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Հարգելի գործընկերներ,
2012 թվականին ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի
հիմնական խնդիրը հարկային և մաքսային մարմինների կողմից
վերահսկվող` ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների ապահովումն է:
Դրանով
մարմինների

է

պայմանավորված

առջև

ծառացած

հարկային

նպատակների

և
և

մաքսային
խնդիրների

լուծման առաջնահերթությունը` շարունակել բարեփոխումների
որդեգրված ուղին՝ այն զուգորդելով եկամուտների աճի հետ:
Միաժամանակ, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի համար
2012 թվականը.
x

հայտարարվում

է

ռիսկերի

կառավարման

վրա

հիմնված հարկային և մաքսային վարչարարության
տարի: Ստուգումների բնագավառում հաջողություն
հաստատած
պետք

է

ռիսկերի

ներդրվի

կառավարման

նաև

հարկային

մեխանիզմը
և

մաքսային

վարչարարության մնացած գործընթացներում.
x

հանդիսանում է հարկային և մաքսային մարմինների
կողմից հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների ծավալների արագընթաց ավելացման և
դրանց որակի շարունակական բարձրացման տարի.
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x

լինելու է էլեկտրոնային կառավարման համակարգի
(«Հարկատու-3») ամբողջական ներդրման տարի, որը
կոչված է ամբողջականացնել իրականացվող գործընթացների ավտոմատացումը, նվազեցնել մարդկային
գործոնի ազդեցությունը գործառույթների կատարման
որակի վրա, սահմանափակել թղթային կրիչների
կիրառությունը վարչական աշխատանքներում.

x

կոչված է հանդես գալու որպես հարկ վճարողների
ինքնահայտարարագրումն ամրապնդելու տարի, որը
պետք

է

ուղեկցվի

իրավախախտումների

հարկային
դեմ

թեժ

և

մաքսային

պայքարով:

Նոր

մարտահրավերները պահանջում են ավելի ճկուն և
կատարելագործված

եղանակների

կիրառման,

տարբեր գործիքների հմուտ համադրման և ռիսկերի
կառավարման սկզբունքների վրա հիմնված մոտեցում
հարկային

և

մաքսային

իրավախախտումների

հայտնաբերման և բացահայտման ասպարեզում.
x

հարկային և մաքսային մարմինների վերլուծական
կարողությունների զարգացման տարի է: Այն նաև
պետական

եկամուտների

կոմիտեի

համար

«գիտելիքների պաշարների» հզորացման և արդյունավետ

ուսումնական

միջոցով

համակարգի

գիտելիքների

և

կազմակերպման

փորձի

արդյունավետ

փոխանցման ապահովման ժամանակաշրջան է.
x

կառուցվածքի և գործառույթների կատարելագործման
տարի է, ինչի արդյունքում ակնկալվում է ստանալ
հարկային և մաքսային մարմինների զարգացման
ներկայիս փուլի համար առավել օպտիմալ համակարգ,
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և

ստորաբաժա-
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նումների

գործառույթների

հստակ

բաժանումը

և

դրանց ներդաշնակեցումը.
պետք է հանդիսանա բեկումնային տարի՝ հարկային և

x

մաքսային ծառայության անձնակազմի կանոնավոր և
համապարտադիր ուսուցման գործընթացի կազմակերպման տեսանկյունից: Այսպես՝
2012 թվականին Հայաստանի հարկային և մաքսային
մարմինների առջև ծառացող խնդիրներն ու մարտահրավերները,
ինչպես

նաև

հասարակայնության

շարունակական

աճող

սպասելիքները պահանջում են ձևավորել Հայաստանի հարկային
և մաքսային ծառայողի նոր տեսակ՝ ավելի դինամիկ, հմուտ և
բանիմաց: Այդ հանգամանքը բարեփոխումների առաջին պլան է
մղում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ անձնակազմի պարտադիր ու շարունակական
վերապատրաստման, համակարգը երիտասարդ ու բանիմաց
կադրերով համալրման խնդիրները, որոնք պետք է ստանան
իրենց լուծումը 2012 թվականի ընթացքում:
Արդեն ավանդույթ դարձած ամենամյա այս ուղեցույցը
կոչված է ծառայելու Ձեզ որպես ուղենիշ՝ հարկային և մաքսային
ոլորտում տեղի ունեցող արագ և լայնածավալ զարգացումների
դյուրին

ընկալումն

ապահովելու

համար:

Այն

զետեղում

է

վերոնշյալ առաջնահերթ հարցերի ուղղությամբ ՀՀ ԿԱ պետական
եկամուտների
կատարած

և

կոմիտեի

կողմից

2012

թվականի

2011

թվականի

համար

ընթացքում

ծրագրավորված

աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը:
ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ, Մ/Ծ ԳԵՆԵՐԱԼ-ՄԱՅՈՐ
Գ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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ԲԱԺԻՆ 1. ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ
ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

1.1. ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012-2014 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվի առնելով հարկային վարչարարության 20082011թթ. ռազմավարության ծրագրի արդյունքները, հարկային
համակարգի
բարեփոխումների
2011-2013թթ.
ծրագիրը,
հարակից այլ ծրագրեր, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի
(գործարար և պրոֆեսիոնալ միությունների, միջազգային
կազմակերպությունների) կարծիքը` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից
մշակվել
է
հարկային
վարչարարության
2012-2014թթ.
ռազմավարության ծրագիրը: Ծրագրում սահմանվել են
հարկային
մարմնի
առաքելությունը,
երկարաժամկետ
հատվածում
հարկային
վարչարարության
զարգացման
հեռանկարը` տեսլականը, իր առաքելությանը հասնելուն
ուղղված 4 ռազմավարական նպատակները, յուրաքանչյուր
նպատակի իրագործմանն ուղղված ենթանպատակները,
ակնկալվող
արդյունքներն
ու
կատարողականության
ցուցանիշները:
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Հարկային մարմնի առաքելությունը
ՀՀ պետական բյուջեի` հարկային մարմնի կողմից
վերահսկվող եկամուտների ապահովում հարկային օրենսդրության ամբողջական ու համահավասար կիրառման և
առկա ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման միջոցով:

Հարկային մարմնի տեսլականը
Միջազգայնորեն
մրցունակ
ձևավորում` ապահովելով.
x
x

հարկային

մարմնի

հարկ վճարողներին բաձրորակ ծառայությունների
մատուցում,
արդյունավետ հարկային հսկողություն` հարկային
պարտավորությունների կատարումից խուսափող
հարկ վճարողների բացահայտում և
պատասխանատվության անվերապահ կիրառում:

Արժեքները
Այս ռազմավարությամբ սահմանվում են այն արժեքները,
որոնք հարկային մարմնի համար կհանդիսանան ուղենիշ`
հարկային ծառայող-հարկ վճարող շփման ժամանակ:
Օրինականություն` հարկային մարմինը կլինի հետևողական և իր գործողությունների ժամանակ կառաջնորդվի
բացառապես գործող օրենսդրական նորմերով՝ խստագույնս
պահպանելով հարկային ծառայողի էթիկայի կանոնները:
Օբյեկտիվություն` հարկային մարմինը կլինի անաչառ,
արդար, վստահելի կառույց հարկ վճարողների համար`
որդեգրելով օրենսդրության համահավասար կիրառման
սկզբունքը բոլոր հարկ վճարողների համար:
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Թափանցիկություն`
հարկային
մարմինը
կլինի
թափանցիկ իր գործողություններում, կապահովի հարկ
վճարողներին
ժամանակին
իրազեկումը`
ստեղծելով
վստահության մթնոլորտ վերջիններիս շրջանում:

Նպատակները
Նպատակ 1. Հարկ վճարողների սպասարկման որակի
բարձրացում
Հարկային մարմինը առաջիկա 2012-2014թթ. ընթացքում
հարկային վարչարարության բարեփոխումների շրջանակում
առաջնահերթությունը տալու է հարկ վճարողների սպասարկման որակի բարձրացմանը, ինչը կհանգեցնի հարկերի
կամավոր վճարման սկզբունքի արմատավորմանը: Այս
նպատակին հասնելու համար սահմանվել են հետևյալ
ենթանպատակները`
x

x
x

հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների նոր
ուղիների սահմանում, որոնք կապահովեն
հաշվետվությունների ներկայացման ցածր ծախսեր և
բարձր արդյունավետություն,
հարկ վճարողների իրազեկման արդյունավետ
համակարգի ապահովում,
հանրության հետ արդյունավետ համագործակցության
ապահովում:

Նպատակ 2. Հարկային մարմնի հիմնական բիզնես
գործընթացների վերակազմակերպում
Հարկային մարմինը շարունակելու է ժամանակակից
պահանջներին բավարարող հարկային մարմնի ձևավորման
ուղղությամբ
տարվող
աշխատանքները`
բիզնես
10
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գործընթացների
վերակազմակերպման
միջոցով:
Այս
նպատակին հասնելու համար սահմանվել են հետևյալ
ենթանպատակները`
x
x
x

նորարար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառում,
ներքին կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում,
կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հարկային մարմնի կողմից կատարման ենթակա
միջոցառումների իրագործում:

Նպատակ 3. Հարկային հսկողության ժամանակակից
մեխանիզմների կիրառում
Հարկերի կամավոր վճարման /ինքնագնահատման/
սկզբունքի ներդրմանը զուգահեռ հարկային մարմինը 20122014թթ. ընթացքում իր ուշադրությունը կսևեռի հսկողական
տարբեր
գործառույթների
վերափոխմանը`
նպատակ
ունենալով ստուգումների գործընթացը դարձնել առավել
հասցեական: Այս նպատակին հասնելու համար սահմանվել են
հետևյալ ենթանպատակները.
x

x
x
x

ստուգումները կարգավորող օրենսդրության հետ
հարկային ստուգումների գործող կանոնակարգի
ներդաշնակության, ռիսկերի կառավարման հիման վրա
արդյունավետ հարկային հսկողության ապահովում,
հարկային պարտավորությունների հարկադիր
գանձման համակարգի կատարելագործում,
հարկերի վճարումից խուսափելու դեպքերի
բացահայտման մեխանիզմների կատարելագործում,
օպերատիվ-հետախուզական գործընթացների
կատարելագործում:
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Նպատակ 4. Մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ
կառավարում,
ներքին
հսկողության
մեխանիզմների
կատարելագործում
Հարկային
մարմինն
առաջիկա
տարիների
բարեփոխումների հիմքում դրված նպատակների իրագործման
նպատակով կարիք ունի որակյալ անձնակազմի, ինչը կօգնի
բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը, բարձրացնել
հակ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների որակը,
հարկ վճարողների գոհունակությունը: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի բարելավման շրջանակներում հարկային մարմինը շարունակելու է անձնակազմի
կառավարմանը վերաբերող խնդիրների լուծումը (օրինակ`
աշխատանքի ընդունում, առաջխաղացում, ուսուցում), ինչպես
նաև վարքագծի կանոնների նկատմամբ հսկողությունը: Այս
նպատակին հասնելու համար սահմանվել են հետևյալ
ենթանպատակները`
x
x

x
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հարկային ծառայողների պարտադիր վերապատրաստման համակարգի ներդրում,
հարկային ծառայողների խրախուսման և
պաշտոնեական առաջխաղացման համակարգի
կատարելագործում,
միջազգային առաջատար փորձի հիման վրա ներքին
հսկողության և վերահսկողության գործընթացների
բարելավում:
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1.2. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՄԱՍՈՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012
ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն նպատակ
ունենալով
ապահովել
ՀՀ
կառավարության
կողմից
իրականացվող բարեփոխումների բնականոն ընթացքը և
հետամուտ լինելով իր կողմից որդեգրած բարեփոխումներին`
ՀՀ վարչապետի 2009թ. սեպտեմբերի 24-ի №803-Ն որոշման
համաձայն մշակել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության
2012 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և
գերակա խնդիրները:
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2012 թվականի գերակա խնդիրները.
1)
Հարկային
և
մաքսային
իրականացվող հսկողություն.
x

x

մարմինների

կողմից

Ռիսկային չափանիշների հիման վրա ստուգման
ենթակա հարկ վճարողների ընտրության համակարգի
ամբողջական գործարկում,
Հարկային գերավճարների վերադարձման դյուրացված
(ավտոմատացված) համակարգի ամբողջական
գործարկում.

2) Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայություններ՝
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x

x

Հարկային և մաքսային մարմինների կողմից
մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների տեսակի
և քանակի ավելացում` էլեկտրոնային եղանակով
ներկայացվող հաշվետվությունների քանակի
ավելացում, էլեկտրոնային վճարումների համակարգի
գործարկում և հիշեցում-ծանուցումների ուղարկման
ավտոմատ համակարգի կիրառում,
Հարկ վճարողների երեք սպասարկման կենտրոնների
գործարկում և սպասարկման միասնական
ստանդարտների ներդրում, հարկ վճարողներին
օժանդակող տեղեկատվության հրապարակում.

3) ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՏՏ ենթակառուցվածքներ՝
x

«Հարկատու 3» էլեկտրոնային կառավարման համակարգի նոր ենթահամակարգերով (մոդուլներով)
համալրում.

