմամբ: 
ԱՑ 14.1.1 

21.88 միավոր 
• Արդյո՞ք կա արտաքին հաղորդակցման ռազմավարություն, որը 

սահմանում է նման հաղորդակցման սկզբունքներն ու 
ընթացակարգերը: 

Պատասխան 
Արտաքին հաղորդակցման ռազմավարություն, ընթացակարգ և հաղորդակցության 
այդպիսի սկզբունքներ սահմանված չեն:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Ներկայումս հրապարակված ռազմավարական փաստաթուղթ առկա չէ: 

Միաժամանակ պետք է նշել, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ սկսվել են: Այսպես.  
2007 թվականի օգոստոսին ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի կողմից ստեղծվել է, վերադաս հարկային 
մարմնում, հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և ուսուցման բաժին: Այդ բաժնի 
գործառույթները հաստատվել են  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 07.08.2007թ. թիվ 1-06/405-Ա 
հրամանով և պարունակում են 3 հատված.  

1. հարկ վճարողների հետ հաղորդակցություն (սպասարկում), 

Հատվածի վերնագրում հաղորդակցությունը հավասարեցվել է հարկատուներին 
սպասարկելուն: Դա, թերևս, շատ ճշգրիտ չէ, քանի որ հաղորդակցությունը ենթադրում է 
նաև հետադարձ կապ, հարկատուների կարծիքների ուսումնասիրում, այդ թվում` նաև 
հարկային մարմնի կատարողականության, ծառայությունների ու աշխատանքների 
գնահատման ուղղությամբ: 

2. հարկ վճարողների ուսուցում, 

3. հարկային ծառայողների ուսուցում: 

Գործառույթների «1.1.1.» ենթակետով նախատեսվում է հարկ վճարողների հետ 
հաղորդակցության և հարկ վճարողների սպասարկման կառավարման 
ռազմավարության, քաղաքականության և գործընթացների մշակում: Նույն ամսում 
հաստատված` այդ բաժնի 2007-2008 թվականների գործողությունների ծրագիրը, 
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սակայն, դեռևս չի նախատեսել այդ ռազմավարության մշակումը և  հաստատումը:      

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ հաստատվեց այդպիսի  
ռազմավարության` միասնական գրավոր փաստաթղթի տեսքով առկա չլինելը, միաժամանակ 
նշելով, որ այդպիսին կարելի է համարել ՀՊԾ 2007թվականի տարեկան գործունեության ծրագրով 
նախատեսված որոշակի գործառույթները, ինչպես նաև օրենքներով սահմանված` 
հաղորդակցությանը վերաբերող դրույթները: Այն իրականացվում է ՀՊԾ կառուցվածքում գործող 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կողմից: Նշվեց նաև, որ «ներքին ձևավորված 
մշակույթ»-ն այն է, որ հրապարակումներ կատարելու անհրաժեշտ իրավիճակների պարագայում 
արագ կազմակերպվում է համապատասխան միջոցառում: Դրանում  ներգրավվում են ԶԼՄ-ների 
ներկայացուցիչներ, տեղում ծավալվում են քննարկումներ, որոնք ընթանում են նաև  հարց ու 
պատասխանի ձևով:  

ԶԼՄ ռեսուրսների ներգրավվման մասով` ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի  
ժամանակ որպես “մեծ աշխատանքային պլանի հետագա ռազմավարության” տարր համարվեց, 
մասնավորապես,  տնտեսական թեմաներով լրագրողների հետ հատուկ աշխատանքը (կլոր 
սեղաններ, հեռախոսային «արագ» կոնֆերանսներ), ինտերնետային կայքում մամուլի էջի 
ակտիվացում, ներառյալ` այլ լրատվամիջոցների լրագրողների`հարկային թեմաներով 
հոդվածները նույնությամբ, իրենց լոգոյով հարկային մարմնի ինտերնետային կայքում տեղադրելը 
և այլն:    

Վերաբերող նյութեր 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 07/08/2007թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 

կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժին ստեղծելու մասին» թիվ 1-06/405-Ա հրաման, ՆՓՑ 30, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28/08/2007թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժնի 2007-2008 թվականների աշխատանքային ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 1-06/409-Ա հրաման, ՆՓՑ 32, 

−  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման  “ՀՀ  ԿԱ  հարկային  պետական  ծառայության  2007 
թվականի  նախատեսված  բյուջետային  մուտքերն  ապահովող  միջոցառումների  
ծրագիրը հաստատելու  մասին», հավելված 1` «ՀՀ  ԿԱ  հարկային  պետական  
ծառայության  2007 թ.  նախատեսված  բյուջետային  մուտքերն  ապահովող  
միջոցառումների  ծրագիր», ՆՓՑ թիվ 36,    

− “Զանգվածային լրատվության մասին” ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 2004/6 (305) 29.01.04: 

ԱՑ 14.1.2 

-  

• Արդյո՞ք կա պատասխանատու միավոր (ստորաբաժանում), որն 
իրագործում, հրապարակում և պարբերաբար վերանայում է  
այդ ռազմավարությունը: 

Պատասխան 
Հարցն ածանցվում է ԱՑ 14.1.1.-ի պատասխանից և, հետևաբար, այն չի գնահատվում: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն  
Քանի որ չի հրապարակվել (ու մոտակա տարում դեռևս չի նախատեսվում 
հրապարակել) արտաքին հաղորդակցության ռազմավարություն, ապա տեղին չէ այս 
առանցքային ցուցանիշի գնահատումը: Դա այդպես է նույնիսկ այն պարագայում, երբ 
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հասկանալի է, թե ենթադրաբար ով է լինելու պատասխանատու միավորը: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 07/08/2007թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 

կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժին ստեղծելու մասին» թիվ 1-06/405-Ա հրաման, ՆՓՑ 30, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28/08/2007թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժնի 2007-2008 թվականների աշխատանքային ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 1-06/409-Ա հրաման, ՆՓՑ 32: 

ԱՑ14.1.3 

40.63 միավոր 

• Արդյո՞ք կա աշխատողների ցանց կենտրոնական և 
տարածքային մակարդակներում, որը պատասխանատու է ԶԼՄ-
երի հետ շփումների համար: 

Պատասխան 
Կենտրոնական և տարածքային մակարդակներում ԶԼՄ-րի հետ շփումների համար 
պատասխանատու աշխատողների ցանց, որպես այդպիսին, առկա չէ: Այդ գործառույթը 
կենտրոնացված է: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այսպիսի գործառույթ առկա է միայն ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կենտրոնական մակարդակում: ԶԼՄ-
ների հետ շփումների համար պատասխանատուն «Հասարակայնության հետ կապերի 
բաժինն» է: Որոշ փաստաթղթերում այդ պատասխանատու միավորն անվանվում է այլ 
կերպ` “մամլո քարտուղար”:  

Կարգավորող փաստաթուղթը լրագրողների հավատարմագրման կարգն է, հաստատված 
հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից, որը լուծում է շփումների տեխնիկական 
կազմակերպման հարցերը միայն:    
 
Հարկ է նշել, որ ՏՀՏ-ների (հատկապես մարզերում գտնվող) կողմից 
հայտարարությունների և ասելիքի առումով այստեղ իրական բաց կա, քանի որ 
հասարակայնության հետ կապերի գործառույթը, միայն վերադաս հարկային մարմնում 
կենտրոնացրած լինելու դեպքում, հնարավոր չի լինում օպերատիվորեն բավարարել 
ԶԼՄ-րի հետ աշխատելու այն պահանջարկը, որն առաջանում է ՏՀՏ-ների 
մակարդակում:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՏՀՏ-ներում ղեկավար անձանց հետ հարցազրույցների ընթացքում սույն հարցի վերաբերյալ եղավ 
մեկնաբանություն, որ ՏՀՏ մակարդակում ԶԼՄ-ների հետ շփումները սահմանափակ են: Եթե 
անհրաժեշտություն է առաջանում տեղում պատասխանել ինչ-որ ընդհանուր հարցի, որը 
վերաբերում է տարածքի հարկատուների լայն շրջանակի կամ որևէ հայտարարությամբ հանդես 
գալ, և այդ առնչությամբ աշխատանք տանել ԶԼՄ-րի հետ, ապա ՏՀՏ-ն պետք է նախօրոք ունենա 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ի թույլտվությունը: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կառուցվածքի աղյուսակային պատկեր, ՀՆՑ թիվ 4, 
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− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 29/09/2004թ.-ի թիվ 1-05/14-Ն հրաման «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լրագրողների 
հավատարմագրման կարգը սահմանելու մասին», ՆԻԱՑ  41, 

− “Զանգվածային լրատվության մասին” ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 2004/6 (305) 29.01.04: 

ԱՑ 14.1.4 

40.63 միավոր  

• Արդյո՞ք հարկատուներին  տրամադրվում է հարկային 
օրենսդրության վերաբերյալ ճշգրիտ  և թարմ տեղեկատվություն: 

Պատասխան 
Հարկային օրենսդրության վերաբերյալ տեղեկատվությունը հարկատուներին հասանելի 
է, սակայն դրանում հարկային մարմնի դերն ամենամեծը չէ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինը ստեղծել է “Հարկային տեղեկատու” պետական ընկերություն, որի 
միջոցով հրատարակում է (ոչ պաշտոնական հրապարակում) հարկային օրենսդրական 
նյութեր: Դրանք վաճառվում են հասանելի գներով: Հարկային գրականության (ինչպես 
նաև հարկային հաշվետվությունների ձևաթղթերի, հարկային հաշվառման գրքերի) 
վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունները սովորաբար հնարավորություն ունեն 
վաճառքը կազմակերպել նաև ՏՀՏ-ների տեղաբաշխման նույն շինություններում:  

Անվճար աղբյուրների իմաստով, հարկատուն որոշ ինֆորմացիա կարող է ստանալ նաև 
ՏՀՏ-ում առկա` “Հայտարարությունների տախտակ”-ներից և ՏՀՏ-ների սպասարկման 
բաժիններից: Դա չի կատարվում, սակայն, էլեկտրոնային տեսքով և համակարգված, ինչը 
կապահովեր ճշգրտություն և տրամադրվող տեղեկատվության «թարմություն»:   

Ժամանակ առ ժամանակ, հիմնականում դոնոր կազմակերպությունների միջոցների 
հաշվին, հնարավոր է, որ տպագրվեն բրոշյուրներ, որոնք, եթե ծավալուն են, ապա 
հրատարակվում են սահմանափակ տպաքանակով, որոնց մի մասը հասնում է նաև 
հարկատուներին: Եթե ծավալուն չեն լինում, ապա տպագրվում են ավելի մեծ 
տպաքանակով և ՏՀՏ-ների միջոցով հասանելի դառնում հարկատուներին:  

Անվճար, այսինքն առավել մատչելի տեղեկատվական աղբյուրը հարկային մարմնի 
Taxservice.am կայքն է (անվճար այն իմաստով, որ կառավարությունը դրա օգտագործման 
համար գումար չի գանձում, և հարկատուն պետք է վճարի միայն ինտերնետ կապի 
համար), որն աչքի չի ընկնում ժամանակին թարմացմամբ, հետևաբար, նաև 
ճշգրտությամբ: Այն նաև ամբողջական չէ: Օրինակ, սույն ԱՑ լրացման պահին 
(2007թվականի հոկտեմբերի կեսերին) ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կայքում դեռևս հասանելի չեն ՀՀ ԿԱ 
հաստատած գերատեսչական նորմատիվ ակտերը, ներքին փաստաթղթերը: 

Պետք է նշել, որ ինտերնետային կայքի աղբյուրը Հայաստանի մարզերում նույն 
ազդեցությունը չունի,, քանի որ ինտերնետային կապը շատ մարզերում դժվար հասանելի 
է և/կամ օգտվողների քանակն է ավելի սակավաթիվ:  

Պետք է նշել, որ հարկային մարմինը նախատեսել է բարեփոխումներ հարկային 
օրենսդրության վերաբերյալ ճշգրիտ  և թարմ տեղեկատվություն տրամադրելու հարցում: 
Մասնավորապես, հաղորդակցության և ուսուցման նորաստեղծ բաժնի գործառույթների 
շրջանակում նախատեսվում է նաև հարկ վճարողներին տեղեկատվական նյութեր 
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հասցնելու մի շարք միջոցառումներ, ներառյալ` տեսողական և լսողական (վիդեո և 
աուդիո) նյութերի, մասնավորապես` հարկային արդիական խնդիրների վերաբերյալ 
հեռուստատեսային և ռադիո գովազդների պատրաստումը (ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հետ համատեղ):  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

− պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի 
ժամանակ նշվեց, որ հարկային մարմնի կայքը լավորակ չէ, այն կարիք ունի դառնալու 
ավելի «պարզ ու մատչելի» (user friendly), 

− բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ կարևորվեց 
առաջընթացը, որն առկա է հարկատուների կողմից ինֆորմացիա ստանալու հարցում, 
միաժամանակ նշվեց դա արագ կազմակերպելու հարցում  եղած թերացումը: 
Մասնավորապես նշվեց հարկային մարմնի պաշտոնական կայքը ուշ թարմացնելը: 
Բերվեց մի մասնավոր օրինակ, առ այն, որ ներկայումս ընթանում է առևտրի 
կազմակերպման վայրերում (տոնավաճառներում) տնտեսվարող ֆիզիկական անձանց` 
անհատ ձեռնարկատեր դառնալու “մասսայական” գործընթաց: Նրանք պետք է դրանով 
իսկ ընդգրկվեն հարկային դաշտ: Այդ ապագա հարկատուներն ունեն տեղեկատվության 
պակաս` սկսած նրանից, թե որքան պետք է ծախսեն պետական տուրքեր վճարելու 
համար պետական գրանցման պահին, հետագա կարգավորումների համար ինչ 
հարկային ընթացակարգեր են կիրառվելու և այլն,  