4) Համաշխարհային բանկի խմբի «Գործարարությամբ
զբաղվելը» (Doing Business) վարկանիշային դասակարգման
սանդղակում Հայաստանի դիրքի էական բարելավում՝
x
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ՀՀ Նախագահի նախընտրական ծրագրից բխող
գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների
ծրագրով նախատեսված գործողությունների
իրականացմամբ «Գործարարությամբ զբաղվելը»
վարկանիշային դասակարգման սանդղակում
«Հարկերի վճարում» և «Արտաքին առևտուր»
բաղադրիչներով Հայաստանի դիրքի բարելավման
ապահովում:
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Ակնկալվող արդյունքները.
1) «Հարկային և մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող հսկողություն» գերակա խնդրի իրագործմամբ
նախատեսվում է արդիականացնել հարկային և մաքսային
հսկողության մեխանիզմները, որի արդյունքում.
x

x

կգործարկվի ռիսկային չափանիշների հիման վրա
ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ընտրության
համակարգը` նպատակ ունենալով հարկային հսկողությունը դարձնել առավել հասցեական` ապահովելով
տնտեսավարող սուբյեկտների համար հարկային և
մաքսային հսկողության թափանցիկությունը, ինչը
կխթանի հարկերը կամավոր վճարելու վարքագծի
բարձրացմանը.
կգործարկվի ռիսկերի կառավարման հիման վրա
հարկային գերավճարների հայտերի ուսումնասիրության համակարգը, ինչը կբացառի սուբյեկտիվ
մոտեցումը հայտերի ուսումնասիրության ժամանակ:

2) «Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայություններ»
գերակա
խնդրի
իրագործմամբ
նախատեսվում
է
կատարելագործել էլեկտրոնային կառավարման, ինչպես նաև
հաշվետվական համակարգերը` նպաստելով հարկային և
մաքսային մարմինների կողմից մատուցվող էլեկտրոնային
ծառայությունների ավելացմանը, հարկ վճարողների կողմից
հաշվետվությունների ներկայացման առումով կարգապահության
բարձրացմանը,
էլեկտրոնային
եղանակով
ներկայացվող հաշվետվությունների քանակի ավելացմանը,
իսկ նոր սպասարկման սրահների գործարկման արդյունքում
հնարավորություն կընձեռվի բարձրացնել հարկ վճարողների
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
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սպասարկման և իրազեկման մակարդակը` խթանելով հարկ
վճարողների ինքնագնահատման համակարգի զարգացմանը:
3) «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՏՏ ենթակառուցվածքներ» գերակա խնդրի
իրագործման արդյունքում ակնկալվում է ՊԵԿ գործընթացների
ավտոմատացում և ինտեգրում էլեկտրոնային կառավարման
այլ համակարգերին, որի արդյունքում՝
x
x
x

կբարձրանա վերլուծական և վարչարարական
աշխատանքների արդյունավետությունը,
կընդլայնվեն էլեկտրոնային կառավարման
հնարավորությունները,
կկրճատվեն օգտվողների կողմից ծախսվող
աշխատաժամանակը:

4) «Համաշխարհային բանկի խմբի «Գործարարությամբ
զբաղվելը» (Doing Business) վարկանիշային դասակարգման
սանդղակում Հայաստանի դիրքի էական բարելավում»
գերակա խնդրի իրագործման արդյունքում` ակնկալվում է
բարելավել Հայաստանի դիրքը Համաշխարհային բանկի և
Միջազգային
ֆինանսական
կորպորացիայի
կողմից
հրապարակվող «Գործարարությամբ զբաղվելը» դասակարգման մեջ` վարչարարական ընթացակարգերի առավելագույնս
պարզեցմամբ:
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ԲԱԺԻՆ 2. 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2.1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

2012թ. պետական բյուջեի եկամուտների ապահովումը
հարկային և մաքսային մարմինների հիմնական խնդիրն է: ՀՀ
ԿԱ ՊԵԿ համակարգում իրականացվում է այդ եկամուտների
ծրագրավորում ըստ հարկային և մաքսային մարմինների, ըստ
առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանումների:
1. Համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումը,
ստանալով այդ ծրագրային ցուցանիշները, իր հերթին
պարտավոր
է
ապահովել
ծրագրային
ցուցանիշների
կատարումը հաշվի առնելով հետևյալ գործոնները.
x

x

x

անցած տարիներին եկամուտների ապահովման և
հարկային բազաների ձևավորման ու զարգացման
միտումները (հիմնականում 2011թ.),
տվյալ ստորաբաժանման կողմից սպասարկվող
տնտեսվարող սուբյեկտների տնտեսական
ակտիվության ցուցանիշները,
տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից
չհայտարարագրվող կամ պակաս հայտարարագրվող
կամ այլ կերպ` ստվերային շրջանառությունները,
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x
x

x
x

x
x

տնտեսվարող սուբյեկտների ապառքները և մարման
ենթակա մյուս հարկային պարտավորությունները,
տնտեսական աճի հետ կապված ցուցանիշները
(ներառյալ` կոնկրետ ոլորտում տնտեսական աճը,
գնաճի ցուցանիշը և այլն),
ստուգումների և ուսումնասիրությունների
արդյունքները,
նոր ստեղծված կամ գործունեություն վերսկսող
տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ակնկալվող
իրացման շրջանառությունները,
գերավճարի աճի ցուցանիշները,
կոնկրետ տնտեսվարողի առանձնահատկություններ`
սեզոնայնությունը, ներմուծման և կամ արտահանման
վրա ուղղվածությունը, ներդրումների և ընդլայնվելու
հնարավորությունները, գործող-չգործող հանգամանքը
և այլն:

2. Վերը նշված գործոնները հաշվի առնելով, կառուցվածքային ստորաբաժանումը պարտավոր է ունենալ իր կողմից
սպասարկվող տնտեսվարող սուբյեկտների խմբավորում ըստ
հարկ վճարողների առանձին խմբերի և վերոնշյալ գործոնների:
Հարկ վճարողների խմբերն են`
x
x
x
x
x
x
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ԱԱՀ վճարողներ, այդ թվում` ամսեկան և
եռամսյակային վճարողներ,
ԱԱՀ չվճարողներ,
հաստատագրված վճար վճարողներ,
պարտադիր վճարներ և պետական տուրք վճարողներ,
արտոնագրային վճար վճարողներ,
այլ վճարողներ (վերևի խմբերում չներառված):
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3. Եկամուտների ծրագրավորումն ապահովելու նպատակով
ստորաբաժանումները պետք է օգտվեն եկամուտների, ապառքների, գերավճարների և մյուս ցուցանիշների վերլուծական
նյութերից, ինչի մասին նշված է սույն ուղեցույցի 2.6
ենթաբաժնում:
4. 2012 թվականի վարչարարական միջոցառումների
շարքում առանցքային փոփոխություններից մեկը` ռիսկերի
կառավարման ինստիտուտն է (տես 2.2 ենթաբաժին):
5. Պետական բյուջեի եկամուտների ապահովմանն են
ուղղված ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից իրականացման ենթակա
վարչարարական այն բոլոր գործողությունները, որոնք բերված
են սույն ուղեցույցի 2.2 - 2.7 և 6.1 - 6.3 ենթաբաժիններում:
Ուղեցույցի 3-րդ բաժնում («Հարկային օրենսդրություն և
հարկային վարչարարություն») բերված նյութը ոչ միայն
անդրադառնում է ըստ առանձին հարկատեսակների և
վճարների օրենսդրական փոփոխություններին, այլև հուշում է
ստորաբաժանումներին`
x

x

Օրենսդրական փոփոխությունների նպատակով
լրացուցիչ եկամուտների ապահովմանը միտված
փոփոխությունները,
Հարկային, մաքսային և հարակից օրենսդրության
պահանջների կատարման հետևանքով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
մարմիններին ընձեռած գործիքներն ու լծակները:

6.
Յուրաքանչյուր
ստորաբաժանում
ունի
բյուջեի
եկամուտների ապահովմանն ուղղված գործողությունների իր
առանձնահատկությունները: Ստորև բերված հարկային բեռի
գնահատման սխեման ներկայումս օգտագործվում է Խոշոր
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հարկ վճարողների ՀՏ կողմից, ինչը կարող է ուսանելի լինել
նաև մյուս ստորաբաժանումների համար:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ-ում
իրականցվում է հաշվառված տնտեսվարող սուբյեկտների
հարկային բեռի գնահատություն, միաժամանակ կատարվում է
2012թ. լրացուցիչ հարկային բեռի գնահատում ըստ
յուրաքանչյուր հարկ վճարողի, ելնելով հետևյալ հիմնական
սկզբունքներից.
x
x

x
x

հարկ վճարողի տնտեսական ցուցանիշները և դրանց
դինամիկան,
հարկ վճարողի գործունեության ոլորտի
առանձնահատկությունները և տնտեսական աճի
հեռանկարները,
հարկ վճարողի շրջանառության աճի ռեզերվները,
հարկ վճարողի ռիսկայնության աստիճանից:

Ավելի
մանրամասն
բացվածքը
բերված
է
վերևում:
Ցուցանիշների շարքը կարող է լրացվել՝ ելնելով հարկային
տեսչությունների առանձնահատկություններից:
Հաշվի առնելով, որ գոյություն ունեն ոլորտներ և հարկ
վճարողներ, որոնց մոտ 2012թ.-ին օբյեկտիվորեն բացակայում
կամ չնչին է աճի ներուժը (օրինակ` բանկային և կրթական
ոլորտներ), նախատեսվող լրացուցիչ հարկային բեռի աճը
հիմնավորվում է օրենսդրությամբ ընձեռած հսկողական
գործիքների միջոցով և «բաշխվում է» (փնտրվում է) ռիսկային,
հարկունակ
մյուս
տնտեսվարող
սուբյեկտների
միջև`
ապահովելով դրանց շրջանառությունների` վերլուծությունների
հիման վրա ստացված համապատասխան աճը:
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Տնտեսվարող սուբյեկտներն իրազեկման հնարավոր
միջոցներով հարկային մարմնի տրամադրության տակ առկա
տեղեկությունների և կամերալ ուսումնասիրությունների հիման
վրա իրազեկվում է (հիշեցումների, ծանուցումների մեխանիզմով) իրենց իրական հարկային պարտավորությունների
մասին:
Հարկային հսկողության գործիքները (այդ թվում`
հարկային ներկայացուցիչների ինստիտուտը, հսկիչ գնումները,
չափագրումները և այլն) պետք է կիրառվեն բացառապես այն
հարկ վճարողների նկատմամբ, որոնք հարկային տեսչության
վերլուծություններով համարվում են ռիսկային: Մեղմ հարկային
վարչարարություն պետք է իրականացնել այն տնտեսվարող
սուբյեկտների
նկատմամբ,
որոնք
վերլուծությունների
տվյալներով կատարում են իրենց պարտականությունները
ճիշտ ու ժամանակին:
Նշյալ աշխատանքներն ապահովելու համար Խոշոր հարկ
վճարողների ՀՏ-ում կարող է(են) ստեղծվել համապատասխան
աշխատանքային խումբ(խմբեր):
Խոշոր հարկ վճարողները վարչարարական նպատակներով դասակարգվում են ըստ հետևյալ ոլորտների և նրանց
հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ կատարվում է
վերլուծություն ըստ ստորև բերված աղյուսակի.
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7. Հարկային բեռի վերլուծության ընթացքում պարտադիր
պետք է հաշվի առնել կազմակերպությունների ՓՄՁ
հանդիսանալու հանգամանքը: Բազմահազար ՓՄՁ-ների
հարկային վարչարարությունը նույնպես պետք է իրականացվի
հաշվի առնելով ռիսկային կառավարման սկզբունքները: ՓՄՁների հանդեպ պետք է վարվի մեղմ վարչարարություն
օրենսդրությամբ վերապահված լծակները կիրառելով այն
կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք իրականում ՓՄՁ
չեն ըստ իրական շրջանառությունների, կամ որոնք
փոխկապակցված են:
Ամենամեծ խումբ կազմող տվյալ հարկ վճարողների
նկատմամբ հսկողության և վարչարարության լրացուցիչ
հսկողական լծակներ չկիրառելու պատճառներն են.
x
x
x

իրական ՓՄՁ հանդիսանալու հանգամանքը,
ցածր ֆիսկալային էֆեկտը,
վարչարարական ռեսուրսի արդյունավետության
հանգամանքը:

Տվյալ խմբի հարկ վճարողների նկատմամբ հիմնական
վարչարարական աշխատանքները կտարվեն աշխատողների
ձևակերպման, աշխատավարձերի հայտարարագրման և ՀԴՄների կիրառման ուղղություններով:
8.
Առանձին
ապրանքային
խմբեր
ներմուծողների
նկատմամբ հարկային և մաքսային վարչարարության
կատարելագործման ուղղությամբ հիմնական միջոցառումներ
կարող են հանդիսանալ.
x

ապրանքային խմբերի ներմուծումների վերլուծության և
ՀՆԱ նախատեսվող աճի կառուցվածքի համադրման
հիման վրա այն ապրանքային խմբերի առանձնացումը,
որոնց գծով կարող են ձեռնարկվել մաքսա-
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x

x

սակագնային բնույթի միջոցներ: Առաջին հերթին
դրանք կարող են վերաբերվել եկամտաբեր և
շքեղության առարկա համարվող
ապրանքատեսակներին (օրինակ` կապի միջոցներ,
էլեկտրական և կենցաղային տեխնիկա, կահույք),
վերլուծության նպատակներով ներմուծողների
խմբավորումը ըստ ներմուծման ծավալների և գործող
շուկայական գների վերլուծության միջոցով վերհանելով
նրանց իրական շահութաբերությունը և
շրջանառությունները, ձեռնարկելով միջոցառումներ
համարժեք հարկային պարտավորություններ
գնահատելու համար,
կարող են առանձնացվել այն ներմուծողները, որոնք
ունեն գնային էական շեղումներ և որոնց նկատմամբ
կարող են կիրառվել հարկերի հաշվարկման անուղղակի
մեթոդներ:

9. Եկամուտների ապահովման կարևոր գործիքներ են
ապառքների կրճատմանն ուղղված միջոցառումները.
x
x

x
x

24

աշխատանքներ այն ապառքատերերի հետ, որոնց հետ
կնքված են ապառքների մարման ժամանակացույցեր,
ընթացիկ ապառքների մարման նպատակով օրենքով
նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում
պարտավորությունների աստիճանական մարման
ժամանակացույցերի կնքում,
հարկադիր գանձման և սննկացման վարույթների
արդյունավետության բարձրացում,
Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների
գծով պարտավորությունների գանձման նպատակով
պարտապանի (դեբիտորի) նկատմամբ պահանջի
իրավունքի զիջման պայմանագրերի կնքում,
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x

Որպես հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող
եկամուտների գծով պարտավորությունների
կատարման ապահովման միջոց` հարկ վճարողի հետ
գրավի պայմանագրերի կնքում:

Պետական եկամուտների ապահովմանն ուղղված
աշխատանքի հիմնական ուղղությունները բերվում են ստորև`
2.2 - 2.7 ենթաբաժիններում:
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2.2. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Այս ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպման
համար անհրաժեշտ է առաջնորդվել «ՀՀ-ում ստուգումների
կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքով,
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքով, Մաքսային օրենսգրքով,
ինչպես նաև համապատասխան հարակից օրենսդրությամբ՝
առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով 2011թ. հարկային և
մաքսային հսկողության ու ռիսկերի կառավարման հարցերին
առնչվող օրենսդրական փոփոխությունների վրա: Ընդ որում,
հարկային և մաքսային հսկողության ու ռիսկերի կառավարման
կոնկրետ
հարցերը,
բացի
վերոնշյալ
օրենքներից
կարգավորվում են նաև ՀՀ կառավարության առանձին
որոշումներով, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի կողմից հաստատված
հրամաններով և ցուցումներով: Հարկային և մաքսային
հսկողության աշխատանքները պետք է իրականացվեն
հետևյալ ուղղություններով՝
2.2.1.
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«ՀՀ-ում
ստուգումների
կազմակերպման
և
անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի (ներառյալ 2011թ.
օրենքում կատարված փոփոխությունները) պահանջների կատարում` հաշվի առնելով հարկային և
մաքսային մարմինների գործունեության առանձնահատկությունները

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 2012
1.
«ՀՀ-ում
ստուգումների
կազմակերպման
և
անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք (2011թ. հունիսի 23-ի
ՀՕ-243-Ն, ուժի մեջ է մտել 06.08.2011թ.).
ա. Ներդրվել է ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների
համակարգը որպես ստուգում իրականացնող մարմինների
կողմից ստուգումների պլանավորման նպատակով իրականացվող միջոցառումների համալիր: Ռիսկը տնտեսավարող
սուբյեկտի գործունեության արդյունքում մարդու կյանքին,
առողջությանը,
շրջակա
միջավայրին,
պետության,
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գույքային շահերին,
բնական և էներգետիկ պաշարների խնայողությանը վնաս
հասցնելու հավանականությունն է` հաշվի առնելով այդ վնասի
ծանրության աստիճանը: Ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների
համակարգի միջոցով ստուգում իրականացնող մարմինը
ստուգումները նպատակադրում է դեպի այն ոլորտները և
վերահսկման օբյեկտները, որոնք առավել ռիսկային են:
Ստուգումները
պլանավորելու
նպատակով
ըստ
ռիսկայնության
աստիճանը
որոշող
չափանիշների
գնահատման տնտեսավարող սուբյեկտները դասակարգվում
են բարձր, միջին ցածր ռիսկայնության խմբերից որևէ մեկում:
Ստուգում իրականացնող մարմինը բարձր ռիսկայնության
խմբում ընդգրկում է իր կողմից ստուգման ենթակա
տնտեսավարող սուբյեկտների մինչև 20 տոկոսը` ըստ
ռիսկայնության աստիճանի նվազման:
բ. Ստուգումների պլանավորման համար պետք է
կազմվեն տարեկան ծրագրեր: Յուրաքանչյուր տարվա
ծրագիրը կազմվում է հաշվի առնելով տնտեսավարող
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սուբյեկտների ռիսկայնությունը
տեղեկությունները`
x
x
x
x

և

x

x

է

հետևյալ

ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների լրիվ
անվանումները,
յուրաքանչյուր սուբյեկտում անցկացված վերջին
ստուգման ավարտի ամսաթիվը,
յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտի
ռիսկայնությունը,
յուրաքանչյուր ստուգման անցկացման
ժամանակահատվածը:

գ. Ստուգումների տարեկան
հետևյալ համամասնությամբ.
x

ներառում

ծրագիրը

կազմվում

է

բարձր ռիսկայնության խմբում ընդգրկված
տնտեսավարող սուբյեկտները կազմում են տվյալ
տարում ստուգման ենթակա տնտեսավարող
սուբյեկտների առնվազն 70%-ը,
ցածր ռիսկայնության խմբում ընդգրկված
տնտեսավարող սուբյեկտները կազմում են տվյալ
տարում ստուգման ենթակա տնտեսավարող
սուբյեկտների առավելագույնը 5%-ը:
մնացած մասն ընդգրկվում են միջին ռիսկային խմբից:

դ. Ստուգումների տարեկան ծրագիրը հաստատվում է
մինչև ստուգումներին նախորդող տարվա դեկտեմբերի 1-ը,
որտեղ հետագայում կարող են կատարվել փոփոխություններ
ՀՀ վարչապետի համաձայնությամբ: Ստուգումների տարեկան
ծրագիրը հաստատելիս և դրանում փոփոխություններ
կատարելիս (ուժի մեջ են մտնում ընդունումից մեկ ամիս հետո)
ստուգում իրականացնող մարմնի պաշտոնական ինտերնե-
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տային կայքում ծրագրի ընդունումից հետո եռօրյա ժամկետում
ենթակա է հրապարակման`
x
x

ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների լրիվ
անվանումները,
յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտում
անցկացված վերջին ստուգման ավարտի ամսաթիվը:

ե. Սահմանվել են ստուգումների և ուսումնասիրությունների հրապարակային հաշվետվություններ: Մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 20-ը ստուգում իրականացնող մարմնի
ինտերնետային կայքում պարտադիր հրապարակման ենթակա
է վերջինիս կողմից նախորդ տարվա ընթացքում անցկացված
ստուգումների
և
ուսումնասիրությունների
վերաբերյալ
հաշվետվությունը, որտեղ նշվում է`
x
x
x
x

ստուգված և (կամ) ուսումնասիրված յուրաքանչյուր
տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,
պետական գրանցման համարը,
հարկ վճարողի հաշվառման համարը (առկայության
դեպքում),
տեղեկություններ յուրաքանչյուր սուբյեկտի մոտ
անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների
քանակի և հիմքերի վերաբերյալ:

Նախորդ տարվա ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշվետվության
օրինակելի ձևը հաստատում է ՀՀ կառավարությունը:
զ. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանվել է
ստուգումների իրականացման նոր հաճախականություն
(սահմանափակումներ).
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Միևնույն պետական մարմնի կողմից միևնույն
տնտեսավարող
սուբյեկտում
ստուգումները,
կախված
տնտեսավարող սուբյեկտի ռիսկայնության աստիճանից,
իրականացվում են հետևյալ հաճախականությամբ.
x
x
x

Բարձր ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ` ոչ ավելի
հաճախ, քան տարին 1 անգամ,
Միջին ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ` ոչ ավելի
հաճախ, քան 3 տարին 1 անգամ,
Ցածր ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ` ոչ ավելի
հաճախ, քան 5 տարին 1 անգամ:

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ՝
x

x

Վերոնշյալ՝ տարիներով հաշվարկվող ժամկետը
լրանում է ժամկետի վերջին տարվա համապատասխան
ամսին և ամսաթվին:
ՀՀ կառավարությունը հաստատում է այն
կազմակերպությունների ցանկը, որոնցում, կախված
վերջիններիս գործունեության ոլորտի` հանրության և
պետության համար կենսական նշանակությունից,
տվյալ ոլորտը վերահսկող ստուգում իրականացնող
պետական մարմինների կողմից ստուգումներ,
բացառության կարգով, կարող են իրականացվել վեց
ամիսը մեկ անգամ:

Առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել ստուգումների
իրականացման հաճախականության բացառություններին,
որոնք սահմանված են օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-րդ մասով:
Սահմանափակումները չեն տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ
մասնավորապես.
x
30

ստուգում իրականացնող պետական մարմինը ՀՀ
վարչապետից ստացել է հանձնարարական,
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 2012

x

x

x

x

x

քաղաքացիներից, իրավաբանական անձանցից,
անհատ ձեռնարկատերերից ստացել է դիմում, իսկ
պետական մարմիններից, տեղական
ինքնակառավարման մարմիններից` գրավոր
տեղեկատվություն իրավաբանական և ֆիզիկական
անձանց, պետության օրինական շահերին վնաս
հասցնելու վտանգի մասին,
տնտեսավարող սուբյեկտն առնվազն երկու հաշվետու
ժամանակաշրջանում չի ներկայացրել օրենքով
սահմանված հաշվետվությունները` առանց այդ
հաշվետվությունները ներկայացնելուն խոչընդոտող
պատճառների վերաբերյալ գրավոր բացատրություններ
ներկայացնելու.
տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարը կամ նրան
փոխարինող պաշտոնատար անձը դիմում է
ներկայացրել իր կազմակերպությունում ստուգում
իրականացնելու վերաբերյալ.
իրականացվում են ակցիզային դրոշմանիշների, հսկիչ
նշանների (դրոշմապիտակների) և հսկիչդրամարկղային մեքենաների կիրառման,
«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ
գործակիցների, ինչպես նաև չձևակերպված
աշխատողների բացահայտմանն ուղղված ստուգումներ.
տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից խախտումներ
կատարվելու փաստը բացահայտվել և հիմնավորվել է
այլ տնտեսավարող սուբյեկտում անցկացված
ստուգման ընթացքում.
ստուգումը նշանակվել է ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքին համապատասխան:
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Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ՝
x

x

ստուգումների իրականացման ընդհանուր
հաճախականությունից բացառություն հանդիսացող
ստուգումների ընթացքում պարզաբանվում են միայն
այն հարցերը, որոնք հիմք են հանդիսացել այդ
ստուգումներն իրականացնելու համար:
այն դիմումները, որոնցով հնարավոր չէ ճշտել
դիմումատուի անձը, ինչպես նաև պետության
օրինական շահերին վնաս հասցնելու վտանգի մասին
տվյալներ չպարունակող դիմումները ստուգում
անցկացնելու հիմք չեն կարող լինել:
է. Ստուգման ժամկետներին առնչվող փոփոխություններ.

Ստուգման ժամկետը մինչև 75 անընդմեջ աշխատանքային օր երկարաձգելու կամ ստուգման ընդհանուր տևողությունը
90 աշխատանքային օրից չգերազանցելու դեպքի համար «3,0
մլրդ դրամ և ավելի իրացման շրջանառություն կամ
համախառն եկամուտ» ցուցանիշը վերաբերվում է ոչ թե
հաշվետու տարվա արդյունքներին, այլ ստուգվող ժամանակաշրջանի որևէ ֆինանսական տարվա արդյունքներին:
Ստուգման ընթացքը կասեցնելու 90 աշխատանքային
օրվա առումով բացառությունը տարածվում է ոչ միայն
օտարերկրյա
պետություններ
հարցումներ
կատարելու
դեպքերին (հարցման պատասխանը ստանալուց հետո), այլև
ստուգմանն առնչվող փաստաթղթերը հետաքննության,
նախաքննության կամ դատարանի վճռի հիման վրա
առգրավված լինելու դեպքում` դրանք վերադարձվելուց հետո
ոչ ավելի, քան 10 աշխատանքային օր:
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ը. Ստուգման հանձնարարագրերին առնչվող փոփոխություններ.
Ստուգումների իրականացման ընդհանուր հաճախականությունից
բացառություն
հանդիսացող
ստուգումների
հանձնարարագրերում պետք է ներառվեն նաև.
x
x

ստուգումն անցկացնելու անհրաժեշտությունը
հիմնավորող հանգամանքները,
դիմում կամ տեղեկատվություն ստանալու դեպքերում
նաև դրանք տրամադրողի տվյալները:

Ստուգման հանձնարարագրի տալու լիազորությունը
հարկային տեսչության պետին փոխանցելու նորմը և ստուգումը
սկսելուց երեք օր առաջ հանձնարարագիրը ծանոթացնելու
բացառությունը վերապահվել է նաև հսկիչ նշանների
(դրոշմապիտակների) ստուգումների դեպքերին:
թ. Սահմանվել է ստուգումների արդյունքների ամփոփման նոր կարգ.
Ստուգման հրամանում կամ հանձնարարագրում նշված
ժամկետն ավարտվելուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա
ընթացքում, ստուգումն իրականացնող անձը հրամանի կամ
հանձնարարագրի հիման վրա ամփոփում է ստուգման
արդյունքները`
խախտումներ
չհայտնաբերելու
դեպքում
կազմում տեղեկանք, իսկ խախտումներ հայտնաբերելու
դեպքում` ակտի նախագիծ՝
x

տեղեկանքը` ստորագրված ստուգում իրականացնող
պաշտոնատար անձի կողմից, 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում պատշաճ ձևով (առձեռն կամ փոստով)
ներկայացվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին
կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին:
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x

Տեղեկանքում արձանագրվում են այն կազմելու
ամսաթիվն ու վայրը, ստուգումն իրականացնող
համապատասխան պետական մարմնի և
տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումները, ստուգող
պաշտոնատար անձանց կազմը, ստուգման նպատակը,
ժամկետը, արդյունքները,
Ակտի նախագիծը ստուգում իրականացնող անձը 3
աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում է
տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան
փոխարինող պաշտոնատար անձին` առարկություններ
ներկայացնելու նպատակով:

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարը կամ նրան
փոխարինող պաշտոնատար անձը 5 աշխատանքային օրվա
ընթացքում ուսումնասիրում է ակտի նախագիծը:
Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝
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տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան
փոխարինող պաշտոնատար անձի կողմից
առարկություններ չներկայացվելու դեպքում ստուգող
մարմինը կազմում է ակտը և դրա մեկ օրինակը`
ստորագրված ստուգում իրականացնող պաշտոնատար
անձի կողմից, ժամկետի ավարտից հետո` 3
աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատշաճ ձևով
(առձեռն կամ փոստով) ներկայացնում տնտեսավարող
սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող
պաշտոնատար անձին,
տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան
փոխարինող պաշտոնատար անձի կողմից ակտի
նախագծի վերաբերյալ առարկություններ
ներկայացնելու դեպքում ստուգող մարմինը
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ուսումնասիրում է դրանք և առարկություններ ստանալու
օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
ակտի մեկ օրինակը` ստորագրված ստուգում
իրականացնող պաշտոնատար անձի կողմից, պատշաճ
ձևով (առձեռն կամ փոստով) ներկայացնում է
տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան
փոխարինող պաշտոնատար անձի ստորագրմանը:
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան
փոխարինող պաշտոնատար անձի ներկայացրած
առարկությունները կցվում են ակտին և կազմում դրա
անբաժանելի մասը:
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան
փոխարինող պաշտոնատար անձի` ակտը ստորագրելուց
հրաժարվելու դեպքում ակտում այդ մասին կատարվում է
համապատասխան գրառում: Եթե տնտեսավարող սուբյեկտը
պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է, ապա ակտի մեկ օրինակն ուղարկվում է պետական
կառավարման վերադաս մարմին:
Ստուգման ակտում նշվում են`
x
x
x
x

ակտի անվանումը, համարը, կազմելու տարին, ամիսը,
ամսաթիվը և վայրը.
ստուգում իրականացնող պետական մարմնի
անվանումը.
ստուգում նշանակելու մասին հրամանի կամ
հանձնարարագրի ամսաթիվն ու համարը.
ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի
(անձանց) պաշտոնը, անունը, ազգանունը.
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x

x
x

x

x
x

ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,
ինչպես նաև վերջինիս պաշտոնատար անձի կամ նրան
փոխարինող անձի անունը, ազգանունը.
ստուգում անցկացնելու ամսաթիվը, վայրը և
ժամանակահատվածը.
փորձագիտական եզրակացությունը՝ ստուգման
ընթացքում փորձաքննություն անցկացնելու դեպքում:
Փորձագիտական եզրակացությունը կցվում է ակտին և
կազմում է դրա անբաժանելի մասը.
ստուգմամբ բացահայտված խախտումները,
խախտումների նկարագրությունը, խախտման
ժամկետը (եթե հնարավոր է որոշել) և այն իրավական
նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել.
պատասխանատվության կիրառման համապատասխան
իրավական հիմքերը.
տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան
փոխարինող պաշտոնատար անձի ներկայացրած
առարկությունների ընդունման վերաբերյալ նշումները:

Եթե
ստուգման
ընթացքում
արձանագրված
խախտումները և դրանց հիման վրա տնտեսավարող
սուբյեկտին առաջադրված պատասխանատվությունը հիմնվում
են համանման պայմաններում գործող այլ սուբյեկտների
կողմից կամ նրանց միջև կիրառված գների վերաբերյալ
ստուգումն իրականացնող մարմնի կողմից կատարված
համեմատական ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների
վրա, ապա ստուգման ակտին կցվում է նաև նշված
ուսումնասիրության և վերլուծության վերաբերյալ տեղեկանքը:
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ժ. Վերստուգումների մասով.
Օրենքով սահմանվել է, որ եթե առկա են սույն օրենքով
սահմանված վերստուգումներ անցկացնելու իրավական
հիմքերը, ստուգող մարմինն իրավունք ունի օրենքի 4-րդ
հոդվածի 3-րդ մասով (ըստ ստուգումների անցկացման
հաճախականություն) մեկ ստուգման համար սահմանված
ժամանակահատվածում իրականացնել կրկնակի ստուգում:
Վերստուգումը ստուգում իրականացնող մարմնի կողմից
նույն տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ սույն օրենքի 4-րդ
հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված (մեկ, երեք կամ հինգ
տարվա
ժամանակահատվածում)
ժամանակահատվածում
կատարված երկրորդ (կրկնակի) ստուգումն է, բացառությամբ.
x

x

օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-րդ մասով (ստուգումների
իրականացման ընդհանուր հաճախականությունից
բացառություն հանդիսացող) սահմանված
ստուգումների,
հարկային հաշվանցումներ և (կամ) վերադարձ ու
պարտադիր սոցիալական ապահովագրության
վճարների` օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված
պարտավորություններից ավելի վճարված գումարների
վերադարձ իրականացնելուց առաջ տնտեսավարող
սուբյեկտի մոտ կատարվող ստուգման դեպքերի:

2. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով* (ուժի մեջ է մտնելու
01.01.2012թ.)
ա. Հստակեցվել է օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ մասով
կրկնակի ստուգումների սահմանումը.
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Կրկնակի ստուգում է համարվելու տնտեսավարող սուբյեկտի
թեմատիկ ստուգումից (բացառությամբ` ակցիզային դրոշմանիշների, հuկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) և հuկիչդրամարկղային մեքենաների կիրառման, «Հաuտատագրված
վճարների մաuին» ՀՀ oրենքով uահմանված ելակետային
տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների, ինչպեu նաև
չձևակերպված աշխատողների բացահայտմանն ուղղված
uտուգումների) հետո նույն տնտեսավարող սուբյեկտում նույն
ժամանակաշրջանի համար կատարվող պետական բյուջեի
հետ
փոխհարաբերությունների
ճշտության
ցանկացած
ստուգում:
բ. Օրենքից հանվել է առաքվող, տրամադրվող,
տեղափոխվող կամ վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների և
դրանց գների գրանցման ճշտության ստուգման տեսակը:
Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-րդ մասով (ստուգումների
իրականացման
ընդհանուր
հաճախականությունից
բացառություն հանդիսացող) սահմանված ստուգումների
իրականացման հիմքերը լրացվել են նոր հիմքով: 2012թ.
հունվարի
1-ից
ստուգումների
իրականացման
հաճախականության սահմանափակումները չեն գործելու, եթե
յուրաքանչյուր
օրացուցային
տարվա
ընթացքում
տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ օրենքով սահմանված կարգով
արձանագրվել է առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի,
ապրանքների փաստաթղթավորման և (կամ) ուղեկցող փաստաթղթերի գրանցման օրենքով սահմանված կարգի մեկից
ավելի խախտումներ:
գ. Սահմանվել է, որ «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքը չի կարգավորում
ՀՀ
մաքսային
օրենսգրքով
նախատեսված
մաքսային
հսկողության հետ կապված բոլոր հարաբերությունները
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(օրենքից հանվել է հետբացթողումային հսկողության համար
կատարված բացառությունը):
Ստուգումների և ուսումնասիրությունների կազմակերպման,
անցկացման և իրացման առումով առանձնահատուկ
ուշադրություն դարձնել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ.
ապրիլի 28-ի «Հարկային մարմնի կողմից ստուգումների և
ուսումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման և
իրացման կանոնակարգը հաստատելու մասին» №745-Ա
հրամանով (ուժի մեջ է մտել 01.05.2011թ.) հաստատված
կանոնակարգի
դրույթների
և
ընթացակարգերի
պահպանմանը, նկատի ունենալով.
x

«ՀՀ- ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» 2011թ. հունիսի 23-ի ՀՕ-243-Ն
օրենքի ընդունումից հետո ստուգումների
կազմակերպման և անցկացման հետ կապված հարցերը
կանոնակարգում կարգավորվել են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
նախագահի 2011թ. օգոստոսի 9-ի «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
նախագահի 2011թ. ապրիլի 28-ի «Հարկային մարմնի
կողմից ստուգումների և ուսումնասիրությունների
կազմակերպման, անցկացման և իրացման
կանոնակարգը հաստատելու մասին» №745-Ա
հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» №2031-Ա և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
նախագահի 2011թ. նոյեմբերի 28-ի «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
նախագահի 2011թ. ապրիլի 28-ի «Հարկային մարմնի
կողմից ստուգումների և ուսումնասիրությունների
կազմակերպման, անցկացման և իրացման
կանոնակարգը հաստատելու մասին» №745-Ա
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x

x

հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին»
№2921-Ա հրամաններով,
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառող
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի
գործունեության կասեցման հարցերը կանոնակարգում
կարգավորվել են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ.
հունիսի 28-ի «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. ապրիլի
28-ի «Հարկային մարմնի կողմից ստուգումների և
ուսումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման
և իրացման կանոնակարգը հաստատելու մասին»
№745-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու և
ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 2007թ.
հունվարի 15-ի №1-06/05-Ա հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» №1895-Ա հրամանով,
Հսկիչ գնման ուսումնասիրությամբ հսկիչդրամարկղային մեքենաների շահագործման
կանոնների խախտման փաստի արձանագրության,
հսկիչ գնման ուսումնասիրության արդյունքների հիման
վրա կազմվող հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների
կիրառման ճշտության ստուգման ակտի և առանց հսկիչ
գնման ուսումնասիրության հսկիչ-դրամարկղային
մեքենաների կիրառման ճշտության ստուգման ակտի
բովանդակային մասի տիպային տարբերակները
տեղայնացվել են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ.
հունիսի 2-ի №01/4-4/[134013]-11 հանձնարարականով:

Անհրաժեշտ է բարձրացնել հարկային մարմնի կողմից
իրականացվող ստուգումների արդյունավետությանը, այդ
թվում ուշադրություն դարձնելով ոլորտային վերլուծությունների
և ուսումնասիրությունների հիման վրա ստուգումների
կազմակերպմանն ու անցկացմանը, ստուգումների ընթացքում
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կիրառելով «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի
կիրառման ձեռնարկը (տիպային ուղեցույցը), ստուգումների
իրականացման ոլորտային ուղեցույցները:
2.2.2. Հարկային և մաքսային հսկողության, զննության,
մյուս բնագավառներում ռիսկերի կառավարման
ինստիտուտի կիրառում.
Ռիսկերի կառավարումը վերաբերվում է ոչ միայն
ռիսկային
չափանիշների
հիման
վրա
անցկացվող
ստուգումներին,
այլև
հարկային
հսկողության
և
վարչարարության մյուս ձևերին: Հարկ է նկատի ունենալ, որ
եթե ստուգումների բնագավառում ռիսկերի կառավարումն
իրականացվում է «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և
անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակներում, ապա
հարկային հսկողության մյուս բնագավառներում օրենսդրական
կոնկրետ պահանջներ չկան: Սակայն դա չի նշանակում, որ
բազմահազար հարկ վճարողների մոտ և միլիոնավոր
գործարքների դեպքերում հնարավոր է համատարած
հարկային հսկողություն իրականացնել: Դրա հետևանքով
անհրաժեշտ է, որ հարկային և մաքսային ծառայողներն իրենց
լիազորությունների շրջանակներում և ոլորտներում հսկողություն իրականացնեն համապատասխան վերլուծությունների
հիման վրա, վերհանեն առկա ռիսկերը` դրանք դարձնելով
հարկային ու մաքսային հսկողության առարկա:
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2.2.3. Տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության
օրինականության ապահովմանն ուղղված հսկողական աշխատանքներ (նկատի ունենալով 2011թ.
կատարված օրենսդրական փոփոխությունները).
1.
«Օպերատիվ-հետախուզական
գործունեության
մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2011թ.
հունիսի 23-ի ՀՕ-244-Ն օրենքով (ուժի մեջ է մտել
06.08.2011թ.).
Առանց
պետական
գրանցման,
առանց
համապատասխան լիցենզիայի (թույլտվության) ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման հայտնաբերմանն
ուղղված հարկային մարմինների կողմից իրականացվող
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում
կազմված արձանագրությունը հիմք է օրենքով նախատեսված
պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու, ինչպես նաև
հարկային պարտավորություններ առաջադրելու համար:
Ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության հայտնաբերման ու պատասխանատվության կիրառման գործընթացը
կանոնակարգվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. Հոկտեմբերի 6-ի «Ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության
մասին
տեղեկությունների
իրացման
ընթացակարգը
հաստատելու մասին» №2870-Ն հրամանով, որով հաստատվել
են՝
x
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ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության մասին
տեղեկությունների իրացման ընթացակարգը, որով
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x

x

x

կիրառման գործընթացը, բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության
իրականացման փաստն արձանագրվում է «ՀՀ-ում
ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»
ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող
ստուգումների ընթացքում, և «ապօրինի
գործունեության իրականացում (այդ թվում` առանց
լիցենզիայի լիցենզավորման ենթակա գործունեության
իրականացում)» հարցն ընդգրկված է ստուգման
հանձնարարագրում,
հայտնաբերված (հայտնի դարձած) ապօրինի
ձեռնարկատիրական գործունեության նկարագրության
տեղեկանքի ձևը,
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների
արդյունքում կազմվող` ապօրինի ձեռնարկատիրական
գործունեության իրականացման համար օրենքով
սահմանված պատասխանատվության կիրառման և
հարկային պարտավորությունների առաջադրման
վերաբերյալ արձանագրության ձևերը,
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների
արդյունքում ապօրինի ձեռնարկատիրական
գործունեության իրականացման վերաբերյալ ստացված
տեղեկություն(ներ)ը հերքվելու դեպքում ՊԵԿ ՕՀ
վարչության պետին ներկայացվող զեկուցագրի ձևը:

Առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
նախագահի ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. հոկտեմբերի 6-ի
«Ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության մասին
տեղեկությունների իրացման ընթացակարգը հաստատելու
մասին» №2870-Ն հրամանով հաստատված կանոնակարգի
դրույթների և ընթացակարգերի պահպանմանը:
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2. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով* (ուժի մեջ է
մտնելու 01.01.2012թ.) վերանայվել է «Հարկերի մասին» ՀՀ
օրենքի 26-րդ հոդվածը.
ա. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածով
նախատեսված պատասխանատվության կիրառման տեսանկյունից հստակ տարանջատվել են.
x

x

x

օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցում
չունեցող (չհաշվառված) կամ հարկային մարմիններում
չհաշվառված անձանց կողմից ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ զբաղվելը՝ ապօրինի գործունեություն,
օրենքով սահմանված լիցենզավորման ենթակա
գործունեությունն առանց լիցենզիայի իրականացնելը
կամ առանց թույլտվության կամ առանց լիցենզիայի
ընդերքը կամ բնական պաշարներն օգտագործելը,
ՀՀ օրենսդրությամբ արգելված գործունեությամբ
զբաղվելը:

բ.
Ապօրինի գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում
գանձվում է տուգանք` այդ գործունեության արդյունքում
հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված
իրացման շրջանառության (համախառն եկամտի) 50 տոկոսի
չափով, բայց ոչ պակաս երկու հարյուր հազար դրամից:
Խախտումն արձանագրելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում
խախտումը կրկնվելու դեպքում գանձվում է տուգանք՝ այդ
գործունեության արդյունքում հարկային օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով հաշվարկված իրացման շրջանառության
(համախառն եկամտի) 100 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս
հինգ հարյուր հազար դրամից: Նշված տուգանքն ապօրինի
գործունեություն
իրականացնողների
համար
ապօրինի
44
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գործունեության
վորություն է:

մասով

վերջնական

հարկային

պարտա-

Ընդ որում, եթե իրականացվող գործունեությունն
օրենքով ենթակա է լիցենզավորման, խախտումներ կատարած
անձանցից գանձվում է նաև լիցենզավորման համար օրենքով
սահմանված պետական տուրքի գումարի չափով վնասի
հատուցում:
գ. Օրենքով սահմանված լիցենզավորման ենթակա
գործունեությունն առանց լիցենզիայի իրականացնելու կամ
առանց թույլտվության կամ առանց լիցենզիայի ընդերքը կամ
բնական պաշարներն օգտագործելու դեպքերում կազմակերպություններից և անհատ ձեռնարկատերերից գանձվում է
տուգանք՝ լիցենզայի կամ թույլտվության տրման համար
օրենքով սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափի
տասնապատիկի չափով, բայց ոչ պակաս հինգ հարյուր հազար
դրամից: Խախտումն արձանագրելուց հետո մեկ տարվա
ընթացքում խախտումը (անկախ լիցենզավորման կամ
թույլտվության ենթակա գործունեության տեսակից) կրկնվելու
դեպքում կազմակերպություններից և անհատ ձեռնարկատերերից գանձվում է տուգանք՝ լիցենզավորման կամ
թույլտվության ենթակա գործունեության իրականացման
լիցենզիայի տրման համար օրենքով սահմանված պետական
տուրքի դրույքաչափի քսանապատիկի չափով, բայց ոչ պակաս
մեկ միլիոն դրամից:
Ընդ որում, նշված խախտումներ հայտնաբերելու
դեպքերում խախտումներ կատարած անձանցից գանձվում է
նաև լիցենզավորման համար օրենքով սահմանված պետական
տուրքի գումարի չափով վնասի հատուցում:
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դ. ՀՀ օրենսդրությամբ արգելված գործունեությամբ
զբաղվող անձանցից, բացի օրենքով սահմանված պատասխանատվության այլ միջոցների կիրառումից, գանձվում է նաև
տուգանք՝ այդ գործունեության արդյունքում հարկային
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված իրացման
շրջանառության (համախառն եկամտի) 100 տոկոսի չափով:
ե. Ապoրինի կամ արգելված գործունեության իրականացման համար տուգանքների կիրառման առումով ապօրինի կամ
արգելված
գործունեություն
իրականացնողի
իրացման
շրջանառության
(համախառն
եկամտի)
որոշման
անհնարինության
դեպքում
իրացման
շրջանառությունը
(համախառն եկամուտը) և ակտիվների արժեքները որոշվում են
հարկային մարմինների կողմից` կիրառելով oրենքի 22
հոդվածի դրույթները:
զ. Հարկային օրենսդրության կիրառման առումով
ձեռնարկատիրական
գործունեություն
չի
համարվում
քաղաքացիների անձնական գույքի (ներառյալ նաև անշարժ) և
իրերի օտարումը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված
դեպքերի: «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածը չի
կիրառվում.
x
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սահմանված կարգով հարկային մարմնում հաշվառված
և օրենքով նախատեսված գործունեության
իրականացման համար արտոնագիր ստացած
ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` գործունեության այդ
մասով, բացառությամբ օրենքով նախատեսված
լիցենզավորման ենթակա գործունեության այն
տեսակների, որոնց լիցենզիայի գործողությունը
կասեցվել է լիցենզավորող մարմնի որոշմամբ,
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անմիջականորեն գյուղատնտեսական արտադրանքի
արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց
նկատմամբ` գործունեության այդ մասով,
այն անձանց նկատմամբ, որոնց լիցենզիայի
գործողությունը կասեցված է եղել առանց
լիցենզավորող մարմնի որոշման:
Ընդ որում, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ.

Անմիջականորեն գյուղատնտեսական արտադրանքի
արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ
պատասխանատվություն
չկիրառելու
սահմանափակումը
գործում է նաև մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը (2012թ. հունվարի
1-ը) ծագած հարաբերությունների վրա:
2.2.4. Հսկիչ գնումներ, գույքագրումներ
2012թ. հարկային և մաքսային հսկողության աշխատանքներում
պետք
է
բարձրացվի
իրացման
իրական
շրջանառությունների և գների, պարտադիր վճարների
հաշվարկման իրական բազաների հայտարարագրմանն ու
բացահայտմանն ուղղված միջոցառումների դերը, այդ թվում`
x

x

հատուկ կարևորվում է հսկիչ գնումների և
չափագրումների արդյունավետությանը,
մասնավորապես` դրանց արդյունքները պետական
բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության
ստուգման ընթացքում կիրառելու առումով (այդ թվում`
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22.1-րդ հոդվածով
նախատեսված դեպքերում),
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ և 22-րդ
հոդվածներով նախատեսված հիմքերի առկայության
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դեպքում սահմանված կարգով հարկերի հաշվարկման
անուղղակի եղանակների կիրառումը,
հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման ու
շահագործման կանոնների պահպանման նկատմամբ
ընթացիկ հսկողության ուժեղացումը,
հարկային մարմին ներկայացվող հաշվարկներում և
հաշվետվություններում իրացման իրական
շրջանառությունների և պարտադիր վճարների
հաշվարկման իրական բազաների արտացոլման
ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ և դրանց
հիման վրա հարկային մարմնին վերապահված
իրավասությունների սահմաններում հսկողության
իրականացումը,
հարկային մարմնի ընթացիկ հսկողական
աշխատանքների ուժեղացում, մասնավորապես`
արժութային գործառնությունների կանոնների
խախտումների և չձևակերպված աշխատողների
նկատմամբ:
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2010թ. մարտի 9-ի «Հսկիչ
գնումների արդյունքում վաճառված ապրանքների
հետընդունման ակտի ձևը հաստատելու մասին» №421Ն, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2010թ. մարտի 9-ի «Հսկիչ
գնումների արդյունքների վերաբերյալ
արձանագրության ձևը հաստատելու մասին» №422-Ն և
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2010թ. մարտի 9-ի
«Չափագրման արդյունքների վերաբերյալ
արձանագրության ձևը հաստատելու մասին» №423-Ն
հրամանները, որոնք տեղայնացվել են 2010թ. մարտի 9ի №տ-4214/3-1 շրջաբերական գրությամբ:
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հարկային մարմնին երրորդ անձանցից ստացված
տեղեկությունների օգտագործման ընդլայնումը,
մասնավորապես՝
o «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի
համաձայն` այն դեպքերում, երբ հարկ վճարողը
չի ներկայացնում հարկվող oբյեկտների գծով
հաշվապահական հաշվառման uահմանված
փաuտաթղթերը կամ դրանք վարում է
uահմանված կարգի կոպիտ խախտումներով,
կամ ակնհայտ կեղծ տվյալներ է մտցնում
հարկային տեuչություն ներկայացրած
հաշվետվություններում, հաշվարկներում,
հայտարարագրերում և այլ փաuտաթղթերում,
որի հետևանքով անհնար է դառնում հարկային
oրենuդրությամբ uահմանված կարգով
հաշվարկել հարկ վճարողի հարկային
պարտավորությունը, ապա հարկվող
oբյեկտները և հարկային
պարտավորությունները հաշվարկում է
հարկային տեuչությունը` մաuնավորապեu,
հիմնվելով` «oրենքով uահմանված կարգով
երրորդ անձից uտացված տեղեկությունների»
վրա: Ներկայացվող տեղեկությունների
օգտագործմամբ անհրաժեշտ է ավելի կիրառելի
դարձնել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ
հոդվածով նախատեսված
պատասխանատվության միջոցի կիրառումը,
հնարավորություն ստեղծելով բարձրացնել հարկ
վճարողների կողմից պետության նկատմամբ
ունեցած պարտավորությունների կատարման
նկատմամբ հսկողության արդյունավետությունը:
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o

50

Ստացվող տեղեկությունները կարող են
օգտագործվել նաև oրենքով uահմանված
կարգով իրականացված չափագրումների
արդյունքների և (կամ) oրենքով նախատեuված
կարգով երրորդ անձանցից uտացված
տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված
մեծությունների միջև էական շեղումների
(տարբերությունների) և հարկվող oբյեկտների
հաշվառման uահմանված կարգի կոպիտ
խախտումների հայտնաբերման նպատակով:
Հարկային մարմնի հսկողական գործառույթներ
իրականացնող կառուցվածքային
ստորաբաժանումները, հարկային
(տարածքային) տեսչությունները, իրենց
գործառույթների շրջանակներում, հարկերի
վճարումից խուսափելու ռիսկերի
բացահայտման նպատակով, օրենքով
սահմանված կարգով ստացված
տեղեկությունները պետք է համադրեն
տնտեսավարող սուբյեկտների հարկային
հաշվետվություններում ներառվող տվյալների
հետ, վերլուծեն դրանք և նախատեսված
ռիսկերի գնահատման չափանիշների հիման
վրա ընտրեն առավել ռիսկային հարկ
վճարողներին, նրանց նկատմամբ
համապատասխան գործողություններ,
մասնավորապես` ստուգումներ իրականացնելու
նպատակով: Այդ նպատակով են
օգտագործվելու նաև պետական կառավարման
մարմինների կողմից իրականացված
ստուգումների արդյունքները:
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Ստուգումների ընթացքում օտարերկրյա պետություններ
կատարվող հարցումների կիրառումը,
ՀՀ հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի
հաստատմանի տեղեկանքների հիման վրա այլ
երկրներում ստացված և չհարկված եկամուտներից ՀՀում հարկերի վճարման նկատմամբ վերահսկողությունը,

Հետևողական լինել ՀՀ կառավարության 2004թ.
հոկտեմբերի
7-ի
№1398-Ն
որոշմամբ
հաստատված
«Հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից
գանձվող հարկի դրույքաչափի նվազեցման կամ հարկումից
ազատման
մասին
սերտիֆիկատ-դիմումի
լրացման
վերաբերյալ» կարգի համաձայն տարածքային տեսչությանն
ուղղված` սերտիֆիկատ դիմումների ուղեկցող նամակում
նշված ցուցումներին` կապված հետագա գործընթացների
վերահսկման հետ:
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2.3. ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՈՒՄ

Տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից գործարքների
փաստաթղթավորումն ուղղակիորեն ազդում է նրանց կողմից
հաշվարկված ու վճարված հարկերի վրա: Այլ հավասար
պայմաններում
չփաստաթղթավորված
շրջանառությունը
հարկման տեսանկյունից ստվերային շրջանառություն է,
hետևաբար գործարքների փաստաթղթավորումը կրճատում է
նաև ստվերային շրջանառությունը: Գործարքների փաստաթղթավորումը տնտեսավարող սուբյեկտների պարտականությունն է, որը սակայն ոչ միշտ ու ոչ բոլորի մոտ է
իրականացվում, իրացման շրջանառությունների կրճատման
միջոցով ուղղակի կամ անուղղակի ձևով դառնալով հարկերը
թաքցնելու պատճառ:
Այս առումով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ստորաբաժանումները պետք
է 2012թ. հարկային և մաքսային վարչարարության կարևորագույն խնդիրներից մեկը համարեն գործարքների փաստաթղթավորման խնդիրը, մասնավորապես, տնտեսավարող
սուբյեկտների կողմից փաստաթղթավորման պահանջների
պատշաճ կատարման նկատմամբ հսկողությունը:
Տնտեսվարող սուբյեկտների գործարքների փաստաթղթավորման նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է մի
շարք ուղղություններով, որոնցից կարևորվում են երկու
հիմնականները.
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անապրանք փաստաթղթերի կիրառման
բացահայտմանն ուղղված աշխատանքներ, որոնց
փորձը հարկային մարմինները ձեռք են բերել վերջին
երկու տարիներին: «Հարկերի մաuին» ՀՀ oրենքի 31-րդ
և ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 189-րդ հոդվածներին
համապատասխան քրեական պատասխանատվության
կիրառումը տարվա ընթացքում ՊԵԿ
ստորաբաժանումների աշխատանքների հիմնական
ուղղություններից է,
անփաստաթուղթ ապրանքների բացահայտմանն
ուղղված աշխատանքներ, հաշվի առնելով, որ այս
հասկացությունն օրենքով առաջին անգամ
կիրառության մեջ է դրվելու 2012 թվականից, որն ըստ
էության, փոխարինելու է եկել «Հարկերի մաuին» ՀՀ
oրենքի 28-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով
առաքումների ու հասույթների գրանցման գրքերի
վարման նկատմամբ հսկողությանը: Հաշվի առնելով
երևույթի նոր լինելը, ստորև բերվում է այդ ուղղությամբ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մարմինների կողմից իրականցվող
աշխատանքների նկարագրությունը, հաշվի առնելով
2011 թվականին կատարված օրենսդրական
փոփոխությունները:

Առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել.
2.3.1. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով* (ուժի
մեջ է մտնելու 01.01.2012թ.) կատարվել են հետևյալ
հիմնական փոփոխությունները.
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1. Վերանայվել են օրենքի 28-րդ հոդվածով ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաները սահմանված կարգով
չգրանցելու համար պատասխանատվություն սահմանող
դրույթները.
ա. Հարկ վճարողի կողմից օրենքի բաղկացուցիչ մասը
կազմող 4-րդ հավելվածով սահմանված կարգի խախտման`
անփաստաթուղթ արտադրանքի, ապրանքների (ապրանքների)
տեղափոխման կամ առաքման կամ առաքվող կամ
տեղափոխվող
ապրանքն
ուղեկցող
փաստաթուղթը
սահմանված կարգով չգրանցելու դեպքում խախտման հիմք
հանդիսացող գործարքի կամ գործողության մասով գանձվում է
տուգանք անփաստաթուղթ ապրանքների կամ չգրանցված
ուղեկցող փաստաթղթով ապրանքների գնի (արժեքի) 50
տոկոսի չափով:
Նշված խախտումն արձանագրվելուց հետո մեկ տարվա
ընթացքում խախտման`
x

x

կրկնական փաuտ արձանագրվելու դեպքում գանձվում
է տուգանք` անփաստաթուղթ ապրանքների կամ
չգրանցված ուղեկցող փաստաթղթով ապրանքների գնի
(արժեքի) 100 տոկոսի չափով.
երրորդ փաստ արձանագրվելու դեպքում գանձվում է
տուգանք` անփաստաթուղթ ապրանքների կամ
չգրանցված ուղեկցող փաստաթղթով ապրանքների գնի
(արժեքի) 200 տոկոսի չափով:

բ. 28-րդ հոդվածի կիրառման իմաստով գործարքը կամ
գործողությունը համարվում է խախտման հիմք, եթե հարկային
մարմինների կողմից իրականացվող օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում արձանագրվել է, որ.
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գործարքը կամ գործողությունը օպերատիվհետախուզական միջոցառում իրականացնելու պահին
կատարվում է առանց օրենքի 4-րդ հավելվածով
սահմանված վավերապայմաններին բավարարող
ուղեկցող փաստաթղթերի կամ
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառում
իրականացնելու պահին առկա է գործարքի կամ
գործողության գծով ուղեկցող փաստաթուղթը, որը,
սակայն, օրենքի 4-րդ հավելվածով սահմանված
կարգով գրանցված չէ,

գ. Տուգանքների կիրառումը հարկ վճարողին չի ազատում
օրենքով uահմանված հարկային պարտավորությունների
կատարումից: Հարկ վճարողի կողմից հարկային մարմնի
պաշտոնատար անձանց գործողությունների գանգատարկումը
չի կասեցնում նույն հոդվածով նախատեսված տուգանքների
վճարումը:
դ. Տուգանքների կիրառման առումով ապրանքի գնի
(արժեքի) որոշման անհնարինության դեպքում ապրանքի գին
(արժեք)
է
համարվում
խախտումը
հայտնաբերելու
եռամսյակում հարկ վճարողի մոտ երկկողմանի հաշվարկային
փաստաթղթերով հիմնավորված նույն ապրանքի վաճառքի
(իրացման) միջին գինը: Եթե խախտումը հարկային մարմնի
կողմից հայտնաբերելու եռամսյակում հարկ վճարողի մոտ
բացակայում են երկկողմանի հաշվարկային փաստաթղթերով
հիմնավորված նույն ապրանքի վաճառքի (իրացման) գինը,
ապա ապրանքի գինը (արժեքը) հաշվարկվում է հարկային
մարմնի կողմից` կիրառելով օրենքի 22-րդ հոդվածի
դրույթները:
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ե. Անփաստաթուղթ ապրանքի համար նախատեսված
տուգանքը ձեռքբերող հարկ վճարողի նկատմամբ չի
կիրառվում, եթե օրենքով սահմանված կարգով խախտումն
արձանագրելու ժամանակ
հիմնավորվում է այլ հարկ
վճարողից ձեռք բերվելու և ուղեկցող փաստաթուղթ
չտրամադրվելու հանգամանքը: Նշված դեպքերում տուգանքը
կիրառվում է անփաստաթուղթ ապրանք վաճառող հարկ
վճարողի նկատմամբ:
2. Օրենքի 29-րդ հոդվածով սահմանվել է, որ օրենքի 26րդ հոդվածով ապօրինի գործունեություն իրականացնելու և 28րդ հոդվածով նախատեսված խախտումներն «Օպերատիվհետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված կարգով հայտնաբերվելու և արձանագրվելու
դեպքում հարկային պարտավորությունները հաշվարկվում և
գանձման են առաջադրվում հարկային մարմնի կողմից
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին»
ՀՀ
օրենքի
դրույթներին
համապատասխան
հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում և նույն
օրենքով սահմանված կարգով` վերադաս հարկային մարմնի
ղեկավարի կամ նրա կողմից լիազորած պաշտոնատար անձի
ընդունած վարչական ակտով: Ակտով առաջադրված գումարը
վճարվում է այն ներկայացնելուց հետո` 10-օրյա ժամկետում:
3. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հավելվածով
սահմանվել է շարժական, նյութական գույք հանդիսացող
արտադրանքի,
ապրանքների
(այսուհետ`
ապրանքներ)
փաստաթղթավորման և ուղեկցող փաստաթղթերի գրանցման
(հաշվառման) կարգը.
ա. Կարգի դրույթները տարածվում են ՀՀ տարածքում
արտադրանք, ապրանքներ առաքող, տեղափոխող, վաճառող
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կազմակերպությունների (ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար` ձեռնարկատիրական գործունեության մասով) ու
անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` հարկ վճարող) վրա,
բացառությամբ.
x

x

x

բանկերի,
ապահովագրական
ընկերությունների,
արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված մասնակիցների, վճարահաշվարկային և վարկային կազմակերպությունների,
«Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքով
կարգավորվող հարաբերությունների մասով արտոնագրային վճար վճարողների,
«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքով
կարգավորվող հարաբերությունների մասով հաստատագրված վճար վճարողների (անկախ օրենքով
սահմանված սահմանային չափերը գերազանցելու
հանգամանքից):

բ. Կարգով հստակ սահմանվել են կիրառվող հիմնական
հասկացությունները.
x

առաքման վայր` հարկ վճարողին պատկանող կամ նրա
կողմից
օգտագործվող`
հասցե
ունեցող
կամ
չհասցեավորված անշարժ գույքի միավոր, առևտրի
օբյեկտ, առևտրի իրականացման վայրի վաճառատեղ,
անշարժ գույքի միավորներից որպես միասնություն
կազմված անշարժ գույքի օբյեկտ, ընդերքի տեղամաս,
ներբնակավայրային և բնակավայրերի սահմանագծերից դուրս աշխարհագրական օբյեկտ կամ
ընդհանրական տարածք (նույն հասցեում չգտնվող,
սակայն հարկ վճարողին տնօրինման, տիրապետման
կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող մեկ
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x

x

x
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ընդհանրական` այլ անձանց տնօրինման, տիրապետման կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող
տարածքներով չսահմանազատված տարածք), որտեղից
առաքվում, տեղափոխվում կամ որտեղ վաճառվում է
ապրանքը.
առաքման կետ` տրանսպորտային միջոց, որն
օգտագործվում է նախապես անհայտ գնորդներին
հարկ վճարողի կողմից իր ապրանքներն առաքելու
համար.
առաքվող ապրանք` հարկ վճարողի կողմից իր
առաքման վայրերից կամ կետերից առուվաճառքի,
մատակարարման,
փոխանակության,
կոմիսիայի,
գործակալի
անունից
հանդես
գալու
պայման
նախատեսող գործակալության պայմանագրերի հիման
վրա կամ առանց դրանց գնորդին (ստացողին) կամ նրա
նշած անձին հանձնվող (այդ թվում` տեղ հասցնելու կամ
փոխադրողին
հանձնելու
պայմանով)`
իրացվող,
հատկացվող,
բացթողնվող,
տրամադրվող
կամ
ցանկացած այլ ձևով oտարվող (այդ թվում` անհատույց)
ապրանք.
տեղափոխվող ապրանք` հարկ վճարողի կողմից իր
առաքման
վայրերի
և
(կամ)
կետերի
միջև
տեղափոխվող, իր առաքման վայրերից մաքuատուն
կամ մաքuակետ տեղափոխվող կամ պահատվության,
հանձնարարության, պրինցիպալի անունից հանդես
գալու
պայման
նախատեսող
գործակալության
պայմանագրերով հանձնվող կամ հետ վերադարձվող
կամ որևէ առաքման վայրից կամ կետից ձեռքբերված և
տեղափոխվող (այդ թվում` փոխադրողի միջոցով)
ապրանք:
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գ. Կարգով սահմանվել է, որ ՀՀ տարածքում ապրանքի
առաքումը կամ տեղափոխումը պարտադիր կարգով պետք է
իրականացվի հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերով՝
x

x

x

օրենքով հարկային հաշիվ դուրս գրելու պարտավորության դեպքում առաքվող (ձեռքբերողի կողմից
տեղափոխվելու դեպքում տեղափոխվող) ապրանքն
ուղեկցվում
է
օրենքով
սահմանված
կարգով
մատակարարի կողմից դուրս գրված հարկային
հաշիվներով, իսկ օրենքով սահմանված դեպքերում
կանխիկ
դրամով
իրականացվող
դրամական
հաշվարկներով կատարված ձեռքբերումների մասով`
ՀԴՄ կտրոններով.
օրենքով հարկային հաշվի փոխարեն այլ հաշվարկային
փաստաթուղթ լրացնելու (կազմելու) պարտավորության
դեպքում, ինչպես նաև ԱԱՀ վճարող չհամարվողների
կողմից ապրանքներ առաքելու դեպքում առաքվող
(ձեռքբերողի
կողմից
տեղափոխվելու
դեպքում
տեղափոխվող) ապրանքն ուղեկցվում է սահմանված
կարգով
մատակարարի
կողմից
դուրս
գրված
հաշվարկային փաստաթղթերով (կարգի իմաստով`
հաշիվ-ապրանքագիր), իսկ օրենքով սահմանված
դեպքերում
կանխիկ
դրամով
իրականացվող
դրամական հաշվարկներով կատարված ձեռքբերումների մասով` ՀԴՄ կտրոններով.
հարկ վճարողի կողմից ապրանքը (բացառությամբ
ձեռքբերված և տեղափոխվող ապրանքի) ուղեկցվում է
ապրանքի տեղափոխումը հավաստող սահմանված
կարգով դուրս գրված համապատասխան ապրանքագրերով, բեռնագրերով և բեռնառաքման փաստաթղթերով, իսկ ՀՀ տարածք ներմուծված ապրանքների
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համար մաքսազերծման վայրերից դեպի առաջին
նշանակման
կետ
մաքսային
համապատասխան
(փոխադրման ամփոփագիր և (կամ) մաքսային
հայտարարագիր) փաստաթղթերով (կարգի իմաստով`
ապրանքագիր):
դ.
Կարգի
իմաստով
ուղեկցող
փաստաթղթին
(բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերում կանխիկ
դրամով
իրականացվող
դրամական
հաշվարկներով
կատարված գործարքների մասով ՀԴՄ կտրոններին)
ներկայացվող պահանջները համարվում են բավարարված,
եթե
ուղեկցող
փաստաթղթում
առկա
են
հետևյալ
վավերապայմանները`
x
x

x
x

x

x
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ուղեկցող
փաստաթղթի
հերթական
համարը,
դուրսգրման ամսաթիվը.
առաքող կամ տեղափոխող անձի (բացառությամբ
ձեռքբերողի
կողմից
տեղափոխման
դեպքի)
անվանումը, ՀՎՀՀ-ն.
առաքման կամ տեղափոխման ամսաթիվը.
առաքման վայրի հասցեն կամ առաքման կետի
տվյալները (ավտոտրանսպորտային միջոցի մակնիշը և
պետական համարանիշը), որտեղից առաքվում կամ
տեղափոխվում է ապրանքը.
առաքվող
կամ
տեղափոխվող
ապրանքների
նշանակման վայրի հասցեն, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ ապրանքները գնորդին հանձնվում են
առաքման վայրում.
առաքվող
(ձեռքբերողի
կողմից
տեղափոխվելու
դեպքում տեղափոխվող) ապրանքների գինը (արժեքը)
հանրագումարով.