− ՏՀՏ–ներից մեկի ղեկավարի հետ ունեցած հարցազրույցի ժամանակ հայտնի դարձավ, որ 
ժամանակ առ ժամանակ վերադաս հարկային մարմնից ստացվում են գրքույկներ 
(բրոշյուրներ) հարկային փոփոխությունների և այլնի վերաբերյալ`իրենց տարածքի 
հարկատուներին տրամադրելու համար: Հարկային փոփոխությունների վերաբերյալ 
հարկային աշխատողները տրամադրում են տեղեկատվություն նաև հեռախոսով, սակայն 
թարմ տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորություն ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
կանոնադրությամբ կամ ՏՀՏ գործառույթներով իրենք չունեն: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կառուցվածքի աղյուսակային պատկեր, ՀՆՑ թիվ 4, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 29/09/2004թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լրագրողների հավատարմագրման 
կարգը սահմանելու մասին» թիվ թիվ 1-05/14-Ն հրաման, ՆԻԱՑ  41, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 07/08/2007թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժին ստեղծելու մասին» թիվ 1-06/405-Ա հրաման, ՆՓՑ 30, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28/08/2007թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժնի 2007-2008 թվականների աշխատանքային ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 1-06/409-Ա հրաման, ՆՓՑ 32, 

− ՀՀ կառավարության 21/03/02թ «Հարկային պետական ծառայության 
կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ N-1926-Ն որոշումը, ՆԻԱՑ 11: 
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ԱՑ 14.1.5 

53.13 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինն օգտագործում է տարբեր 
լրատվամիջոցներ, մասնավորապես` ինտերնետ, հեռախոսային 
տեղեկատվական կենտրոններ, բրոշյուրներ և այլ գործիքներ: 

Պատասխան 
Հարկային մարմինն օգտագործում է տարբեր լրատվամիջոցներ, մասնավորապես` 
ինտերնետ, բրոշյուրներ: Սակայն այդպիսի գործիքների օգտագործումը հարկային 
մարմնի կողմից լիարժեք չէ, քանի որ առկա չէ արտաքին հաղորդակցության 
ռազմավարություն: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմնի ստեղծած “Հարկային տեղեկատու” պարբերականը հրատարակում է 
հարկային օրենսդրական նյութեր: Դրանք վաճառվում են հասանելի գներով: Դրանց 
վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունները, սովորաբար, հնարավորություն ունեն 
դրանք վաճառել նաև ՏՀՏ-ի տեղաբաշխման`նույն շինություններում: Որոշ ինֆորմացիա 
կարելի է ստանալ ՏՀՏ-ների սպասարկման բաժիններից: Ժամանակ առ ժամանակ 
տպագրվում ու տարածվում են բրոշյուրներ, որոնք նաև տեղադրվում են ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
ինտերնետային կայքում: Taxservice.am կայքը պահանջվող  չափով ամբողջական չէ, 
այնինչ` դա առավել արդյունավետ միջոցը կարող էր լինել:   

Այլ գործիքներից կարելի է նշել հարկային մարմնի կողմից հարկատուների 
գրություններին պատասխանելու միջոցով և/կամ հեռախոսով տեղեկատվություն 
տրամադրելը: Հիմնականում, հարկատուներն այս միջոցներով տեղեկանում են, երբ 
իրենք են դիմում: Հարկային մարմինը 2007 թվականին դադարեցրել է 2005 թվականի 
նոյեմբերից գործող` նախապես հայտարարված հեռախոսահամարներով հարկային 
տեսչությունների կողմից հարկ վճարողներին ոչ խորհրդատվական բնույթի 
տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման ընթացակարգը: Հեռախոսային 
տեղեկատվական կենտրոնների փակման (ծառայությունների դադարեցման) 
հրամանում դրա համար բացատրություն բերված չէ: Թեև ՏՀՏ-րը “իներցիայով” դեռևս 
շարունակում են հարկատուներին տեղեկատվության տրամադրումը, սակայն այն 
համակարգված չի ընթանում:  

Պետք է նաև նշել, որ 2007 թվականի օգոստոսին ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի կողմից ստեղծված 
“հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և ուսուցման” բաժնի գործառույթները 
պարունակում են նոր գործիքների գործարկում` մոտակա տարիների համար: Դա 
արտացոլվում է նաև այդ բաժնի 2007-2008թթ. գործողությունների ծրագրում, որտեղ 
նշվում է ռադիոհեռուստահաղորդումների շարքի մեկնարկի մասին և «թեժ գծի» 
կազմակերպման միջազգային փորձը ՀՀ-ում ներդնելու նպատակով ուսումնասիրություն 
իրականացնելու միջոցառման մասին:  

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 07/08/2007թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 

կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժին ստեղծելու մասին» թիվ 1-06/405-Ա հրաման, ՆՓՑ 30, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28/08/2007թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժնի 2007-2008 թվականների աշխատանքային ծրագիրը 
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հաստատելու մասին» թիվ 1-06/409-Ա հրաման, ՆՓՑ 32, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 21/11/2005թ հաստատած «Նախապես հայտարարված 
հեռախոսահամարներով հարկային տեսչությունների կողմից հարկ 
վճարողներին ոչ խորհրդատվական բնույթի տեղեկատվական 
ծառայությունների մատուցման ընթացակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1-
06/572-Ա հրաման, ՆՓՑ 43, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրաման «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2005 թվականի նոյեմբերի 21-ի 
թիվ 1-06/572-Ա հրամանը  ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ՆՓՑ 44: 

ՌՆ 2 
Բարձր ղեկավարությունն ակտիվորեն ներգրավված է արդյունավետ ներքին 

հաղորդակցման մշակմանը, որն ապահովում է անձնակազմի 
տեղեկացվածությունը  և արդյունքների խրախուսումը (մոտիվացիան): 

ԱՑ 14.2.1 

15.63 միավոր 

• Արդյո՞ք առկա է հաղորդակցման հայեցակարգ, ներքին 
հաղորդակցման    մշակվելիք և իրականացվելիք ուղեցույցներ` 
անհրաժեշտ ստանդարտների, կառուցվածքների, նախագծերի և 
մեթոդների ներառմամբ: 

Պատասխան 
Հարկային մարմնում առկա չէ ներքին հաղորդակցման հայեցակարգ կամ 
ռազմավարություն:    

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Միակ տարրը, որը կարող է լինել  ներքին հաղորդակցման հայեցակարգի էլեմենտ, դա 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ աշխատակազմում գործավարության կազմակերպման կանոնակարգն է: 
Սակայն սա իրենից չի ներկայացնում ռազմավարություն, այլ կանոնակարգում է 
փաստաթղթաշրջանառության իրականացումը ՀՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումներում` փաստաթղթերը ստանալու կամ ստեղծելու պահից մինչև 
գերատեսչական արխիվ հանձնելը:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ  

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ներքին 
հաղորդակցման մասին որևէ գրավոր փաստաթուղթ չկա, ինչն իրենից  իրական խնդիր է 
ներկայացնում: Օրինակ, ներքին ցանցի գործարկված չլինելը, դրան համապահասխան 
ստանդարտներ չկիրառելը ավելի քան բարդացնում է ծառայության տարբեր բաժինների միջև 
աշխատանքը և հաղորդակցությունը դարձնում ժամանակատար: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի. 24/09/2003թ հաստատված «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական 

ծառայության աշխատակազմում գործավարության կազմակերպման կարգը 
հաստատելու մասին» թիվ 01/950-Լ հրաման, ՆՓՑ 63: 
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ԱՑ 14.2.2 

-  

• Արդյո՞ք ներքին հաղորդակցման այդ հայեցակարգը 
համաձայնեցված է շահառուների հետ:  

Պատասխան 
Հարցն ածանցվում է ԱՑ 14.2.1.-ի պատասխանից: Քանի որ առկա չէ ներքին 
հաղորդակցության հայեցակարգ, ապա խոսք չի կարող գնալ ու գնահատական տրվել 
այն մասին  թե որքանով է այն  համաձայնեցված շահառուների հետ:   

Այդ իսկ պատճառով տվյալ ԱՑ-ը չի գնահատվում: 
ՌՆ 3 

Կան համակարգեր և ընթացակարգեր, որոնցով հավաքագրվում են 
հարկատուների տեսակետները մի շարք հարցերի և հարկային մարմնի կողմից 

տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ: 
ԱՑ 14.3.1 

50 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը վարում է երկխոսություններ 
տարբեր շահագրգիռ  խմբերի հետ: 

Պատասխան 
Այդպիսի աշխատանք կատարվում է, սակայն այն հիմնված չէ համակարգված ու 
համագործակցված ծրագրի վրա: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի աշխատանքն իրականացվում է «առիթից-առիթ», մասնավորապես` 
օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերի առնչությամբ: Այն հիմնականում 
արտահայտվում է  նախագծերը գործարար միություններ կարծիքի ու 
առաջարկությունների համար ուղարկելով: Այլ ֆորմատ, սովորաբար, չի օգտագործվում:  
Բոլորովին կարգավորված և/կամ ուսումնասիրված չէ հարկատուների միջնորդների հետ 
աշխատելու դաշտը: Պարզ չէ այդպիսի “փորձաքննության”(կարծիքի) իրավական 
ստատուսը, այն, թե ինչ հետևանքներ կամ քայլեր պետք է լինեն առաջարկություններ 
ստանալու դեպքում և այլն:   

Այժմ նախատեսվում է շահագրգիռ անձանց հետ երկոսություններ վարել ՀՊԾ 
նորաստեղծ` «հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և ուսուցման» բաժնի 
շրջանակներում: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշվեց, որ 
հարկատուների ներկայացուցչական մարմինների հետ  հարաբերությունների հարցում 
կատարելագործման կարիք կա: Նրանց ուղարկվում են նյութեր, սակայն 
վարչարարությունը, ընթացակարգերը սովորաբար հարկատուների հետ չեն քննարկվում, 
որի պատճառը կարող է լինել որոշակի «փոխադարձ անվստահությունը» 

− ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ եթե ՏՀՏ 
մակարդակում ինչ-որ աշխատանք այդ ուղղությամբ կատարվի, ապա դա կլինի 
անձնական նախաձեռնություն: Դրա համար մեխանիզմ չկա: Հարկատուների համար 
տեղեկատվական սեմինարի անցկացումը պետք է կատարվի վերադաս հարկային 
մարմնի գիտությամբ և թույլտվությամբ,    
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− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ կարծիք 
հնչեց, որ բիզնեսի ներկայացուցիչները ևս ակտիվ չեն իրենց դիրքորոշումները հայտնելու 
հարցում, 

− Ներկայումս   աշխարհում կարևորում են հարկատուների միջնորդների հետ 
աշխատանքը: Այսպես ՏՀԶԿ «Հարկային վարչարարության ֆորումի» վերջին, Սեուլյան 
դեկլարացիան ընդգծեց հարկային միջնորդների (խորհրդատվական ընկերություններ, 
բանկեր և այլն) հետ համագործակցության անհրաժեշտությունը հարկային 
ադմինիստրացիաների համար և նախատեսեց, որ 2007 թվականին պետք է անցկացվի 
միջազգային համապատասխան հարցում-հետազոտություն:   

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 07/08/2007թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 

կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժին ստեղծելու մասին» թիվ 1-06/405-Ա հրաման, ՆՓՑ 30, 

− Տես «ՏՀԶԿ հարկային վարչարարության ֆորումի» վերջին,Սեուլյան 
դեկլարացիան,ՀՆՑ թիվ 3: 

ԱՑ 14.3.2 

37.50 միավոր 

• Արդյո՞ք նրանց դիրքորոշումը դիտարկվում և հաշվի է 
առնվում:26 

Պատասխան 
Դիրքորոշումները դիտարկվում են, սակայն ոչ միշտ են հաշվի առնվում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ դրանք կարող 
են հաշվի առնվել, եթե օրինակ այդ դիրքորոշումը ներկայացվել է խոշոր, ազդեցիկ 
հարկատուի կողմից: Փոքրերի դեպքում այդ որոշումներին առանձնապես ուշադրություն 
չի դարձվում: 

ՀՀ ԿԱ ՏՀՏ ներկայացուցչի հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ ՏՀՏ մակարդակում 
փորձում են ուշադիր լինել հարկատուի դիրքորոշումների նկատմամբ, քննարկել ու 
երբեմն էլ  հարկատուների կարծիքը գրությունով ուղարկել վերադասին, 
մասնավորապես` եթե դրանք վերաբերում են օրենսդրության մեջ կամ 
ընթացակարգերում կատարվելիք որոշակի փոփոխություններին առնչվող 
առաջարկություններին, սակայն դրանք ոչ միշտ են հաշվի առնվում:   

ՀՊԾ-ում դեռևս չի ձևավորվել այն մոտեցումը, որ հարկատուների շրջանում հարցում 
կատարվի, թե ինչպիսի ծառայություններ նրանք կցանկանային, ստանալ հարկային 
մարմնի կողմից. արդյոք մե՞ծ է հարկերին «ենթարկվելու» բեռը` ըստ հարկատեսակների 
կամ վարչարարական հարցերով:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ նշվեց, որ  հարկային 
մարմինը երբեմն նախագծերը «ֆորմալ է ուղարկում» շահագրգիռ կողմերին (բիզնեսին):  

                                                 
26 Այս և հաջորդ ԱՑ-ի հարցադրումների վերաբերյալ բացատրությունը տես սույն աղյուսակի 
վերջին էջում 
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ԱՑ 14.3.3 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք խրախուսվում է ինտերնետի և հեռախոսային 
տեղեկատվական կենտրոնների օգտագործումը: 

Պատասխան 
Ինտերնետի և հեռախոսային տեղեկատվական կենտրոնների օգտագործումը 
ներկայումս չի խրախուսվում և նման միջոցներով “հետադարձ կապի” խնդիր չի 
լուծվում: Ընդհանրապես, հարկային մարմինն իր ծառայությունների հետազոտություն 
(սովորաբար) չի իրականացնում:    

Դա բնութագրական է նաև այլ պետական գերատեսչություններին` շատ սակավաթիվ 
բացառություններով:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ հարկային 
մարմինը 2007 թվականին դադարեցրել է 2005 թվականի նոյեմբերից գործող` նախապես 
հայտարարված հեռախոսահամարներով հարկային տեսչությունների կողմից հարկ 
վճարողներին ոչ խորհրդատվական բնույթի տեղեկատվական ծառայությունների 
մատուցման ընթացակարգը: Հեռախոսային տեղեկատվական կենտրոնների փակման 
(ծառայությունների դադարեցման) հրամանում դրա բացատրությունը բերված չէ: Թեև 
ՏՀՏ-ները “իներցիայով” դեռևս շարունակում են հարկատուներին տեղեկատվության 
տրամադրումը, սակայն այն համակարգված չի ընթանում: 

Որպես դրական միտում կարելի է դիտել հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության  և 
ուսուցման բաժնի ստեղծումը, որի գործառույթներում նշվում է «թեժ գծի» մասին: 
Բաժնի` 2007-2008թթ. աշխատանքային ծրագրում նշվում է դրա ներդրման միջազգային 
փորձի ուսումնասիրման միջոցառման մասին:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշվեց, որ հարկային 
մարմինը այնքան էլ հակված չէ շահագրգիռ կողմերի կամ հարկատուների միությունների հետ 
քննարկել հարկային վարչարարական հարցեր (հիմնականում միայն օրենսդրական 
փոփոխությունների նախագծեր), ինչը կարող է պայմանավորված լինել “փոխադարձ 
անվստահությամբ”: 

ԶԼՄ ռեսուրսների ներգրավվման մասով, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձի հետ հարցազրույցի  
ժամանակ, նշվեց, որ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ինտերնետային կայքի կամ հեռախոսային կենտրոնների 
օգտագործման «առաջ մղման», խրախուսման համար հատուկ աշխատանքներ չեն տարվում:   

Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ հնչած կարծիքներ, 
գնահատականներ (ներկայացվում են առանց խմբագրմանւ). 

- «հետադարձ կապ» չկա: Սակայն դա միայն հարկային մարմնում չէ, որ տեղի է ունենում: 
Այդպիսի մշակույթ չկա ամբողջ պետական համակարգում: Եթե այն նույնիսկ ստեղծվի, 
ապա առանձին խնդիր կլինի պահպանելը: Առանձին պետական համակարգում այդ 
պայմաններում «ինքնագնահատում» անելը կլինի հերոսություն,  

- այժմ հարկային կոդեքս է մշակվում, իսկ հարկատուները դրանից տեղյակ չեն: Լավագույն 
ձևը հեռուստատեսությունն է, որի օգտագործման համար կառավարությունը բավարար 
ռեսուրսներ չունի, 

- բիզնեսի համար այքան էլ արդյունավետ չէ հարկային մարմնի աշխատողների հետ 
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հանդիպումների գնալը, քանի որ նրանք այդ հանդիպումների ժամանակ, դրանցից 
փնտրում են հարկային «սողանցքները» հայտնաբերելու դրվագներ, գալիս են այդպիսի 
կանխավարկածով, այլ ոչ թե բիզնեսին վստահելու ու համագործակցելու նպատակով: 
Ֆորումի, հանդուրժողական բանավեճի կուլտուրա դեռ ձևավորված չէ, քանի որ դեռ չկա 
քաղաքացիական-դեմոկրատական հասարակարգ` ուժեղ ու արդար համայնքային ու 
հասարակական կառույցներով: Վերլուծության կարիք կա, որպեսզի հարկային մարմինը 
(նույնը` նաև այլ համանման կառույցները) առանձնացնի իր համար հատկապես կարևոր, 
շտապ ու իրատեսական իրականացնելի հատվածները,   

- Հայաստանում ընտրվել-նշանակվել է նոր կառավարություն, իսկ հարկային մարմնի նոր 
ղեկավարի առաջին հրամանով հաստատած փաստաթուղթը վերաբերել է (միգուցե դա 
սիմվոլիկ է) հարկատուների հետ հաղորդակցության մեխանիզմների բարելավման 
միջոցառումներին; Պետք է հուսալ, որ իրավիճակը փոփոխվելու է  որակապես:  

ԱՑ 14.3.4 

40.63 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը հրապարակում է իր 
գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները, որոնք 
պարունակում են նաև այդ գործունեության  գնահատականը 

Պատասխան 
Գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ պատրաստվում են, սակայն 
գնահատականներ պարունակողները հանրության համար չեն հրապարակվում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի մեխանիզմ օրենքով նախատեսված չէ: Առավելագույնը, որ հարկատուները 
կարող են տեսնել, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ գործունեության հակիրճ հաշվետվությունն է, որը սակայն 
չի պարունակում գնահատական: Օրինակ, սույն ԱՑ լրացման պահին (2007թվականի 
հոկտեմբերի կեսերին) ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կայքում հասանելի չէ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ գործունեության 
2006 թվականի հաշվետվությունը. կա միայն 2005 թվականի հաշվետվության հակիրճ 
տարբերակը:  

Սովորաբար հանրությունը հարկային մարմնի գործունեության գնահատականի մասին 
կարող է տեղեկանալ տարեկան մեկ անգամ` ՀՀ կառավարությունում ՀՀ վարչապետի 
կազմակերպած ՀՀ ԿԱ հաշվետվության լսումների օրերին: Նախապես դրա մասին 
հաղորդագրություն է տալիս ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ մամլո քարտուղարը, ապա լրագրողները 
սովորաբար այդ լսումներից հետո հրավիրվում են ՀՀ կառավարության շենք (այդպիսին 
է տրադիցիան` բոլոր գերատեսչությունների հաշվետվությունների լսումների համար) ու 
նաև ստանում մամլո հաղորդագրություն: Թերթերում և հարկային մարմնի 
ինտերնետային կայքում զետեղվում է հաշվետվության հակիրճ տարբերակը: Հարկային 
մարմնի գործունեության ընդարձակ հաշվետվությունը, որը պարունակում է նաև 
գնահատական, չի հրապարակվում:  

ԱՑ 14.3.5 

40.63 միավոր  

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը վերլուծում է տարբեր խմբերից և 
կազմակերպություններից ստացված արձագանքները: 

Պատասխան 
Հարկային մարմինը համակարգ չունի, որ հատկապես հավաքագրի այդպիսի 
արձագանքներ` իր գործունեության, իրականացրած ծրագրերի վերաբերյալ: 
Այնուամենայնիվ, «ազդեցիկ» հարկատուներից կամ նրանց խմբերից ստացվածները 
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դիտարկվում ու ըստ էության պատասխանվում են: 

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Տարբեր խմբերի ու միությունների հետ աշխատանքն հիմնականում վերաբերում է նոր 
օրենսդրական փոփոխությունների հարցերին, այլ ոչ թե հարկատուներին մատուցվող  
ծառայությունների տեսակների կազմին կամ կառուցվածքին, արդյունավետության 
քննարկմանը:  Հարկատուների նամակները սովորաբար չեն վերաբերում այդպիսի 
հարցերին, թեև Ֆորմալ առումով որևէ  գրություն անուշադրության չի մատնվում, քանի 
որ այդպես է պահանջում նաև ՀՀ ԿԱ հարկային պետական  ծառայության  
աշխատակազմում  գործավարության կազմակերպման կարգի 8.8. կետը. սահմանվում է, 
որ նամակների քննարկման արդյունքների մասին դիմողին գրավոր տեղեկացվում է 
քարտուղարության միջոցով: 

 Վերաբերող նյութեր. 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի. 24/09/2003թ հաստատված «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 
աշխատակազմում գործավարության կազմակերպաման կարգը հաստատելու մասին» 
թիվ 01/950-Լ հրաման, ՆՓՑ 63: 

ԱՑ 14.3.6 

25.00 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմինը հանդիպումներ կազմակերպում է 
տարբեր շահառուների հետ և տեղեկացնում է նրանց իր 
ձեռքբերումների և հետագա ծրագրերի մասին: 

Պատասխան 
Կանոնակարգված հանդիպումների մեխանիզմ առկա չէ:    

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի մեխանիզմ օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված չէ: Հարկային մարմինը, 
սովորաբար, հրավիրում է մամլո ասուլիսներ կամ բրիֆինգներ է կազմակերպում: Դա 
հիմնականում լինում է, երբ կարիք է լինում տեղեկացնել էական օրենսդրական 
փոփոխությունների մասին: Վարչարարական կամ ծրագրային նյութերի կամ, առավել 
ևս, հարկային մարմնի դիմաց ծառացած խնդիրների շուրջ հանդիպումները կանոնավոր 
չեն:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

− ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ՏՀՏ մակարդակում 
այդպիսի հանդիպումներ չեն լինում, 

− բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած կլոր սեղանի ժամանակ կարծիք հնչեց, որ 
այդպիսի հանդիպումների կարիք հարկային մարմինն ավելի շուտ չունի, քանի որ դա, 
նախ, չի մտնում իր հետաքրքրությունների շրջանակի մեջ և, երկրորդ, դրա համար նա 
ժամանակ չունի, քանի որ ամեն տարի էականորեն աճում են պետական բյուջեի 
եկամուտների հավաքագրման պլանները: 

ՌՆ 4 
Արդյունավետ ներքին հաղորդակցման համակարգ 

ԱՑ 14.4.1 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք կա ներքին հաղորդակցության ռազմավարություն, որը 
սահմանում է նման հաղորդակցման սկզբունքներն ու 
ընթացակարգերը: 
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Պատասխան 
Հարկային մարմինը չունի մշակված ներքին հաղորդակցության ռազմավարություն:    

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Կա ընդամենը փաստաթղթերի ներքին շարժի մասին ընթացակարգ, որն հանդիսանում է 
ներսում փաստաթղթեր փոխանակելու, ստացած գրություններին ժամանակին 
պատասխանելու միջոց: 

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ՏՀՏ մակարդակում տեղյակ 
չեն հաղորդակցության հայեցակարգից, նմանատիպ համակարգային փաստաթղթից  և որ, 
սովորաբար,  հարցերը քննարկվում և լուծվում են «վերադաս-հանձնարարարություն-զեկուցում» 
հարթության մեջ: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի. 24/09/2003թ հաստատված «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական 

ծառայության աշխատակազմում գործավարության կազմակերպման կարգը 
հաստատելու մասին» թիվ 01/950-Լ հրաման, ՆՓՑ 63 

ԱՑ 14.4.2 

- 

• Արդյո՞ք առկա է այդ ռազմավարության (որը հրապարակվում և 
պարբերաբար վերանայվում է) իրագործման համար 
պատասխանատու մարմին:   

Պատասխան 
Հարցն ածանցվում է ԱՑ 14.4.1.-ի պատասխանից: Քանի որ առկա չէ ներքին 
հաղորդակցության հրապարակված ռազմավարություն, ապա խոսք չի կարող գնալ դրա 
իրագործման պատասխանատուի մասին:   

Այդ իսկ պատճառով այս ԱՑ-ը չի գնահատվում: 
ԱՑ 14.4.3 

15.63 միավոր 

• Արդյո՞ք ինտերնետը և ներքին ցանցային համակարգը 
(Ինտրանետ) լայնորեն կիրառվում է ներքին հաղորդակցման 
նպատակներով: 

Պատասխան 
Ինտերնետն ու Ինտրանետը (ներքին ցանցային համակարգը) գործում են շատ 
սահմանափակ ծավալով և չեն կիրառվում հարկային մարմնում ներքին հաղորդակցման 
նպատակով:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Ներքին ցանցը բոլորի համար հասանելի չէ առայժմ` տեխնիկական ու օգտագործման 
հմտությունների պակասի պատճառով: 

Բաժինների ղեկավարների մակարդակում այն կիրառելի է, ինչպես նաև ՏՀՏ-ների 
ներսում` տվյալների մշակման ու սպասարկման բաժիններում, սակայն չի կիրառվում 
ներքին հաղորդակցման նպատակներով:  Հիմնականում լոկալ ցանցը կիրառվում է 



  407 

ցանցային ծրագրով` տվյալների բազայից օգտվելու համար: 

Վերադաս մարմնի ու ՏՀՏ-ների մակարդակում ներկայումս փորձարկվում է միասնական 
ցանցի գործարկումը` սկսելով այն երևանյան երկու ՏՀՏ-ից:  

Ինտերնետը հասանելի է քչերին, դարձյալ` հիմնականում բաժինների պետերի 
մակարդակով: Դրանով թղթակցություն ուղարկելու հնարավորություն առայժմ կամ չկա 
կամ քիչ է օգտագործվում` շարունակելով ապավինել թղթային պատճեններ 
պատրաստելուն:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ՏՀՏ մակարդակում 
ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն քչերն ունեն (ոմանք անձնական-մասնավոր  բաժա-
նորդագրության միջոցով են օգտվում դրանից` աշխատանքի վայրում): Ներքին ցանցի 
միջոցով ևս հաղորդակցություն չկա: Ներքին ցանցը զուտ համակարգչային հարցերը լուծելու 
համար է, այսինքն` աշխատողների համար դա անձնապես աշխատելու և ոչ թե գործնական 
հաղորդակցության գործիք է: Շատ տվյալներ ցանցում կոդավորված են և դրանց 
հասանելիությունը էականորեն սահմանափակված է: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 

տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին” թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31: 

ԱՑ 14.4.4 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք բոլոր մակարդակներում անձնակազմը մուտք ունի 
դեպի այնպիսի տվյալների բազա, որը պարունակում է 
հարկային օրենսդրական ակտեր և կանոնակարգեր, հարկային 
մարմնի մեկնաբանություններ, դատական որոշումներ և 
անհրաժեշտ համարվող այլ փաստաթղթեր: 

Պատասխան 
Հարկային մարմինն այդպիսի սեփական բազա չունի, իսկ եղած ռեսուրսների 
հասանելիությունը անձնակազմի համար  շատ սահմանափակ է:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինը չունի այդպիսի էլեկտրոնային օրենսդրական պորտալ, բազա: 
Առավել ևս` չունի այնպիսին, որում տեղաբաշխված լինեն ոչ միայն օրենքները, այլ նաև 
մեկնաբանությունները (դրանք էլ, իրենց հերթին, հավաքագրված ու դասակարգված չեն), 
դատական նախադեպային որոշումները, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր: Հնարավոր է, 
որ թղթային այդպիսի ալբոմներ ստեղծված լինեն առանձին աշխատողների խմբերի 
համար, օրինակ, իրավաբանների, սակայն հիմնական անձնակազմի համար այդպիսի 
ռեսուրս գոյություն չունի:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

− ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ՏՀՏ մակարդակում 
ԻՐՏԵԿ տեղեկատվական-որոնողական էլեկտրոնային բազայի (ԻՐՏԵԿ-ը պարունակում է 
մոտ 6 հազար նորմատիվ իրավական ակտերի տեքստեր` փնտրման ու հղումների 
համակարգով) ծախսը չի ֆինանսավորվում պետականորեն: Երբեմն աշխատակիցները 
օգտագործում են սեփական բաժանորդագրությունները` ինչպես ԻՐՏԵԿ-ի, այնպես էլ 
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ինտերնետի համար:  

− Նշենք, որ Ինտերնետի առկայությունը թույլ կտար հարկային աշխատողներին` 
օգտագործել ոչ միայն ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կայքը` իր օրենսդրական բազայի հնարավորությամբ, 
այլ նաև մեկ այլ պետական օրենսդրական բազայի` www.laws.am (կամ որ նույնն է 
www.arlis.am) հնարավորությունները: 

ԱՑ 14.4.5 

18.8 միավոր  

• Արդյո՞ք իրականացվում է փաստաթղթերի արդյունավետ 
էլեկտրոնային հոսք հարկային մարմնի տարբեր 
ստորաբաժանումների միջև: 

Պատասխան 
Հարկային մարմինն այդպիսի հնարավորություն առայժմ չունի:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Ինտերնետը հասանելի է քչերին, դարձյալ` հիմնականում բաժնի պետի մակարդակով: 
Դրանով թղթակցություն ուղարկելու հնարավորություն առայժմ կամ չկա կամ քիչ է 
օգտագործվում` շարունակելով ապավինել թղթային պատճեններ պատրաստելուն:  

Ներքին ցանցը ևս առայժմ չի կարողանում արդյունավետ գործել տարբեր, 
մասնավորապես` օգտվողների բավարար պատրաստված չլինելու պատճառով:   

Էլեկտրոնային տվյալները և փաստաթղթերը ՏՀՏ-ներից ՀՊԾ են տարվում հիմնականում 
սեղմապնակներով, որը ներկայումս չի կարելի համարել էլեկտրոնային հոսք հարկային 
մարմնի տարբեր ստորաբաժանումների միջև:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ կան մի քանի ՏՀՏ-
ներ Երևանում, որոնք ևս միացած են ներքին ցանցին, սակայն դա օգտագործվում է միայն ամիսը 
մեկ անգամ` հարկային բազաները փոխանցելու համար: Մնացած ՏՀՏ-ներից  այդ բազաները 
հավաքվում են կրկին ամիսը մեկ անգամ` էլեկտրոնային կրիչների (սեղմապնակների) միջոցով: 

ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ ՏՀՏ մակարդակում 
ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն քչերն ունեն: Հաղորդակցություն ներքին ցանցի 
միջոցով ևս չկա: Ներքին ցանցը զուտ համակարգչային հարցերը լուծելու համար է, այսինքն` 
աշխատողների համար դա անձնապես աշխատելու և ոչ թե գործնական հաղորդակցության 
գործիք է: Շատ տվյալներ ցանցում կոդավորված են և դրանց հասանելիությունը էականորեն 
սահմանափակված է: 

Վերաբերող նյութեր 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. “ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և 
տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին” թիվ 01/729-Լ հրաման, ՆՓՑ 31: 

ՌՆ 5 
Լավ գործելակերպը խթանվում է հարկային մարմնի կողմից իր  անձնակազմի 

շրջանակներում 

ԱՑ 14.5.1 

31.25 միավոր 

• Արդյո՞ք բոլոր աշխատակիցներն իրազեկ են հարկային 
աշխատողի հատուկ պարտականությունների մասին, և թե 
ինչպես է իրենց աշխատանքը և գործունեությունը նպաստում 
հարկային մարմնի կողմից իրականացվող գործունեության  
հաջող ընթացքին: 

http://www.arlis.am/
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Պատասխան 
Հարկային մարմնի ոչ բոլոր աշխատակիցներն են իրազեկ դրա մասին:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային աշխատողի` հատուկ պարտականությունները բխում են նորմատիվային 
փաստաթղթերից:  Սակայն հարկային  մարմնի աշխատողների մեծ մասը թերևս չեն 
կրում այդ գաղափարախոսությունը: Դա այդպես է մի քանի պատճառներով.  

- այդ «հատուկ պարտականությունը» բավարար հստակ սահմանված չէ, քանի որ 
ներքին հաղորդակցության համակարգերը ներկայումս արդյունավետ չեն 
գործառվում, 

- հարկային մարմնի կողմից իր առաքելությունը հրապարակայանեցված չէ իր 
աշխատողների շրջանում, 

- խրախուսման (նյութական և բարոյական) համակարգերը բավարար նպաստող 
չեն և տարբեր ձևով են գործում` հարկային մարմնի տարբեր մակարդակների ու 
աշխատողների խմբերի համար:  

Սույն ԱՑ կապակցությամբ տեղին է ուշադրություն դարձնել նաև այն վերլուծությանը, որ 
կատարվել է ՀԳԱ 1-ի` ՌՆ 1-ի առնչությամբ: 

Վերաբերող նյութեր. 
− “Հարկային ծառայության մասին”ՀՀ օրենք, ՆԻԱՑ 10, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 29.01.2004թ.«ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 
հարկային տեսչությունների գործառույթները հաստատելու մասին» թիվ N1-
06/142-Ա հրաման, ՆՓՑ 1, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 24.11.2004թ «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային (տարածքային) 
տեսչությունների կառուցվածքները հաստատելու մասին» թիվ N1-06/1268-Ա 
հրաման, ՆՓՑ 2: 

ԱՑ 14.5.2 

31.25 միավոր 

• Արդյո՞ք համակարգը թույլ է տալիս վերևից ներքև, ներքևից վերև 
և  միջգործառութային հաղորդակցություն: 

Պատասխան 
Հարկային մարմնի կառավարման ու հաղորդակցության հիմնական ուղղությունը 
վերևից ներքև է:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հիմնական հոսքը դեպի ՏՀՏ-ներ հանձնարարություններն են, իսկ հակառակ 
ուղղությամբ` հաշվետվությունները: Հարկային  մարմնի աշխատողների մեծ մասը 
հակված չեն դուրս գալու սեփական պարտավորությունների` խիստ նկարագրված 
գործառույթների շրջանակից, նաև ներկայացնելու առաջարկություններ, թեև 
համակարգը այդպիսի տեսական հնարավորություն տալիս է: Այսպես. 
փաստաթղթաշրջանառության ներքին շրջանառության ընթացակարգը թույլ է տալիս 
նույն հանձնարարության, խնդրի համար ներգրավել, միջգործառութային սխեմայով, 
տարբեր աշխատողների: Միջգործառութային համագործակցության օրինակ կարող են 
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հանդիսանալ համատեղ ստուգումները, աշխատանքային խմբերը:    

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ նշվեց, որ, ընդհանուր առմամբ 
միջգործառութային հարաբերությունները սահմանափակվում են վերադաս-ենթակա սկզբունքով: 
ՏՀՏ-ները ՀՊԾ-ին վերաբերում են որպես վերադասի, որպես ղեկավարի, ոչ թե որպես 
գործընկերոջ: Շատ դեպքերում նույնիսկ ճշգրիտ ինֆորմացիա դժվար է իմանալ հարկային 
ծառայողից («զգուշավորություն»  կա վերադասի հանդեպ):  Երբեմն ավելի հեշտ է ճշգրիտ 
(օբյեկտիվ) ինֆորմացիա ստանալ հարկատուից, քան ՏՀՏ աշխատողներից, 

ՏՀՏ ներկայացուցչի հետ հարցազրույցի ժամանակ կարծիք հնչեց, որ, ընդհանուր առմամբ, 
գործառութային հարաբերությունները սահմանափակվում են վերադաս-ենթակա սկզբունքով: 

ԱՑ 14.5.3 

21.88 միավոր 

• Արդյո՞ք գործունեության (բիզնես)   ռազմավարությունը և 
դրանում որևէ փոփոխություն բացատրվում է բոլոր 
աշխատակիցներին և ստացվում են նրանց  արձագանքները: 

Պատասխան 
Գործունեության (բիզնես)   ռազմավարությունը և դրանում որևէ փոփոխություն 
աշխատակիցների հիմնական բազմությանը հատկապես չի ներկայացվում այլ նրանք 
ընդամենը տեղեկացվում են այդպիսի փոփոխությունների մասին:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Հարկային մարմինը որպես այդպիսին, գործունեության (բիզնես) ռազմավարություն 
չունի (տես նաև ԱՑ 1.2.1. և 1.2.2. հիմնավորում-մեկնաբանությունները): Այսպիսին 
կարելի է համարել, որպես առավել թարմ ու ամբողջական ծրագրային նյութ, “Հարկային 
մարմնի զարգացման եռամյա ծրագիրը 2007-2009թթ համար”: Այդ փաստաթուղթը 
վերադաս հարկային մարմնի կողմից փոստով ուղարկվել է ՏՀՏ-ներին, այնուհետև 
վերադաս հարկային մարմնի կողմից մեկից ավելի անգամ ներկայացվել է 
լրագրողներին, սակայն հատուկ չի ներկայացվել, ուղղորդվել հարկային մարմնի 
աշխատակիցներին` բացատրելով դրա ընդունման շարժառիթները, մեկնաբանելով 
նպատակները: Առավել ևս չեն հայցվել աշխատակիցների արձագանքները:   
Սովորաբար,  համակարգված, միասնական կամ այլ ձևով պատշաճ արտահայտված 
արձագանք չի լինում:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց ու ՏՀՏ ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների  
ժամանակ հնչեցին մի քանի նկատառումներ, մտքեր (ներկայացվում են առանց խմբագրման). 

o արձագանքներ լինում են բողոքի տեսքով (ներքին շրջանակում), սակայն ոչ առաջարկության 
կամ մեկնաբանության տեսքով: Թերևս պատճառն այն է, որ նրանք համոզված չեն, որ դրանից 
բխելու են փոխոխություններ (աշխատակիցների կարծիքը հաշվի է առնվելու), 

o եթե որևէ հայեցակարգում փոփոխություն է արվում, ապա աշխատողներին այն տրվում է, 
կարդում են, ծանոթանում: Արձագանքներ լինում են միայն ներքին կարգով, սակայն 
կառուցողական արձագանքներ որպես կանոն, չեն արտահայտվում, այսինքն` աշխատողները 
դրանց (իրենց կարծիքներին) ընթացք չեն տալիս, եթե նույնիսկ դժգոհություն ունեն:   

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի  «Հայաստանի 



  411 

Հանրապետության հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 
թվականների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 696-Ն որոշում, 
ՆԻԱՑ 55: 

ԱՑ 14.5.4 

12.5 միավոր 

• Արդյո՞ք հարկային մարմնի կորպորատիվ ինքնությունը 
(զգացողությունը) զարգացվում/առաջխաղացվում է  
անձնակազմի շրջանակներում: 

Պատասխան 
Հարկային մարմնի կորպորատիվ ինքնությունը (զգացողությունը) չի զարգացվում և չի 
առաջխաղացվում անձնակազմի շրջանակներում:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի իրավիճակի համար կան մի շարք պատճառներ.   

o Ինքնուրույն կորպորատիվ ոճի առաջին հայտանիշը պիտի լիներ համախմբումը 
գործունեության (բիզնես)   ռազմավարության, կազմակերպության առաքելության 
շուրջ: Իրականում այդ առաքելությունը ճանաչված չէ: Այն նաև սահմանված չէ (տես 
մանրամասն` ԱՑ 1.2.1-ի հիմնավորում-մեկնաբանությունը) 

o Հարկային ծառայությունը բազմաթիվ կառուցվածքային վերափոխումների է 
ենթարկվել անցած 16 տարիների ընթացքում` լինելով նույնիսկ նախարարություն, 

o դեռևս չի հաջողվել գտնել լավագույն բալանսը ՀՀ ֆինանսների ու էկոնոմիկայի 
նախարարության հետ` օրենսդրության վերափոխումների նախաձեռնության 
հարցերում: Երկար ժամանակ այդպիսի բեռը կրում էր ինքը` հարկային մարմինը, 

o հարկային մարմինը չի կարող աշխատել ու գործել առանձնացված. այն 
հանդիսանում է մեծ իմաստով կառավարման այն համակարգի մաս, որին բնորոշ են 
դեռևս կառավարման ոչ բարձրակարգ ու ոչ արդյունավետ մոդելավորումը, 
բազմաթիվ ախտեր, սահմանափակումներ: Այդպիսի զարգացման 
սահմանափակումների շարքում են առաջին հերթին ցածր աշխատավարձը, 
աշխատանքի անվտանգության երաշխիքներ տալու դժվարությունները, 
առաջխաղացման ու խթանների ոչ բավարար թափանցիկ համակարգը, ստվերային 
տնտեսության էական ծավալները, կոռուպցիան,  

o հարկային մարմինը չունի սեփական կատարողականությունը, 
արտադրողականությունը, որակն ու արդյունավետությունը գնահատելու մշակույթ, 
նա հանդուրժողական չէ ներքին ու արտաքին քննադատությունների նկատմամբ, 
դրա հետ միասին չունի նաև բավարար ուժեղ օրենսդրական հիմքեր:  

Սահմանափակումների կամ ռեսուրսների քարտեզն ունենալուց հետո  հնարավոր կլինի 
որոշել գերակայությունները` մանրամասն քննարկելով այն և’ կատարողների և’ 
շահառուների հետ, ապա ընտրել դրան համապատասխան մարդկանց ու գործիքների 
խումբը և’ կատարման վերահսկողական մեխանիզմների ուղեկցությամբ կենսագործել 
քաղաքականության ծրագրերը: Քաղաքականություն որոշողներն իրենց հերթին պետք է 
լսեն հարկային մարմնի գործունեության վելուծության արդյունքների մասին` 
սահմանելու համար իրատեսական խնդիրներ: Այդ պարագայում հարկային մարմնի 
ղեկավարները կձևավորեն իրատեսական քաղաքականությունից բխող, այն ապահովող 
ռազմավարություն: Այդ պարագայում, վերջապես,  հավանականությունը, որ հարկային 



  412 

մարմնի ղեկավարների կոչը, ուղերձը համակարգը կընդունի, և հարկային մարմինը 
կսկսի ստեղծել ավանդույթներ և սեփական կորպորատիվ ոճ, ավելի կմեծանա:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ հնչեց կարծիք, որ ներկայումս 
այդ մարմնում չկա կորպորատիվ «դաստիարակություն»:  ՀՊԾ կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների միջև, գործառույթների հետ կապված, նույնիսկ առկա է կորպորատիվ 
պառակտում: Շատ դեպքերում գործառույթները կրկնվում են տարբեր ստորաբաժանումների 
մոտ, որն էլ առաջացնում է խոչընդոտներ:    

ՌՆ 6 
Հարկային մարմինն ապահովում է իր անձնակազմի հաղորդակցման և շփման 

հմտությունների վերաբերյալ համապատասխան վերապատրաստումներ: 
ԱՑ 14.6.1 

34.38 միավոր 

• Արդյո՞ք աշխատակիցները վերապատրաստվում են 
հաղորդակցման հմտությունների ոլորտում: 

Պատասխան 
Հիմնականում` ոչ:  

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Այդպիսի որոշ վերապատրաստումներ անցնում են ղեկավար աշխատողները` 
հիմնականում արտաքին հաղորդակցության բնագավառի համար:  

Նորաստեղծ հարկատուների հետ հաղորդակցման և վերապատրաստման բաժնի 
գործառույթները ներառում են անձնակազմի վերապատրաստման  աշխատանքները, 
սակայն հատուկ հաղորդակցման ոլորտում վերապատրաստման մասին ոչ այդ բաժնի 
գործառույթներում, ոչ էլ 2007-2008թթ. աշխատանքային ծրագրում անդրադարձ չի 
կատարվում: 

Վերաբերող նյութեր. 
− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 07/08/2007թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 

կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժին ստեղծելու մասին» թիվ 1-06/405-Ա հրաման, ՆՓՑ 30, 

− ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28/08/2007թ.-ի «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և 
ուսուցման բաժնի 2007-2008 թվականների աշխատանքային ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 1-06/409-Ա հրաման, ՆՓՑ 32: 

ԱՑ 14.6.2 

34.38 միավոր 

• Արդյո՞ք անձնակազմն իրազեկ է արտաքին և ներքին 
հաղորդակցության համակարգերի պատշաճ գործողության 
ազդեցության (կարևորության) մասին: 

Պատասխան 
Անձնակազմն ամբողջովին չի պատկերացնում դրա օգտակարությունը:   

Հիմնավորում-մեկնաբանություն 
Դա այդպես է, քանի որ պատկերացման համար, բացի տրամաբանական 
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եզրահանգումներից, անհրաժեշտ են վերապատրաստումներ և պիլոտային 
կիրառումներ, չափումների ու գնահատման դինամիկայի մեջ վերլուծության 
մեխանիզմներ, իրազեկվածություն այլ երկրների փորձի մասին և այլն:  

Օժանդակ կարծիքներ և մեկնաբանություններ 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույցի ժամանակ հնչեց կարծիք, որ հարկային 
մարմնի ստորին և միջին օղակներում, անմիջականորեն շփվելով հարկատուների հետ,  շատերը 
զգում են արտաքին և ներքին հաղորդակցության համակարգերի անհրաժեշտությունը և 
կարևորությունը: Միաժամանակ, հարկային համակարգին բնորոշ է որոշակի «կոնսերվատիզմ», 
հատկապես` աճող բյուջետային պլանային առաջադրանքների պայմաններում: Ավելի 
թափանցիկ արտաքին ու ավելի ճկուն ներքին հաղորդակցության քաղաքականություն 
իրագործելու ռազմավարությունը պետք է ձևավորվի վերևում ու իջեցվի միջին ու ստորին 
օղակներին, ինչն առայժմ չի կատարվում: Իրավիճակի բաղադրիչ է նաև այն, որ ստորին 
օղակները կամ «զգուշանում են», կամ ժամանակ ու հմտություններ չունեն ձևավորելու ու 
ներկայացնելու իրենց առաջարկություններն այդ ուղղությամբ: Դա չի նպաստում 
հաղորդակցության համակարգերի զարգացմանը:    

 
 

 
Լրացուցիչ սահմանումներ և մեկնաբանություններ հայաստանյան գնահատման 
աղյուսակի կապակցությամբ* 
Footnote 

# 
BP , objective and point The term 

in English  
Տերմինը հայերեն և դրա ահմանումը, 
մեկնաբանությունը, որ կիրառել է BP 
լրացնող թիմը  

1 
 

BP 14, Objective 1, point 4 

 «Հարկային օրենսդրության 
վերաբերյալ...տեղեկատվություն» 
ասելիս նկատի է ունեցվել հարկային 
մարմնի կողմից հարկային 
օրենսդրության մասին զուտ 
իրազեկումը,  տեղեկատվությունը,  
դրանց տեքստերը հասանելի 
դարձնելը, այլ ոչ թե ուղղորդումները 
(պարզաբանումը) դրանց կիրառման 
վերաբերյալ 

2 BP 14, Objective 3, point 2, 3 

 Դիրքորոշումը հաշվի առնելու կամ 
խրախուսելու մասին հարցերի 
ժամանակ նկատի է ունեցվել 
հատկապես հարկային մարմնի 
ընթացակարգերի, տրամադրվող 
ծառայությունների կազմի ու 
կառուցվածքի մասին 
հարկատուների կարծիքը, 
առաջարկությունները 
հավաքագրելը 

*Մշակումը կատարվել է հայաստանյան գնահատման աղյուսակների լրացման պատասխանատու  «Ահարոն 
Պարադիգմա» խորհրդատվական-հետազոտական ընկերության մասնագիտական թիմի կողմից, օգոստոս 
2007թ 
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Հավելված 14.01 
Գնահահատումների քարտեզ և շեղման կառուցվածք 

ՀԳԱ 14 
Հաղորդակցություն 

     ՌՆ 1-ի միավոր   12 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  1  0-25 25-50 50-75 75-100   

30% ԱՑ 1 21.88         
 ԱՑ 2         N/A  
 ԱՑ 3   40.63       
 ԱՑ 4   40.63       
 ԱՑ 5     53.13     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         39  
     ՌՆ 2-ի միավոր   2 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  2  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 1 15.6         
 ԱՑ 2         N/A  
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         16  
     ՌՆ 3-ի միավոր   7 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  3  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1   50.00       
 ԱՑ 2   37.50       
 ԱՑ 3 21.88         
 ԱՑ 4   40.63       
 ԱՑ 5   40.63       
 ԱՑ 6 25         
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         36  
     ՌՆ 4-ի միավոր   3 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  4  0-25 25-50 50-75 75-100   

20% ԱՑ 1 12.50         
 ԱՑ 2         N/A  
 ԱՑ 3 15.63         
 ԱՑ 4 12.50         
 ԱՑ 5 18.75         
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         15  
     ՌՆ 5-ի միավոր   2 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  5  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 1   31.25       
 ԱՑ 2   31.25       
 ԱՑ 3 21.88         
 ԱՑ 4 12.5         
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         24  
     ՌՆ 6-ի միավոր   3 
  Little or no Proof Some Proof Proof Documented Proof   
ՌՆ  6  0-25 25-50 50-75 75-100   

10% ԱՑ 1   34.38       
 ԱՑ 2   34.38       
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ         34  
        

ՀԳԱ-ի ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔ 26     
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ՀԳԱ-ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 29     
 
ՌՆ-րի շեղումը` համամասնորեն ստացված ՌՆ "ցանկալի" արդյունքներից (տես 
Պատկեր 14.01) 

N 
Փաստացի 
արդյունք 

ՌՆ "ցանկալի"  
արդյունք 

Շեղումը ՌՆ  
"ցանկալի"-ից 

%, 
Փոստացի/ցանկալի 

ՌՆ1 11.72 21.00 9.28 55.81% 
ՌՆ2 1.56 7.00 5.44 22.29% 
ՌՆ3 7.19 14.00 6.81 51.34% 
ՌՆ4 2.97 14.00 11.03 21.21% 
ՌՆ5 2.34 7.00 4.66 33.48% 
ՌՆ6 3.44 7.00 3.56 49.11% 

 
Գնահատված ՀԳԱ 14  
ՑԱՆԿԱԼԻ ԱՐԺԵՔ 70 
ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ 29 

 
Պատկեր 14.02 

70

29

0 25 50 75 100

ՑԱՆԿԱԼԻ
ԱՐԺԵՔ

ՓԱՍՏԱՑԻ
ԱՐԺԵՔ

 Շեղումը ՀԳԱ “ցանկալի” արժեքից` 41 միավոր 
 
ԱՑ-երի քանակային և տոկոսային  արտահայտումը համապատասխան տիրույթներում (տես 
Պատկեր 14.03) 
ՏԻՐՈՒՅԹ 0-25 25-50 50-75 75-100 N/A Ընդամենը 
ԱՑ-երի քանակը 10 10 1 0 3 24 
ԱՑ-երի % ընդհանուրից 42% 42% 4% 0% 13% 100% 

 
Պատկեր 14.03 
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ԲԱԺԻՆ V.  
ՎԵՐՋԱԲԱՆ 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչարարական գնահատման նպատակն է եղել եվրոպական 
չափորոշիչների հետ համադրումը, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կարողությունների ուժեղ և թույլ կողմերի 
դուրս բերումը: Նման աշխատանքի իրականացման մեջ իրենց շահագրգռվածության և 
եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագրի 
իրագործման տեսանկյունից դրա կարևորության մասին մատնանշվել էր նաև 
համապատասխան համակարգող ատյաններում, մասնավորապես ՀՀ նախագահի 
աշխատակազմի 2007թ. փետրվարի 14-ի և ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավարի` ՀՀ վարչապետի հանձնարարությամբ ՀՀ նախարարություններին և այլ 
գերատեսչություններին 2007թ. փետրվարի 26-ին ուղղված գրությամբ առաջարկվել էր 
ցուցաբերել շահագրգիռ աջակցություն` հարկային մարմնի և այլ պետական 
գերատեսչությունների վարչական կարողությունների գնահատման, մասնավորապես 
եվրոպական չափանիշների հետ համադրման աշխատանքների ծրագրին: 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչական կարողությունների գնահատման ընթացքում դիտարկվեցին 
եվրոպական չափանիշների համակարգով նախատեսված բոլոր 344 հարցերը 
(առանցքային ցուցանիշները): Գնահատման նպատակով օգտագործվեցին ոչ միայն 
գնահատումն իրականացնող ընկերության փորձագիտական խմբի անդամների 
գիտելիքները, փորձն ու հմտությունները, այլ նաև լրացուցիչ իրականացվեցին մի քանի 
տասնյակ հանդիպումներ, հարցազրույցներ, կլոր սեղաններ, ուսումնասիրվեցին 
բազմաթիվ ընթացակարգային նորմատիվ ու իրավական ակտեր, կատարվեցին 
քննարկումներ: 

Արդյունքում ստացվեցին. 

- նշված բոլոր ուսումնասիրությունների և գնահատումների հիման վրա լրացված ՀԳԱ-
ներ, 

- հարկային վարչարարական հարցերով տեղեկատվական բազաներ և այլն:  

Ծրագրի հետագա նպատակներից է նաև գնահատմանը հաջորդող`  
առաջարկությունների մշակումը, գործողությունների կոնկրետ ծրագրի և  մեխանիզմների 
ներդրումը` Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային համակարգի հետագա 
զարգացման ապահովման համար: 

Գործողությունների այդպիսի ծրագիրը կարող է նախատեսել և ապահովել.  

- կատարված գնահատումների քննարկումը եվրոպական որևէ երկրում նմանատիպ 
աշխատանքի իրականացման փորձ ունեցող մասնագետի հետ, հատկապես 
աշխատանքների իրականացման մեթոդաբանության մասով, 

- կատարված աշխատանքների արդյունքների քննարկումը ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ մասնագետների 
կողմից, ինչպես նաև միջգերատեսչական շրջանակում; Այն կարևոր 
տեղեկատվություն կպարունակի նաև ՀՀ կառավարության համար, այդ թվում նաև 
դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ ծրագրերի քննարկման ժամանակ 
առավել հասցեկան ֆինանսական ու տեխնիկական առաջարկություններ ձևավորելու 
համար,    
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- քննարկումների հիման վրա` հարկային մարմնի կարողությունների հետագա 
ուժեղացման համար համապատասխան միջոցառումների պլանավորումը, որն ըստ 
էության կարող է դուրս բերվել սույն Հաշվետվությունից, 

- հետագայում` նույն մեթոդաբանությամբ հարկային մարմնի կողմից 
ինքնագնահատման իրականացումը:  

Միջոցառումների ծրագրի մշակումը և իրագործումը կպահանջեն որոշակի ժամանակ: 
Մոտ 3 տարի է պահանջում նաև ՀՀ կառավարության 2007թվականի մայիսի 24-ի 
“Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգի զարգացման 2007-2009 
թվականների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին” թիվ 696-Ն որոշմամբ 
հաստատված` ՀՀ հարկային համակարգի զարգացման եռամյա ծրագիրը իրագործելու 
համար: 

Սույն Հաշվետվությամբ ներկայացված հարուստ նյութը կարող է օժանդակել ինչպես 
նշված ծրագրի իրագործման ժամանակ, այնպես էլ դրա ավարտից հետո` հերթական 
անգամ սեփական կարողությունների գնահատման, առաջընթացի արձանագրման, այդ 
մասին հանրությանը տեղյակ պահելու, ինչպես նաև այդ հաջորդ գնահատման 
արդյունքներից ելնելով` արդեն իսկ գալիք ժամանակահատվածի համար նոր 
նպատակներ և առաքելություն սահմանելու ու իրականացնելու հարցում:   
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Հավելված 1.  
Նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկ (ՆԻԱՑ). 

էլեկտրոնային բազան սեղմապնակով 

 
 «Նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկ»(ՆԻԱՑ)   

 

հհ 
Ակտի անվանումը, տեսակը և 

ընդունող մարմինը 

Ընդունման 
ամսաթիվը և 

համարը 
Սկզբնաղբյուրը 

1 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

ՀՀ Գերագույն խորհուրդ 
Օրենսգիրք 

06/12/85 ՀՍՍՀԳՍՏ 1985/23 

2 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենսգիրք 

05/05/98 
ՀՕ-239 

ՀՀՊՏ 1998/17 (50)  
10.08.98 

3 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենսգիրք 

06/07/00 
ՀՕ-83 

ՀՀՊՏ 2000/19 (117) 
21.08.00 

4 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենսգիրք 

18/04/03 
ՀՕ-528-Ն 

ՀՀՊՏ 2003/25 (260) 
02.05.03 

5 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենսգիրք 

09/11/04 
ՀՕ-124-Ն 

ՀՀՊՏ 2004/69 (368) 
21.12.04 

6 
ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  
ՀՀ Ազգային ժողով 

Օրենք 

14/04/97 
ՀՕ-107 

ՀՀՊՏ 1997/11 
20.05.97 
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7 

ՔԱՂՎԱԾՔ ”ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ”  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻՑ` ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ՀԱՐԿԱՅԻՆ 

ՄԱՐՄՆԻ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ Ազգայի ժողով 

Օրենք 

Հոդված 28  

8 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

17/05/00 
ՀՕ-60 

ՀՀՊՏ 2000/14 (112) 
23.06.00 

9 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

03/04/02 
ՀՕ-320 

ՀՀՊՏ 2002/15 (190) 
21.05.02 

10 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

03/07/02 
ՀՕ-407-Ն 

ՀՀՊՏ 2002/33 (208) 
14.08.02 

11 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

21/11/02 
N-1926-Ն 

ՀՀՊՏ 2002/58(233) 
26.12.02 

12 
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

 
18/02/04 
ՀՕ-41-Ն 

ՀՀՊՏ 2004/18 (317) 
31.03.04 

13 
ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

25/12/06 
ՀՕ-51-Ն 

ՀՀՊՏ 2007/7 (531)  
31.01.07 

14 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

25/12/06 
ՀՕ-*55-Ն 

ՀՀՊՏ 2007/8 (532)  
31.01.07 
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15 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

22/02/07 
ՀՕ-123-Ն 

ՀՀՊՏ 2007/19 (543) 
11.04.07 

16 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՔՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

09/04/07 
ՀՕ-171-Ն 

ՀՀՊՏ 2007/25 (549) 
16.05.07 

17 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Նախագահ 
Հրամանագիր 

16/03/02 
ՆՀ-1063 

ՀՀՊՏ 2002/9.1, 
 20.03.02  

18 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՆՐԱՆ  ԵՆԹԱԿԱ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ Նախագահ 
Հրամանագիր 

18/07/07 
 

ՆՀ-174-Ն 

ՀՀՊՏ 2007/37(561)  
25..07..07 

19 
"ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ" ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

13/07/92 
395 

«Իրտեկ»  
 
 

20 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ՀՐԱԶԵՆ ԿՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՎԵՐԱՊԱՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

15/07/92 
402 

“Իրտեկ” 

21 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ` ԸՍՏ 
ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

27/01/93 
22 

“Իրտեկ” 
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22 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

07/06/95 
321 

“Իրտեկ” 

23 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ (ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ) ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

24/07/97 
294 

ՀՀՊՏ 1997/19  
22.08.97 

24 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ 

ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

01/08/97 
317 

“Իրտեկ” 

25 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՇԱՐՔԸ 
ԴԱՍԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՕԺՏՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

19/08/97 
350 

ՀՀՊՏ 1997/20  
06.09.97 

26 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՌՈՏԱՑԻԱՅԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ 
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

23/04/03 
497-Ն 

ՀՀՊՏ 2003/31 (266) 
04.06.03 

27 

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

08/08/03 
994-Ն 

ՀՀՊՏ 2003/47 (282) 
17.09.03 
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28 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖՈՆԴԻ 

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ` 
ՏԱՐԵԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՁԵՎՈՎ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

17/02/05 
153-Ն 

ՀՀՊՏ 2005/17 (389) 
09.03.05 

29 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

12/05/05 
731-Ն 

ՀՀՊՏ 2005/42 (414) 
06.07.05 

30 

2005-2008 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

12/05/05 
755-Ն 

ՀՀՊՏ 2005/42 (414) 
06.07.05 

31 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԸ, ԱՅԼ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՓՈՍՏԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

16/02/06 
471-Ն 

ՀՀՊՏ 2006/25 (480) 
03.05.06 

32 

ԳՈՒՅՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

11/01/07 
275-Ն 

ՀՀՊՏ 2007/18 (542) 
04.04.07 
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33 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 

ԹԻՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

17/05/07 
588-Ն 

ՀՀՊՏ 2007/28 (552) 
31.05.07 

34 

«ՀՊԾ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ  ԸՆԹԱՑՔ ՏՐՎԱԾ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 
1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 
ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 166-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ 
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ 
Որոշում 

25/11/05 
33-Ն 

ՀՀԳՆԱՏ 2006/3 (212) 
16.01.06 

35 
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

ՀՀ Հարկային տեսչություն 
Կարգ 

07/02/96 
81 

“Իրտեկ” 

36 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ (ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ) ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ 
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆՈՂ (ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ) ԱՆՀԱՏ 
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՈՒ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ» ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ Հարկային պետական ծառայության պետ 

Համատեղ հրաման 

28/04/06 
1-05/07-Ն 

ՀՀԳՆԱՏ 2006/15 (224) 
01.06.06 
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37 

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՑՈՂ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն 
Հրաման 

25/09/96 
412 

“Իրտեկ” 

38 

ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԾ ՄԱՐՄԻՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Հարկային պետական ծառայություն 
Հրաման 

10/01/03 
03/02-Ն 

ՀՀԳՆԱՏ 2003/3 (121) 
03.02.03 

39 

"ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ" ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎՈՂ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ 

ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԸ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ Հարկային պետական ծառայություն 

Հրաման 

27/05/03 
03/13-Ն 

ՀՀԳՆԱՏ 2003/15 (133) 
16.06.03 

40 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԻ ՔԱՐՏԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՐԿ 
ՎՃԱՐՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՐՏԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Հարկային պետական ծառայություն 
Հրաման 

25/07/03 
03/20-Ն 

ՀՀԳՆԱՏ 2003/21 (139) 
01.09.03 
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41 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ 

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ Հարկային պետական ծառայություն 

Հրաման 

29/09/04 
1-05/14-Ն 

ՀՀԳՆԱՏ 2004/24 (172) 
01.11.04 

42 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԶԻԴԵՆՏԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ 
ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Հարկային պետական ծառայության պետ 
Հրաման 

13/02/06 
1-05/03-Ն 

ՀՀԳՆԱՏ 2006/11 (220) 
17.04.06 

43 

«ԱՆՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ (ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ) ՄԱՍԻՆ» ՀՀ OՐԵՆՔՈՎ 
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՅՑԱԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃՌՈՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԱՆՁԱՆՑ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՉԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Հարկային պետական ծառայության պետ 
Հրաման 

14/03/06 
1-05/06-Ն 

ՀՀԳՆԱՏ 2006/11 (220) 
17.04.06 

44 

"ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ" ՀՀ 1997 Թ. ՄԱՅԻՍԻ 12-Ի ՕՐԵՆՔԻ ՈՐՈՇ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ" ՀՐԱՀԱՆԳՉԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Հարկային տեսչություն 
Հրաման 

03/06/97 
428 

ՀՀԳՆԱՏ 1997/2  
24.07.97 

45 
ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ԳԵՐԱՎՃԱՐՆԵՐԸ ՎԱՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Արձանագրային 

08/04/99 
19 

“Իրտեկ” 
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46 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿՆ ԲԱՆԿԻ  
ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհուրդ 
 

ՀՀ կենտրոնական բանկի 
պաշտոնական կայք 

www.cba.am  

47 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿՆ ԲԱՆԿԻ   ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհուրդ 

 
ՀՀ կենտրոնական բանկի 

պաշտոնական կայք 
www.cba.am  

48 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

24/06/97 
ՀՕ-137 

ՀՀՊՏ 1997/18 
11.08.97 

49 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007-2009 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

08/06/06 
N 774-Ն 

ՀՀՊՏ 2006/35(490) 
30.06.06. 

50 
ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հանրաքվե (փոփոխությունների վերաբերյալ) 27/11/05 
ՀՀՊՏ 2005 (հատ, թող) 

05.12.05 

51 
ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

25/12/06 
ՀՕ-4-Ն 

ՀՀՊՏ 2007/3(527) 
12.01.07 

52 
ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՈՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

04/12/96 
ՀՕ-100 

ՀՀՊՏ 1997/1 
հունվար 

53 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 

2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 Սեփական աղբյուր 

54 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՎՃԱՐՄԱՆ 
ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐՈՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ 

Որոշում 

25/04/00 
96 

ՀՀԳՆԱՏ 2003/21 (139) 
01.09.03 

http://www.cba.am/
http://www.cba.am/
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55 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
2007-2009 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Կառավարություն 
Որոշում 

24/05/07 
N-696 

ՀՀՊՏ 2007/ 34(558) 
04.07.07.  

 

56 

ԱՆՀՈՒՍԱԼԻ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

11/08/05 
N 1205-Ն 

ՀՀՊՏ.2005/56(428) 
31.08.05  

57 

ՀԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 
ՈՒՇԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՆՑ ՎՃԱՐՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻՑ 183 ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՐԿ 

ՎՃԱՐՈՂԻՆ ԿԱՄ ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻՆ ԱՆՎՃԱՐՈՒՆԱԿ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԱՏԱՐԱՆ ՀԱՅՑԱԴԻՄՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ 

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

31/07/01 
N 691 

ՀՀՊՏ 2001 /27(159) 
20.08.01 

58 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԿ 
ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ (ԱՊԱՀՈՎԱԴԻՐՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

 
27/04/06 
N 582-Ն 

ՀՀՊՏ 2006/29(484) 
31.05.06. 

59 

ՉԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 

ԴԻՄԱՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԳՈՒՅՔԻ ՎՐԱ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼՈՒ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃՌԻՑ 
ՀԵՏՈ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԱԾ ԳՈՒՅՔՆ ԻՐԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

11/05/02 
520 

ՀՀՊՏ 2002/17 (192), 
05.06.02 
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60 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008-2010 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

21/06/07 
N 738-Ն 

ՀՀՊՏ 2007/35.1  
16.07.07 

61 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 
ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

 
21/12/06 
N 1851-Ն 

ՀՀՊՏ 2006/5(529)  
22.01.07 

62 
“ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ՄԱՍԻՆ” ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 
Բացատրագիր 

 սեփական աղբյուր 

63 

ՈՐԵՎԷ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՎԵԼԻ ՎՃԱՐՎԱԾ 
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ (ԳԵՐԱՎՃԱՐՆԵՐ) ՀԱՇՎԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ 
ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿԻՉ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

 
11/05/02 

N 502 

ՀՀՊՏ 2002/17(192), 
05.06.02 

64 

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ԶՐՈՅԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ 
ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԱՅԼ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՀԱՇՎԱՆՑՄԱՆ ԿԱՄ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, ԱՅԴ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՏԵՂԵԿԱՆՔԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

02/12/04 
N 1923-Ն 

ՀՀՊՏ 2005 /11(383), 
08.02.05  

 

65 
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

 
26/11/97 
ՀՕ-179 

ՀՀՊՏ 1997./33, 
31.12.97 
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66 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

 
23/09/02 
1460-Ն 

ՀՀՊՏ 2002/43(218), 
09.10.02 

67 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

21/06/07 
695-Ա 

ՀՀՊՏ 2007/434(558), 
04.07.07 

68 
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ ազգային ժողով 
Օրենք 

 
ՀՕ-491-Ն 

ՀՀՊՏ 2003 /2(237), 
08.01.03 

69 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

29/08/02 
N 1518-Ն 

ՀՀՊՏ 2002/44 (219), 
16.10.02 

70 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔ 

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

03/10/02 
1584-Ն 

ՀՀՊՏ 2002/46 (221), 
30.10.02 
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71 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԵՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԵՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ 
ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

08/10/01 
955 

ՀՀՊՏ 2001/33(165), 
31.10.01 

72 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ (ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ) ԿԱՐԳԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

19/12/02 
N 2171-Ն 

ՀՀՊՏ 2003/10(245), 
20.02.03 

73 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Կենտրոնական բանկի խորհուրդ 
Որոշում 

19/03/02 
65 

ԱՌԼԻՍ 
(www.laws.am) 

74 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՔԱՐՏԱԴԱՐԱՆԸ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ԵՎ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

20/05/04 
933-Ն 

ՀՀՊՏ 2004/39 (338) 
21.07.04. 
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75 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 

2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
 սեփական աղբյուր 

76 

ԾԱԽՍԵՐԸ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՅԴ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

25/08/98 
N 525 

ՀՀՊՏ  1998/21 (54) 
10.09.98. 

77 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ 
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

14/12/04 
ՀՕ-40-Ն 

ՀՀՊՏ 2005 /7 (379), 
26.01.05 

78 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

ՀՀ Ազգայի ժողով 
Օրենսգիրք  

17/06/98 
ՀՕ-247 

ՀՀՊՏ 1998/20(53), 
         09.09.98 

79 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենսգիրք 

01/07/1998 
ՀՕ-248 

ՀՀՊՏ 1998 /22(55), 
21.09.98 

80 
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

08/10/2002 
ՀՕ-422-Ն 

ՀՀՊՏ  2002/49 (224), 
4.11.02 

81 
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ 

Օրենք 
07/10/1996 
ՀՕ-80 

ՀՀ ԱԺՏ 1996/19, 
07.10.96… 

82 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

23/09/2003 
ՀՕ-11-Ն 

ՀՀՊՏ 2003/55 (290), 
05.11.03 

83 
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

26.12.2002 
ՀՕ-515-Ն 

ՀՀՊՏ 2003/9(244),  
12.02.03 
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84 
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

05/06/2000 
ՀՕ-61 

ՀՀՊՏ 2000/14(112), 
23.06.00 

85 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ 
ԲՈՂՈՔՆԵՐԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգայի ժողով 
Օրենք 

24/11/1999 
ՀՕ-24 

ՀՀՊՏ 1999/31(97), 
27.12.99 

86 
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
04/11/1950 սեփական աղբյուր 

87 
ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգայի ժողով 
Օրենք 

07/07/98 
ՀՕ-236 

ՀՀՊՏ 1998/15(48), 
27.07.98. 

88 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ կառավարություն 
Որոշում 

10/10/02 
1624-Ն 

ՀՀՊՏ 2002/47 (222), 
06.11.02 

89 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ Ազգայի ժողով 

Օրենք 

27/07/01 
ՀՕ-212 

ՀՀՊՏ 2001/29 (161), 
 01.09.01 

90 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ  ՆՐԱՆՑ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ 

ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

ՀՀ կառվարություն 
Որոշում 

14/01/02 
27 

ՀՀՊՏ 2002/ 6 (181), 
05.02.02 
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91 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՈՒ ՆՐԱՆՑ` ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 

ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐՈՒՄ  ՆԵՐԱՌՎՈՂ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ կառավարություն 

Որոշում 

01/04/02 
304 

ՀՀՊՏ 2002/12 (187), 
12.04.02 

92 
ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգայի ժողով 
Օրենք 

15/06/06 
ՀՕ-142-Ն 

ՀՀՊՏ 2006/38(493), 
12.07.06 

93 
ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՀ Ազգային ժողով 
Օրենք 

14/05/97 
ՀՕ-118 

ՀՀՊՏ 1997/14, 
21.06.97 

94. 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
ՀՀ Ազգային ժողով 

Օրենք 

11/10/2007 
ՀՕ-215-Ն 

ՀՀՊՏ 2007 /54(578), 
07.11.07 

    
Օգտագործվող հապավումներ. 

1 ՀՍՍՀԳՍՏ Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն սովետի տեղեկագիր 
2 ՀՀՊՏ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր 
3 ՀՀԳՆԱՏ Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր 

4 
ԱՌԼԻՍ 
(www.laws.am) 

Հայաստանի իրավական տեղեկատվության համակարգ - ՀԻՏՀ (Armenian Legal Information System - 
ARLIS) 

5 ԻՐՏԵԿ Իրավական տեղեկատվական որոնողական համակարգ 
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Հավելված 1-Ա.  
«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը (հղումներով և անցումներով) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(տես կից ներկայացվող սեղմապնակ)
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Հավելված 2.  

Ներքին փաստաթղթերի ցանկ (ՆՓՑ) 

 

 «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ՆԵՐՔԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ» (ՆՓՑ) 

 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

1.  «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային 
տեսչությունների գործառույթները հաստատելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

29.01.2004թ. N1-06/142-Ա 12 

2.  «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային (տարածքային) տեսչությունների 
կառուցվածքները հաստատելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

24.11.2004թ. N1-06/1268-Ա 8 

3.  «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ սոցիալական վճարների եվ եկամտահարկի 
հսկողության վարչության կառուցվածքը և 
գործառույթները ու հարկային (տարածքային) 
տեսչությունների սոցիալական վճարների և 
եկամտահարկի բաժնի գործառույթները հաստատելու 
մասին»  

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

30.12.2004թ. N1-06/1485-Ա 9 

4. «Այլ տարածքներում հաշվառված հարկ վճարողների 
նկատմամբ վերահսկողության հարցերի կարգավորման 
մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ պետական 

եկամուտների նախարարի 
07.08.2001թ. 02/1156 2 

5. «ՀՀ պետական եկամուտների նախարարության 
տարածքային հարկային տեսչությունների պետերին 
օրենքով սահմանված դեպքերում ստուգումների 
կատարման հրամանի կամ հանձնարարագրի տրման 
լիազորություններ շնորհելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ պետական 

եկամուտների նախարարի 
17.01.2002թ. 02/77 1 
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 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

6. «Ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների 
հարկմանը վերաբերող` տեսչություններում 
պահպանվող գործերը կազմելու, փաստաթղթերը 
հաշվառելու և դրանց պահպանումը ուժեղացնելու 
մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

28.08.1992թ. 538 9 

7. «Ֆիզիկական անձանց կողմից ակնհայտ առևտրային 
քանակության ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ 
մաքսային մարմիններից ստացված տեղեկությունների 
իրացման գործընթացի կանոնակարգման մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

08.10.2003թ. 01/993-Ա 4 

8. «Ապօրինի ձեռնարկատիրության դեմ հարկային 
մարմինների կողմից տարվող միջոցառումների 
ուժեղացման նպատակով ՀՊԾ պետի հրամանների, 
հանձնարարականների ամբողջական կատարման 
ապահովման մասին» 

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

19.08.2003թ. տ-4942/10-3 1 

9. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 21 
մարտի 2003թվականի N 01/191-Լ հրամանով 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության համակարգում ստուգման ակտերի 
փորձաքննության անցկացման կանոնակարգ»-ում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

18.06.2004թ. 1-06/677-Ա 5 

10. «Կամերալ (գրասենյակային) ուսումնասիրությունների 
անցկացման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու 
մասին»  

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

 
04.07.2006թ. 1-06/378-Ա 1 

11. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության 
վերահսկողության վարչության գործառույթները»  

Հաստատված են  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի կողմից 

17.01.2003թ. 
--- --- 3 
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 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

12. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչության 2007թ. 
աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

 
23.01.2007թ. 1-06/19-Ա 10 

13. «Վերադաս հարկային մարմնի վերահսկողության 
վարչության իրացման շրջանառությունների 
վերահսկողության բաժնի գործառույթները 
հաստատելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

 
12.05.2005թ. 1-06/264-Ա 3 

14. «Օտարերկրյա պետություններից հարցումների 
ստացման և հարցումներ ուղղելու վերաբերյալ կարգը 
հաստատելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

 
28.12.2004թ. 1-06/1469Ա 3 

15. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ..... տարածքային հարկային տեսչությունում 
համալիր ստուգում անցկացնելու մասին հրամանի, 
ծրագրի և կատարված ստուգման ակտի պայմանական 
օրինակներ 

--- --- --- 42 

16. «Անուղղակի հարկերի գծով այլ հարկային 
պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման կամ 
վերադարձման ենթակա գումարների 
ուսումնասիրության կազմակերպման մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

 
04.02.2003թ. 01/74-լ 4 

17. «Հարկային ստուգումների ռազմավարության մասին 
(հարկային ստուգումների ազգային ծրագիր)» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

 

Ուժի մեջ է 
մտել 

15.08.2005թ. 
--- 47 

18. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության 
եկամուտների հաշվառման, պլանավորման և 
վերլուծության վարչության գործառույթները» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

 
17.01.2003թ. 03/05-Լ 4 

19. «Եկամուտների հաշվառման պլանավորման և 
վերլուծության վարչության 2006 թվականի ընթացքում 
կատարած աշխատանքների վերաբերյալ» 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
2006թ. 

--- --- 16 
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 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

20. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության և կառավարությանն առընթեր մաքսային 
պետական կոմիտեի միջև տեղեկատվության 
փոխանակման կարգը հաստատելու մասին » 

ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի և 

ՀՀ ԿԱ ՄՊԿ նախագահի 
12.03.2007թ. 1-06/129Ա և 07/34-Ա 3 

21. «Տարածքային հարկային տեսչությունների կողմից 
էլեկտրոնային տեսքով տեղեկություններ տրամադրելու 
մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

31.01.2003թ 01/63-Լ 1 

22. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
կատարելագործման վարչության 2006 թվականի 
գործունեության» 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2006թ. --- 5 

23. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության վարչարարության կատարելագործման 
վարչության գործառույթները» 

Հաստատված են 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

17.01.2003թ հրամանով 
--- --- 2 

24. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության 2006 թվականի գործունեության 
հաշվետվության»  

ՍԵՂՄԱԳԻՐ 
2006թ. 

--- --- 3 

25. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության 2005 թվականի գործունեության 
հաշվետվության» 

ՍԵՂՄԱԳԻՐ 
2005թ. 

--- --- 2 

26. «Պետական տուրքի մուտքերի հավաքագրմանն ուղղված 
միջոցառումների մասին»  

ՀՐԱՄԱՆ  
ՀՀ պետական 

եկամուտների նախարարի 
01.02.2002թ. 02/165 1 

27. «Հարկ վճարողների կողմից հարկային (տարածքային) 
տեսչություն ներկայացվող հաշվետվությունների, 
հաշվարկների, հայտարարագրերի, 
հայտարարությունների և տեղեկությունների ընդունման 
աշխատանքների կազմակերպման մասին»  

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 21.02.2004թ. 1-06/221 –Ա 3 

28. «Պետական տուրքի մուտքերի հավաքագրմանն ուղղված 
միջոցառումների մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ պետական 

եկամուտների նախարարի 
01.02.2002թ. 02/165 2 
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 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

29. «Անուղղակի հարկերի գծով այլ հարկային 
պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման կամ 
վերադարձման ենթակա գումարների 
ուսումնասիրության կազմակերպման մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 04.02.2003թ. 01/74-լ 4 

30. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների 
հետ հաղորդակցության և ուսուցման բաժին ստեղծելու 
մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

07.08.2007թ. 1-06/405-Ա 3 

31. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.07.2003թ. թիվ 01/729-Լ 
հրամանում27 փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 26.04.2006թ. 1-06/229-Ա 4 

32. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հարկային վարչարարության 
կատարելագործման վարչության հարկ վճարողների 
հետ հաղորդակցության և ուսուցման բաժնի 2007-2008 
թվականների աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու 
մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.08.2007թ. 1-06/409-Ա 3 

33. «Հարկային և պարտադիր սոցիալական 
ապահովագրության վճարների գծով եկամուտների 
հավաքագրման համամասնությունների վերաբերյալ» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 16.05.2005թ 1-06/266-Ա 1 

34. «ՀՀ պետական եկամուտների նախարարի 2002թ. 
փետրվարի 1-ի N 02/165 հրամանի պարզաբանման 
նպատակով» գրություն ԽՀՎՀՎ վարչությանը, 
տարածքային հարկային տեսչություններին 

ՀՀ պետական 
եկամուտների նախարարի 

07.02.2002թ. տ-306/4-3 2 

                                                 
27«ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ լոկալ համակարգչային ցանցից և տեղեկատվական բազայից օգտվելու մասին» 



      

  440 

 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

35. «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության վերադաս 
հարկային մարմնի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների ղեկավարներին, հարկային 
տեսչությունների պետերին» գրություն28  

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 08.02.2006թ. տ-690/2-1 1 

36. «ՀՀ  ԿԱ  հարկային  պետական  ծառայության  2007 
թվականի  նախատեսված  բյուջետային  մուտքերն  
ապահովող  միջոցառումների  ծրագիրը հաստատելու  
մասին» 
 
Հավելված 1 - «ՀՀ  ԿԱ  հարկային  պետական  
ծառայության`  2007 թ.  նախատեսված  բյուջետային  
մուտքերն  ապահովող  միջոցառումների  ծրագիր» 
 
Հավելված 2 - «Հայաստանի  Հանրապետության  
կառավարության  2007  թվականի  գործունեության 
ծրագրի  կատարումն  ապահովող  միջոցառումների  
ծրագրի» ` ՀՀ ԿԱ  հարկային  պետական ծառայության  
կողմից  կատարման  ենթակա  միջոցառումներ 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

30.01.2007թ. 1-06/27-Ա 19 

37. «Կամերալ (գրասենյակային) ուսումնասիրությունների 
անցկացման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու 
մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

04.07.2006թ. 1-06/378-Ա 22 

                                                 
28 «Փաստացի վճարներից առաջացած ԱԱՀ-ի կամ պարզեցված հարկի գծով գերավճարները հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների 
հաշվին հաշվանցելու հարցերի կանոնակարգման մասին» 
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 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

38. «Հարկային տեսչություններում հարկ վճարողների 
անձնական հաշվի քարտի առանձին հարցերի 
վերաբերյալ կարգը և հարկ վճարողի անձնական հաշվի 
քարտի ձևը հաստատելու մասին»  

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 25.07.2003թ. 03/20-Ն 12 

39. «2006 թվականին վերահսկողության վարչության 
կատարած աշխատանքների» 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՈՒՆ --- --- 17 

40. «2007 թ-ի 1-ին կիսամյակում իրականացված 
ծառայողական քննությունների և հրամանագրված 
կարգապահական պատասխանատվությունների 
քանակը ըստ տեսակների»  

ԱՂՅՈՒՍԱԿ` 
Պատրաստված ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 

վերահսկողության 
վարչության կողմից 

--- --- 1 

41. «ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
համակարգի զարգացման 2007-2009 թվականների 
եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» N 696-Ն 
որոշումից բխող միջոցառումների կատարման 
պատասխանատուները (կատարողները) և ժամկետները 
հաստատելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

23.07.2007թ. 1-06/370-Ա 1 

42. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության`հարկային տեսչությունների 
աշխատանքների համակարգման թիվ 1 վարչության 
գործառույթներ», 
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության` հարկային տեսչությունների 
աշխատանքների համակարգման թիվ 2 վարչության 
գործառույթներ» 

Հաստատված են  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2003 

թվականի հունվարի 17-ի  
03/05-Լ հրամանով 

--- --- 6 

43. «Նախապես հայտարարված հեռախոսահամարներով 
հարկային տեսչությունների կողմից հարկ վճարողներին 
ոչ խորհրդատվական բնույթի տեղեկատվական 
ծառայությունների մատուցման ընթացակարգը 
հաստատելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

21.11.2006թ. 1-06/572-Ա 2 
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 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

44. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2005թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1-
06/572-Ա հրամանը29 ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի --- --- 1 

45. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ համակարգում լիցենզավորման ենթակա 
գործունեության կազմակերպման համար 
տնտեսավարող սուբյեկտներին տրված լիցենզիաների 
վերաբերյալ տեղեկատվական հոսքերի շրջանառության 
կարգը հաստատելու մասին»  

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

05.04.2005թ. 1-06/168-Ա 2 

46. «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 
իրավաբանական վարչության գործառույթները» 

Հաստատված են  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

17.01.2003թ. 03/05-Լ 
հրամանով 

--- --- 5 

47. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական 
կոմիտեի կողմից ՀՀ ՊԵՆ-ին տրամադրվող ֆիզիկական 
անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների իրացման 
կարգը հաստատելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ պետական 

եկամուտների նախարարի 
24.09.2001թ. 02/1512 8 

48. «ՀՀ պետական եկամուտների նախարարության կողմից 
տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ստուգման ակտերի, 
դրանց կից հավելվածների, ստուգման 
հանձնարարագրերի ձևերը, ինչպես նաև դրանց որոշ 
դրույթների վերաբերյալ ցուցումները հաստատելու 
մասին»  

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ պետական 

եկամուտների նախարարի 
26.03.2002թ. 02/415 1 

                                                 
29 «Նախապես հայտարարված հեռախոսահամարներով հարկային տեսչությունների կողմից հարկ վճարողներին ոչ խորհրդատվական բնույթի 
տեղեկատվական ծառայությունների ընթացակարգը հաստատելու մասին» 
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 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

49. «ՀՀ կառավարության 15.05.98 թ. «Հայաստանի 
Հանրապետությունում հսկիչ-դրամարկղային 
մեքենաների ներդրման մի շարք միջոցառումների 
մասին» N 298 որոշմամբ նախատեսված հսկիչ-
դրամարկղային մեքենաների գրանցման և նրանցով 
հասույթների հաշվառման գործընթացը 
կանոնակարգելու մասին»  

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 28.04.2003թ. 01/334-Լ 3 

50. «ՀՊԾ հետաքննության բաժնի հետ համագործակցության 
ակտիվացման, ... մասին» 

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

19.09.2003թ. տ-5483/5-1 1 

51. «Հայաստանի Հանրապետության տարածք ապրանքներ 
ներմուծող տնտեսավորող սուբյեկտների 
գործունեության նկատմամբ հարկային հսկողության 
իրականացման և ապրանքների ապօրինի 
շրջանառության ծավալները կրճատելու ուղղությամբ 
տարվող աշխատանքների մասին» 

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 25.06.2004թ. տ-4222/5 1 

52. «ՀՀ կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 31-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առաքվող 
կամ տրամադրվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, 
ապրանքների գրանցման (հաշվառման) մասին» թիվ 314 
և «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների և դրանց գների 
(հասույթի) գրանցման (հաշվառման) մասին» թիվ 315 
որոշումներով նախատեսված գրանցման գրքերի 
տրամադրման և հաշվառման գործընթացը 
կանոնակարգելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 09.04.2003թ. 01/257-Լ 4 

53. «Հարկային օրենսդրության պահանջների կատարման 
նկատմամբ իրականացվող ստուգումների և կազմված 
նյութերի հետագա ընթացքի լուծումը կանոնակարգելու 
մասին» 

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 16.01.2004թ. տ-121/5 1 
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 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

54. «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության խոշոր հարկ 
վճարողների հարկային տեսչության կողմից 2007 
թվականի ընթացքում կատարման ենթակա 
միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 23.01.2007թ. 1-06/15-Ա 7 

55. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 2006 թվականի գործունեության 
հաշվետվություն 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
2007թ. հունվար 

--- --- 11 

56. «Հարկային ստուգումների, ԱԱՀ-ի հանդիպակաց 
ստուգումների և վերադարձի ոլորտներում 
ռիսկայնության հիման վրա հարկատուների 
ընտրության ավտոմատ համակարգի ապահովման 
աշխատանքի կարգավորման նպատակով 
աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

27.12.2006թ. 1-06/743-Ա 1 

57. «Հարկային օրենսդրության կատարելագործման մի 
քանի միջոցառումների մասին»  

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի --- --- 4 

58. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության աշխատակազմի անձնակազմի 
սպասարկման բաժնի գործառույթներ» 

Հաստատված է  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

17.01.2003թ. 03/05-Լ 
հրամանով 

--- --- 2 

59. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության օպերատիվ հետախուզության վարչության 
գործառույթներ» 

Հաստատված են  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

17.06.2003թ. 03/05-Լ 
հրամանով 

--- --- 5 

60. «Հարկային ռեզերվներ պարունակող ոլորտների, 
ապրանքներ իրացնող և ծառայություններ մատուցող 
տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ հսկողության 
արդյունավետությունը բարձրացնելու մասին» 

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՀ ԿԱ 
ՀՊԾ պետի 03.08.2007թ. տ-5938/2-Ա 3 

61. «Հայտնաբերված հարկային իրավախախտումների 
վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 23.01.2006թ. 1-06/17-Ա 1 
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 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

62. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 
2003 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 01/950-Լ 
հրամանում30 փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 02.02.2007թ. 1-06/62-Ա 1 

63. «ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 
աշխատակազմում գործավարության կազմակերպաման 
կարգը հաստատելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 24.09.2003թ. 01/950-Լ 8 

64. «2006թ-ի ընթացքում ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ՕՀ վարչության կողմից 
իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ» 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ --- --- 4 

65. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հետաքննության բաժնի գործառույթներ» Հաստատված են  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

17.01.2003թ. 03/05-Լ 
հրամանով 

--- --- 4 

66. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հետաքննության բաժնում հարակային 
հանցագործությունների և այլ իրավախախտումների 
վերաբերյալ 2006թ-ի ընթացքում ստացված նյութերի և 
տեղեկությունների ընթացքի մասին» 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
08.01.2007թ. 

--- --- 2 

67. «Հարկային հաշվանցումների հսկողության վարչության 
կողմից 2006 թ. ընթացքում կատարված աշխատանքների 
վերաբերյալ» 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  --- --- 3 

68. «2006 թ. ընթացքում ԿԿ ԿԱ հարկային պետական 
ծառայության իրավաբանական վարչության կողմից 
իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ» 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ --- --- 5 

69. «Հարկային տեսչությունների աշխատանքների 
համակարգման թիվ 2 վարչության կողմից կատարված 
աշխատանքների և դրանց արդյունքների վարաբերյալ» 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՏԱՀ 
թիվ 2 վարչության պետի  

12.01.2007թ. Ն-100/12 7 

                                                 
30 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության աշխատակազմում գործավարության 
կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» 
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 Փաստաթղթի անվանումը Փաստաթղթի  
տեսակը 

Ընդունման  
ամսաթիվ 

Հրամանի/ փաստաթղթի 
համար 

Ծավալ 
էջ 
A4 

70. «ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհատ 
ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակ չունեցող ֆիզիկական 
անձանց ստացած եկամուտների վերաբերյալ 
տեղեկությունների հաշվառման, իրացման և 
հսկողության մասին կարգը հաստատելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 13.02.2004թ. 1-06/183-Ա 14 

71. «Յուրաքանչյուր եռամսյակի արդյունքներով, 22.06.06թ. 
թիվ տ-4808/10-4 շրջաբերական գրությամբ սահմանված 
կարգով, տվյալները  ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության 
վարչություն ներկայացնելու մասին» 

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 04.08.2006թ. տ-6071/10-4 3 

72. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության 
զարգացման ֆոնդի միջոցների կազմավորման, 
հաշվառման, բաշխման և օգտագործման մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

17.03.2003թ. 01/173-Լ 11 

73. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր հարկային պետական ծառայության 
զարգացման ֆոնդի միջոցների կազմավորման, 
հաշվառման, բաշխման և օգտագործման մասին» 
հրամանում լրացում կատարելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

14.09.2006թ. 1-06/496-Ա 1 

74. «ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 2003 թվականի մարտի 17-ի թիվ 
01/173-Լ հրամանով հաստատված «ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 
ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի 
զարգացման ֆոնդի միջոցների կազմավորման, 
հաշվառման, բաշխման և օգտագործման կարգում 
լրացում կատարելու մասին» 

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

13.04.2005թ. 1-06/187-Ա 1  

75.  «Խոշոր հարկ վճարողների ընտրության  չափանիշների 
սահմանման մասին»  

ՀՐԱՄԱՆ 
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 

03.10.2007թ. 1-06/440-Ա 1 
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Հավելված 3.  
Հարակից նյութերի ցանկ (ՀՆՑ) 

 
 

ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿ31 
Նյութի անվանումը Աղբյուրը  Ծավալը, 

էջ , A4  
 

1. ՏԵՂԵԿԱՆՔ.  Հայաստանի Հանրապետության  
կառավարության եւ այլ երկրների 
կառավարությունների միջեւ «Եկամուտների եւ 
գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ 
հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» 
(Համաձայնագրեր) (դրանց 
նախապատրաստման գործերի) առկա վիճակի 
մասին 

սեփական մշակում, 
ոչ պաշտոնական  

3 

2. ՀՀ հարկային միջազգային պայմանագրերի 
ցանկ 

 

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
մասնագետներ  

5 

3. ՏՀԶԿ «Հարկային վարչարարության ֆորումի» 
վերջին, Սեուլյան դեկլարացիան, 2006թ.  

www.oecd.org  4 

4. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ կառուցվածքի աղյուսակային 
պատկեր 

www.taxservice.am  1 

5. AEPLAC - «Հարկերի գանձման գործընթացում 
գործարքային ծախքերի գնահատում» 
հետազոտության հաշվետվություն, հունիս 
2005թ., Երևան 

http://www.aeplac.am/
pdf/2005/Tax_Admin/
Tax_Administration_a.
pdf  

82 

6. ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 
կողմից 2001-2007թ հոկտեմբեր 
ժամանակահատվածում հաստատված` 
պաշտոնական պարզաբանումների ցանկ 

www.arlis.am  
«ԻՐՏԵԿ» 

2 

7. Reference: 
The Council of Europe/OECD Convention on Mutual 
Administrative Assistance in The Matters 

Տեղեկանք, 
անգլերենով 

1 

 
 

  
 

                                                 
31  Նյութերը պատրաստված են հիմնվելով ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վարչարարական կարողությունների 
գնահատման աշխատանքների իրականացման ժամանակ, այն է` 2007թ. օգոստոս-նոյեմբերի 
սկիզբ ժամանակահատվածում առկա (ստացված) տեղեկատվության և գործող օրենդրության ու 
միջազգային պայմանագրերի վրա:  
Բոլոր նյութերը ներկայացվում են նաև էլեկտրոնային ձևով, տես Սեղմապնակ: 

http://www.oecd.org/
http://www.taxservice.am/
http://www.aeplac.am/pdf/2005/Tax_Admin/Tax_Administration_a.pdf
http://www.aeplac.am/pdf/2005/Tax_Admin/Tax_Administration_a.pdf
http://www.aeplac.am/pdf/2005/Tax_Admin/Tax_Administration_a.pdf
http://www.aeplac.am/pdf/2005/Tax_Admin/Tax_Administration_a.pdf
http://www.arlis.am/
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Հավելված 4.  
Կիրառված բառարան  

 
ՀԳԱ -ՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԲԱՌԱՐԱՆ 

 
Access to IT solutions  Մուտք (հասանելիություն) ունենալ դեպի ՏՏ լուծումները 

Appeal  բողոք 
Assesement  գնահատում 
Benchmarking Համեմատում չափորոշիչների (հենանշումների) հետ 

Business strategy of Tax 
administration  

Հարկային մարմնի գործունեության (բիզնես) 
ռազմավարություն 

Comprehensive  Բազմակողմանի, համապարփակ 
control հսկում 
Effective  նպատակամղված 
Effectiveness  Արդյունավետություն, արտադրողականություն, իրական 

օգտակարություն 

efficient արդյունավետ 
enforcement հարկերի կիրարկման ապահովում  
Ethics policy and Code of 
conduct  

Էթիկայի քաղաքականություն և վարվեցողության 
կանոնագիրք (այսուհետ` Վարքագիրք) 

File tracking system in the 
database 

Տվյալների բազայի Ֆայլերում “փոփոխությունների 
վերահսկման (հետևման)” համակարգ  

Function  գործառույթ 
headquarter  Կենտրոնական մարմին 
Information and data Տեղեկատվություն և տվյալներ 
Integrated  Ամբողջական, միասնական  
Intelligence units   Հարկային հետախուզական-հետաքննական 

ստորաբաժանումներ 

Irregularities Կարգավորումների խախտումներ, խախտումներ 

issue խնդիր 
liability պարտավորություն 
Local taxes (FB2) Ազգային հարկեր 
measurement չափում 
Misconduct    Վարքագրքի խախտումներ 
mission առաքելություն  
Monitoring  Դիտարկում/վերահսկում 
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Multi-national taxpayer   Մի քանի երկրում գործող ` բազմերկրային հարկատու 

Non compliance  Պարտականությունների չկատարում, այսինքն 
հիմնական իմաստով, սույն նյութի շրջանակներում` 
հարկերի չվճարում 

objective նպատակ 
obligation պարտականություն 
officials Պաշտոնատար անձինք 
Organizational structure of Tax 
Administration   

Հարկային մարմնի վարչակազմակերպչական 
կառուցվածք 

Performance  Կատարողականություն, կատարողական, կատարում 
Record  keeping  Գրանցումների/հաշվապահական ձևակերպումների 

իրականացում 
Responsibility, Sanction  պատասխանատվություն 
Social contributions  Սոցիալական ապահովագրության պարտադիր վճարներ 

կամ սոցապ հատկացումներ 

supervision վերահսկում 
Tax Administration Հարկային մարմին 
tax administration  հարկային վարչարարություն 
Tax audit or audit  Հարկային ստուգում կամ հարկային աուդիտ կամ 

ուղղակի` ստուգում կամ աուդիտ 
Tax auditor ստուգող հարկային տեսուչ  
Tax avoidance  հարկերից խուսափում 
Tax declaration  Հարկային հայտարարագիր  
Tax evasion Հարկերից չարամտորեն խուսափելը 
Tax fraud Հարկային խարդախություն 
Tax intelligence  Հարկային հետախուզություն  
Tax investigation  Հարկային հետաքննություն 
Tax Register and Taxpayer 
identification number 

Հարկատուների հաշվառման մատյան և հարկ 
վճարողների հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) 

Tax return form Հարկային հաշվետվության ձևաթուղթ 

tax return, tax report  Հարկային հաշվետվություն 
vision տեսլական 
Voluntary complience  Հարկերի (ինքնուրույն) կամավոր վճարում կամ 

հարկային պարտավորությունների (ինքնուրույն) 
կամավոր կատարում 
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Հավելված 5.  
ԵՄ բազային նյութերի ցանկ 

  
1. Fiscal Blueprints Foreword and 14 Fiscal Blueprints 

2. ՀԳԱ-ների հայերեն տարբերակներ 

 
(տես կից ներկայացվող սեղմապնակ) 
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