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 2012
x

x

առաքվող կամ տեղափոխվող ապրանքի գնորդի
(ստացողի)՝
ՀՀ
օրենսդրությամբ
պահանջվող
տվյալները, ֆիզիկական անձանց համար` անունը,
ազգանունը.
գրանցման գրքի, էջի և տողի համարների գրառումը
(բացառությամբ հարկային հաշիվների):

ե. Կարգի իմաստով անփաստաթուղթ ապրանք է
համարվում առաքվող կամ տեղափոխվող այն ապրանքը, որը`
x
x

x

x

փաստացի առաքվում կամ տեղափոխվում է առանց
համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթի,
փաստացի առաքման կամ տեղափոխման ժամանակ
օրենքով
սահմանված
կարգով
հայտնաբերված՝
ուղեկցող (կամ էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված)
փաստաթղթերի
համեմատությամբ
փաստացի
առաքվող կամ տեղափոխվող ապրանքի քանակական
ավելցուկը.
փաստացի առաքվում կամ տեղափոխվում է կարգի
պահանջներին չբավարարող ուղեկցող փաստաթղթով:
Այս
դրույթի
կիրառման
իմաստով
ուղեկցող
փաստաթղթին ներկայացվող պահանջները համարվում
են բավարարված նաև այն դեպքերում, երբ ուղեկցող
փաստաթղթերի վավերապայմաններում առկա են ոչ
էական թերություններ (վրիպակներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ և բացթողումներ), պայմանով, որ
առկա
վավերապայմաններն,
ըստ
էության,
հիմնավորում են սույն կարգի պահանջների կատարված
լինելը.
օրենքով
սահմանված
կարգով
հայտնաբերված
փաստացի առաքվող (այդ թվում` ձեռքբերողի կողմից
տեղափոխելու
դեպքում)
ապրանք
է,
սակայն
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ուղեկցվում է սույն կարգի տեղափոխման համար
նախատեսված ուղեկցող փաստաթղթով:
զ. անփաստաթուղթ ապրանքի մասով կարգի դրույթները
չեն տարածվում հարկ վճարողի կողմից օրենքով սահմանված
դեպքերում կանխիկ դրամական հաշվարկներով վաճառված
ապրանքների վրա, երբ պարտադիր է ՀԴՄ-ների կիրառումը:
է. անփաստաթուղթ ապրանքի մասով
կարգի
դրույթները տարածվում են ապրանքներ ձեռքբերող հարկ
վճարողների կողմից տեղափոխվելու դեպքում տեղափոխվող
ապրանքների վրա, անկախ ապրանքներ վաճառող հարկ
վճարողի համար ՀԴՄ կիրառումը պարտադիր լինելու
հանգամանքից:
ը. Հարկ վճարողն իր առաքման վայրից կամ կետից
ապրանքի առաքում կամ տեղափոխում իրականացնելու
դեպքում
(բացառությամբ՝
ՀՀ
տարածք
ներմուծված
ապրանքների մաքսազերծման վայրերից դեպի առաջին
նշանակման կետ տեղափոխման) պարտավոր է`
x

x
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կարգին համապատասխան վարել առաքվող կամ
տեղափոխվող ապրանքների փաստաթղթավորում և
ուղեկցող փաստաթղթերի հաշվառում` կատարելով
գրանցումներ կարգին կից սահմանված ձևով էջերից
կազմված, համարակալված, թելակարված և իր
հաշվառման հարկային մարմնի կողմից հաշվառված ու
դրոշմակնքված`
առաքվող
կամ
տեղափոխվող
ապրանքների գրանցման (հաշվառման) գրքերում
(այսուհետ` գիրք), կամ
2013թ. հունվարի 1-ից սկսած՝ կարգին համապատասխան` առաքվող կամ տեղափոխվող
ապրանքների
ուղեկցող փաստաթղթերի հաշվառումը ՀՀ կառավաՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
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րության սահմանած կարգով վարել էլեկտրոնային
եղանակով:
թ. Հարկ վճարողն իր յուրաքանչյուր առաքման վայրի
համար
(ապրանքների
առաքում
կամ
տեղափոխում
իրականացնելու դեպքում) պարտավոր է վարել առանձին
գիրք, որը ներկայացվում է հարկային մարմին` հաշվառման և
դրոշմակնքման: Հարկ վճարողը պարտավոր է ապրանքների
առաքման կամ տեղափոխման ընթացքում գիրքը պահել
համապատասխան առաքման վայրում, գրքերում գրանցումները կատարել գրիչով: Նշված պահանջների խախտումը
համարվում է առաքվող կամ տեղափոխվող ապրանքների
գրանցման (հաշվառման) կարգի խախտում:
ժ. Հարկ վճարողի (պատաuխանատու անձի) կողմից
մինչև ապրանքների փաստացի առաքումը կամ տեղափոխումն ուղեկցվող
յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար
առանձին, ըuտ առաքման կամ տեղափոխման հաջորդականության, գրքում կատարվում են հետևյալ գրանցումները`
x
x
x
x
x

գրանցման հերթական համարը.
ապրանքներն ուղեկցող փաստաթղթի հերթական
համարը, դուրսգրման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը.
ապրանքների առաքման կամ տեղափոխման
ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը.
ապրանքների առաքման փաստաթղթի ընդհանուր
գումարը.
գնորդը (ստացողը) և նշանակման վայրի հասցեն:

ժա. Հարկ վճարողը գրքում չի գրանցում`
x

առաքման վայրի տարածքում ապրանքների
տեղափոխումը.
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x
x
x

x
x
x

խողովակաշարերով, էլեկտրահաղորդման,
էլեկտրակապի գծերով առաքումը.
տարածման նպատակով մամուլի տեղափոխումը.
վերանորոգման և համանման այլ ծառայությունների
մատուցման ու աշխատանքների կատարման ժամանակ
պահեuտամաuերի կամ երաշխիքային ժամկետ ունեցող
տեխնիկայի տեղափոխումը.
հարկ վճարողի հիմնական միջոցների և արագամաշ
առարկաների տեղափոխումը.
օրենքով սահմանված կարգով հարկային հաշիվներով
առաքումը.
օրենքով սահմանված դեպքերում կանխիկ դրամական
հաշվարկներով կատարված գործարքները, որոնց
համար պարտադիր է ՀԴՄ-ների կիրառումը:
ժբ. Անցումային դրույթներին համապատասխան`

x
x

x

64

կարգն ուժի մեջ է մտնում 2012թ. հունվարի 1-ից,
այն հարկ վճարողները, որոնց համար կարգով
նախատեսված գրանցումը (հաշվառումը) պարտադիր
չէ, մինչև օրենքն ուժի մեջ մտնելը գործող կարգով
վարվող գրանցումը (հաշվառումը) դադարեցնում են
2012թ. հունվարի 1-ից:
այն հարկ վճարողները, որոնց համար պարտադիր է
կարգով նախատեսված գրանցումը (հաշվառումը),
պարտավոր են օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո
եռամսյա ժամկետում գրքերը ներկայացնել իրենց
հաշվառման հարկային մարմին հաշվառման և
դրոշմակնքման: Եռամսյա ժամկետում մինչև գրքերը
հարկային մարմնի կողմից հաշվառելը, դրոշմակնքելը
ու հարկ վճարողին տրամադրելը օրենքի 28-րդ
հոդվածով նախատեսված` առաքվող կամ
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տեղափոխվող ապրանքները չգրանցելու սահմանված
պատասխանատվության միջոցները չեն կիրառվում:
2.3.2.
«Օպերատիվ-հետախուզական
գործունեության
մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ
օրենք* (ուժի մեջ է մտնելու 01.01.2012թ.)
Օրենքով սահմանվեց, որ առաքվող կամ տեղափոխվող
արտադրանքի, ապրանքների փաստաթղթավորման և (կամ)
ուղեկցող փաստաթղթերի գրանցման օրենքով սահմանված
կարգի խախտումների հայտնաբերմանն ուղղված հարկային
մարմինների կողմից իրականացվող օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կազմված արձանագրությունը հիմք է օրենքով սահմանված կարգի խախտումը
պարզելու և միայն խախտման հիմք հանդիսացող գործարքի
կամ
գործողության
մասով
օրենքով
նախատեսված
պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու, ինչպես նաև
հարկային պարտավորություններ առաջադրելու համար:
2.3.3. Գործարքների փաստաթղթավորման կապակցությամբ հարկ է ուշադրություն դարձնել նաև հետևյալ
վարչարարական խնդիրների լուծմանը, որոնց մասին
նշված էր դեռևս 2011 թվականի ուղեցույցում.
x

մեծածախ և մանրածախ ապրանքաշրջանառության
գործարքների փաստաթղթավորման հարցերի
կարգավորման նպատակով ՀԴՄ-ների կիրառման ու
շահագործման կանոնների պահպանման նկատմամբ
ընթացիկ հսկողության ուժեղացումը, առևտրի
իրականացման վայրերում տեղադրված ՀԴՄ-ների
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ֆիսկալային հասույթների վերլուծություն և
հսկողության ուժեղացումը,
ֆիսկալացված, սակայն անընդհատ կամ տևական
ժամանակով չգործարկված, ինչպես նաև ՀԴՄ-ն
կորցնելու հայտարարություն ներկայացրած
տնտեսվարող սուբյեկտների ՀԴՄ- ների նկատմամբ
հսկողության իրականացումը,
կեղծ փաստաթղթաշրջանառության բացառման
նպատակով միջոցառումների իրականացումը:
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2.4. ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

2.4.1. Հարկ վճարողների հաշվառում
ա. Պետական գրանցման (հաշվառման) և ՀՎՀՀ-ներ
շնորհելու գործում «մեկ պատուհանի» սկզբունքի
ներդրումը
Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի
պետական գրանցման և հարկային հաշվառման կանգնելու
գործընթացներում «մեկ պատուհանի կանգառ» սկզբունքի
ներդրման կապակցությամբ, 2011թ. ապրիլի 1-ից պետական
ռեգիստրի գործակալության կողմից գրանցվող կազմակերպություններին ու անհատ ձեռնարկատերերին հարկ վճարողների
հաշվառման համարների տրամադրումն իրականացնում են
նույն պետական ռեգիստրի ստորաբաժանումները, իսկ ՀՀ
Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող կազմակերպություններին` ՀՀ Կենտրոնական բանկը: Համապատասխանաբար` դադարել է հարկային տեսչությունների կողմից նշված
հարկ վճարողներին ՀՎՀՀ-ներ շնորհելու գործառույթը: Այդ
կապակցությամբ 2010թ. դեկտեմբերի 8-ին ՀՀ Ազգային
Ժողովի կողմից ընդունվել է «Կազմակերպություններին և
ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու և
հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքը, իսկ ՀՀ կառավարության 2010թ. մայիսի 27-ի №642-Ն
որոշմամբ ուժը կորցրած են ճանաչվել հարկային մարմնի
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վերոնշյալ գործառույթը կարգավորող նորմատիվ իրավական
ակտերը: Միաժամանակ պետական գրանցում (հաշվառում)
ստացած հարկ վճարողների վերաբերյալ հարկային մարմնին
անհրաժեշտ
տեղեկատվության
ստացման
նպատակով
ընդունվել են ՀՀ կառավարության 2011թ. մարտի 24-ի
«Պետական ռեգիստրի կողմից պետական գրանցում ստացած
կազմակերպությունների
և
հաշվառված
անհատ
ձեռնարկատերերի պետական գրանցման (հաշվառման) մասին
տեղեկությունները ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեին տրամադրելու կարգը հաստատելու
մասին» №309-Ն որոշումը, 2011թ. մարտի 12-ի ՀՀ
կենտրոնական բանկի №96-Ն որոշումը և հաստատվել է ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ նախագահի 2011թ. ապրիլի 18-ի №727-Ն հրամանը: ՀՀ
կառավարության №309-Ն որոշման համաձայն ՀՀ ԱՆ
պետական ռեգիստրը հարկային մարմնին առցանց ռեժիմով
տրամադրելու է և պետական գրանցման (հաշվառման) համար
իր կողմից ստացվող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, և հարկ
վճարողների պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի,
դրա հերթական ներդիրի, վերակազմակերպման դեպքում
ներկայացված
փոխանցման
ակտի
կամ
բաժանիչ
(առանձնացման) հաշվեկշռի, գրանցման հայտի (որում առկա է
ՀՀ պետական բյուջեի և սոցիալական ապահովության գծով
լուծարվող իրավաբանական անձի պարտավորությունների
բացակայության մասին իրավաբանական անձի հավաuտումը),
լուծարման հաշվեկշռի, կանոնադրության, ինչպես նաև դրա
փոփոխությունների պատճենները: Ստացված պատճեններն
անհրաժեշտ է տպել և կարել հարկ վճարողների հարկային
գործերում:
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. ապրիլի 18-ի №727-Ն
հրամանի և ՀՀ կենտրոնական բանկի 2011թ. ապրիլի 12-ի №9668
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Ն որոշման համաձայն՝ կենտրոնական բանկի կողմից
գրանցվող կազմակերպությունների վերաբերյալ տվյալները
վերջինիս կողմից տրամադրվում են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ին առցանց
ռեժիմով:
Առանձնահատուկ
ուշադրություն
դարձնել,
որ
հարկային մարմինը շարունակում է իրականացնել անհատ
ձեռնարկատեր
չհանդիսացող
ֆիզիկական
անձանց,
նոտարների, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և
հյուպատոսական հիմնարկների, նրանց հավասարեցված
միջազգային, միջկառավարական (միջպետական) կազմակերպությունների ՀՎՀՀ-ների տրամադրումը: 2010թ. մայիսի 27-ին
ՀՀ կառավարության №750-Ն որոշմամբ սահմանվել են անհատ
ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց ՀՎՀՀ
տրամադրման դիմումի ձևը, դրանում լրացման ենթակա
տեղեկությունների ցանկը, հարկ վճարողի հաշվառման
վկայականի
ձևաթուղթը
և
դրանում
պարունակվող
տեղեկությունների ցանկը:
2011թ. հունիսի 10-ին ընդունվել է «ՀՀ կառավարության
2008թ. փետրվարի 13-ի №147-Ն որոշման մեջ լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության №796-Ն որոշումը,
որով սահմանվել են ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական
ներկայացուցչությունների
և
հյուպատոսական
հիմնարկների,
նրանց
հավասարեցված
միջազգային,
միջկառավարական (միջպետական) կազմակերպությունների և
նոտարների` հարկ վճարողի հաշվառման վկայականի
ձևաթղթերը և դրանցում պարունակվող տեղեկությունների
ցանկերը:
Հարկ վճարողների ընթացիկ հաշվառումն իրականացնելու ժամանակ անհրաժեշտ է խստագույնս պահպանել գործող
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հրամանների պահանջները, բացառելով հարկ վճարողների
հաշվառման գործընթացի պատրվակով նրանցից օրենսդրությամբ չնախատեսված տեղեկություններ պահանջելը:
Հարկ է ուշադրություն դարձնել, որ 2010թ. դեկտեմբերի
23-ից ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի №3004-Ա հրամանով
փոփոխություն է կատարվել հարկ վճարողի հաշվառումը մեկ
հարկային տեսչությունից մեկ այլ հարկային տեսչություն
տեղափոխման ընթացակարգում: Մասնավորապես` կանոնակարգվել
են
հարկային
հաշվառման
առանձնահատկությունները կազմակերպությունների վերակազմակերպման
դեպքում, մանրամասն կարգավորվել են հարկ վճարողի
նախկին և նոր հաշվառման հարկային տեսչությունների
գործողությունները` սահմանվելով դրանց իրականացման
հստակ ժամկետներ: Նույն ընթացակարգում լրացումներ են
կատարվել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. մարտի 23-ի №691-Ա
հրամանով, որի անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր
«մեկ պատուհանի կանգառ» սկզբունքի ներդրման հետ: Ըստ
նշված հրամանի հարկ վճարողի հաշվառումը մեկ հարկային
տեսչությունից մեկ այլ հարկային տեսչություն տեղափոխման
ժամանակ վերացել է հարկ վճարողի հաշվառման վկայականի
հանձնման և նորի տրամադրման պահանջը, ինչպես նաև
սահմանվել է, որ վերակազմակերպմամբ պայմանավորված
տեղափոխության գործընթացը կարող է սկսվել նաև
պետական ռեգիստրից ստացված տեղեկության հիման վրա:
բ. Հարկային հաշվառումից հարկ վճարողներին հանումը
Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի
պետական գրանցման և հարկային հաշվառման կանգնելու
գործընթացներում «մեկ պատուհանի կանգառ» սկզբունքի
ներդրումից հետո, պետական ռեգիստրի կողմից գրանցում
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ստացած կազմակերպությունները լուծարման (հաշվառված
անհատ ձեռնարկատերերը` գործունեության դադարեցման)
համար դիմում ներկայացնում են պետական ռեգիստրի
մարմին, իսկ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված
կազմակերպությունները` ՀՀ Կենտրոնական բանկ: Հարկային
մարմնին
ներկայացվելու
են
լուծարային
հաշվարկ,
հաշվետվությունները:
Հարկ վճարողներին հարկային հաշվառումից հանելու
ժամանակ անհրաժեշտ է առաջնորդվել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
նախագահի «Հարկ վճարողին հարկային հաշվառումից
հանելու մասին» 2010թ. դեկտեմբերի 29-ի №4058-Ա հրամանով
սահմանված ընթացակարգով: Նշված ընթացակարգում 2011թ.
մայիսի 24-ի ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի №780-Ա հրամանով
կատարվել են փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք
նույնպես պայմանավորված են «մեկ պատուհանի կանգառ»
սկզբունքի ներդրման հետ, ինչի հետ պայմանավորված,
անհրաժեշտ տեղեկությունների որոշ մասն այլևս չի
ներկայացվում հարկ վճարողի կողմից, այլ ստացվում է
պետական ռեգիստրից:

Առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
նախագահի
2011թ.
մայիսի
11-ի
№ԱԱ-1/3-5/[128118]-11
հանձնարարականի համաձայն հարկային տեսչությունում՝
«Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» ՀՀ
օրենքով սահմանված ՀՀ հրապարակային ծանուցումների
պաշտոնական
ինտերնետային
կայքում
(հասցեն`
www.azdarar.am) տեղադրված կազմակերպությունների լուծարման և անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության դադարեցման վերաբերյալ հայտարարությունները պարբերաբար
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ստուգելու և ամփոփելու նպատակով, պատասխանատու
նշանակել և միջոցներ ձեռնարկել հայտարարություններ
զետեղած կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի մոտ օրենքով սահմանված կարգով ստուգումների
կազմակերպման և անցկացման գործընթաց իրականացնելու
նպատակով:

Ինչպես նաև, պետական ռեգիստրից լուծարման
գործընթացում
գտնվելու
վերաբերյալ
ստացված
տեղեկությունների հիման վրա անմիջապես կազմակերպել
հարկային հաշվառումից հանելու գործընթացը:
2.4.2. Հարկ վճարողների իրազեկում
2011թ.-ին հարկ վճարողների իրազեկման բնագավառում
բարեփոխումներ են իրականացվել ինչպես զանգվածային,
այնպես էլ անհատական իրազեկման մակարդակներով:
Այսպես՝
ա. Հարկ վճարողների հեռախոսազանգերի
սպասարկման կենտրոնը
2011թ. օգոստոսի 1-ից ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ համակարգում
նախկին «թեժ գիծ» ծառայության հիման վրա գործարկվել է
Հարկ վճարողների հեռախոսազանգերի սպասարկման (ՀԶՍ)
կենտրոն, որը հեռախոսակապով և էլեկտրոնային եղանակով
ինքնուրույնաբար իրականացնում է արագ և որակյալ
արձագանքը հարկային և մաքսային օրենսդրության և
վարչարարության վերաբերյալ դիմողների հարցերին, տալիս
ընթացք ներկայացվող առաջարկություններին և բողոքներին:
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Կենտրոնի նախապատրաստական աշխատանքների
շրջանակներում 2011թ. ընթացքում սահմանել են կենտրոնի
աշխատակարգը,
օպտիմալ
կառուցվածքը,
անհրաժեշտ
սարքավորումների և ծրագրային ապահովման ցանկը (ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ նախագահի 2011թ. հունիսի 20-ի №1576-Ա և 2011թ.
սեպտեմբերի
27-ի
№2764-Ա
հրամաններ),
կենտրոնը
համալրված
է
անհրաժեշտ
գույքով
և
ծրագրային
ապահովմամբ,
համապատասխան
ուսուցում
անցած
անձնակազմով:
Հարկ է ուշադրություն դարձնել, որ ՀԶՍ կենտրոնն
ինքնուրույն
ապահովում
է
ստացվող
հարցերի
պատասխանները, իսկ ստացվող առաջարկությունների ու
բողոքների
մասով
իրականացնում
է
բացառապես
հավաքագրումը
և
փոխանցումը
համապատասխան
ստորաբաժանումներին հետագա ընթացքն ապահովելու
նպատակով: Եթե բողոք ներկայացնելու ժամանակ դիմողը
ցանկություն է հայտնել տեղեկանալու իր բողոքի ընթացքի
մասին,
ապա
բողոքի
ընթացքն
ապահովող
ՊԵԿ
ստորաբաժանումը պարտավոր է ոչ ուշ քան 7 աշխատանքային
օրվա ընթացքում ծանուցել դիմողին բողոքի ընթացքի
վերաբերյալ:
ՀԶՍ կենտրոնին է վերապահվել նաև ՀՏ-ներում հարկ
վճարողներից
ստացված՝
հարկային
և
հարակից
օրենսդրության, ինչպես նաև հարկային վարչարարության
վերաբերյալ հաճախակի հարցերի և դրանց պատասխանների
հավաքագրումը, ամփոփումը և հրապարակման ներկայացումը
(ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. հոկտեմբերի 26-ի №2888-Ա
հրաման):
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բ. Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնները և
սրահները
2011 թվականին լիարժեք գործել են Հարկ վճարողների
սպասարկման (ՀՎՍ) երեք կենտրոններ Երևան և Վանաձոր
քաղաքներում: 2012 թվականին գործելու է նաև Գյումրիի ՀՎՍ
կենտրոնը:
ՀՎՍ
կենտրոնների
պատշաճ
և
կանոնավոր
աշխատանքն ապահովելու նպատակով համապատասխան
փոփոխություններ
են
կատարվել
հարկ
վճարողների
սպասարկման կենտրոնների ստեղծման ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ծրագրում
(ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. մայիսի 2-ի №748-Ա հրաման),
մասնավորապես՝ կենտրոնների աշխատանքային ժամերի
մասով: Միջոցառումներ են ձեռնարկվել գործող ՀՎՍ
կենտրոնների աշխատանքները բարելավելու նպատակով (ՀՀ
ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. ապրիլի 5-ի №730-Ա հրաման), այդ
թվում՝ ՀՎՍ կենտրոնների անձնակազմի համար տարբեր
տեղեկատվական շտեմարանների մատչելիությունը, վերադաս
մարմնի ստորաբաժանումներից մեթոդաբանական աջակցության ստացման դյուրինությունը, ՀՏ-ների այլ ստորաբաժանումների հետ գործառույթների հստակ տարանջատումն
ապահովելու մասով:
Միաժամանակ 2011 թվականին վերանորոգվել են մի
շարք հարկային տեսչությունների (Կենտրոնի, ԽՀՎ, Էրեբունու,
Շենգավիթի, Նոր Նորքի, Քանաքեռ-Զեյթունի ՀՏ-ների) ՀՎՍ
սրահներ,
ինչը
հնարավորություն
է
տալիս
նշված
տեսչությունների
հարկ
վճարողների
սպասարկման
անձնակազմին պատշաճ պայմաններում և բարձր որակով
կազմակերպել
իրենց
ծառայությունների
մատուցումը
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այցելուներին: Նման աշխատանքներ են ծրագրավորվել նաև
մյուս ՀՏ-ներում:
գ. Նորաստեղծ հարկ վճարողներին օժանդակության
այցելությունները
2011 թվականին կատարելագործվել է նորաստեղծ հարկ
վճարողներին օժանդակության և սպասարկման այցելությունների վերաբերյալ գործող ընթացակարգը, ինչը կապված էր
ՀՎՀՀ-ների շնորհման գործընթացում «մեկ պատուհանի»
ներդրմամբ: Մասնավորապես՝ ծառայության վերաբերյալ
հարկ վճարողների ծանուցման և այցելության ընթացքում
մատուցվող տեղեկատվության բովանդակության առումով (ՀՀ
ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. մայիսի 24-ի №779-Ա հրաման):
Հարկ է ուշադրություն դարձնել, որ ՀՏ-ների սպասարկման
գործառույթներ
իրականացնող
ստորաբաժանումները
պարտավոր են՝ պետական ռեգիստրի կողմից հարկ վճարողի
պետական գրանցման (հաշվառման) մասին տեղեկությունները
ստանալուց հետո 3-օրյա ժամկետում ուղարկել նորաստեղծ
հարկ վճարողին ծառայությունից օգտվելու ցանկության
վերաբերյալ հարցման թերթիկը էլեկտրոնային եղանակով կամ
փոստի միջոցով, կամ կատարել բանավոր հարցում
հեռախոսազանգի միջոցով՝ ինքնուրույն լրացնելով ստացված
պատասխանները հարցման թերթիկում:
դ. Տեղեկատվական տերմինալների կիրառումը
2011
թվականի տարեսկզբին վերադաս մարմնի
պատասխանատու պաշտոնյաներին և ՀՏ-ներին տրվել են մի
շարք հանձնարարություններ՝ այցելուների կողմից ՀՏ-ներում
տեղադրված տեղեկատվական տերմինալների կիրառման
ընդլայնումն ապահովելու նպատակով (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
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նախագահի
2011թ.
հունվարի
հանձնարարական գրություն):

14-ի

№01/3-5/93278-11

Մասնավորապես՝ հարկ է ուշադրություն դարձնել, որ
տերմինալները սարքին վիճակում պահպանելու համար ՀՏներում պետք է լինեն նշանակված պատասխանատուներ, իսկ
հարկ վճարողների իրազեկման համար իրավասու աշխատակիցները պարտավոր են տեսչություն այցելած հարկ վճարողի
առաջին իսկ պահանջով աջակցել նրան տերմինալներից
օգտվելու հարցում:
2.4.3.
Հարկային
հաշվետվությունների
գործընթացի կազմակերպում

ընդունման

ա. Հաշվետվությունների ներկայացման Էլեկտրոնային
եղանակի կիրառության ընդլայնումը
2012թ. հունվարի 1-ից էլեկտրոնային եղանակով
հարկային oրենuդրությամբ նախատեuված հաշվետվությունների, այլ փաuտաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումը
պարտադիր է նաև նախորդ հաշվետու տարվա արդյունքներով
58.35 միլիոն դրամից ավելի ավելացված արժեքի հարկով
հարկվող շրջանառություն ունեցող (ավելացված արժեքի հարկի
շեմը գերազանցած) կազմակերպությունների և անհատ
ձեռնարկատերերի համար: Ակնկալվում է, որ դրա արդյունքում
բազմապատկվելու է հաշվետվությունները էլեկտրոնային
եղանակով ներկայացնող հարկ վճարողների թվաքանակը,
ինչը պահանջում է ՀՏ-ներից նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել սպասարկման ծառայությունների
հանդեպ հարկ վճարողների պահանջարկի կտրուկ աճը
բավարարելու նպատակով:
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Այս
տարի
ևս
հարկ
վճարողների
կողմից
հաշվետվությունների ներկայացման եղանակների ընտրության
հարցում պետք է ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ
էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունների ընդունման
համակարգը լայնորեն կիրառելու համար: Այս առումով,
հատուկ
կարևորություն
պետք
է
տրվի
հարկային
(տարածքային) տեսչություններում կոնկրետ միջոցառումների
ձեռնարկմանը, որոնք ուղղված են հաշվետվությունների
առձեռն
ներկայացման
եղանակը
նախընտրող
հարկ
վճարողների թվաքանակի կրճատմանը: Մասնավորապես,
անհրաժեշտ է իրականացնել համապատասխան իրազեկման և
բացատրական աշխատանքներ` խթանելով հաշվետվությունների
փոստային
և,
հատկապես,
էլեկտրոնային
ներկայացման եղանակների տարածումը հարկ վճարողների
շրջանում:
Նշված
միջոցառումների
իրականացման
նպատակով
անհրաժեշտ
է
ղեկավարվել
հետևյալ
հրամաններով`
x

x

x

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2009թ. մայիսի 29-ի «Հարկ
վճարողների կողմից հարկային մարմին ներկայացված
հաշվետվությունների
ընդունման
(ստացման)
ընթացակարգը
հաստատելու
մասին»
№1201-Ա
հրաման,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2010թ. փետրվարի 8-ի
«Հարկային
մարմին
հաշվետվություններն
էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու մասին
պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին»
№120-Ն հրաման,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2010թ. դեկտեմբերի 1-ի «Հարկ
վճարողների
սպասարկման
արդյունավետության
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բարձրացման որոշ միջոցառումների մասին» №2452-Ա
հրաման:
Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնների մասով
համապատասխան
ուսումնական
միջոցառումներ
են
պլանավորվել հարկ վճարողների համար կազմակերպվող
սեմինարների տարեկան ծրագրում:
բ. Հարկային հաշվետվություններում տնտեսական
գործունեության տեսակի վերաբերյալ տվյալների
ներառումը
ՀՀ
կառավարության
2010թ.
դեկտեմբերի
9-ի
«Հայաստանի
գործարար
միջավայրի
բարելավման
միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու և ՀՀ
կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի №97-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» №1768-Ն որոշմամբ հաստատված
ծրագրի 1.2-րդ կետով սահմանված միջոցառման կատարման
նպատակով ընդունվել են.
x

x
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ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. մայիսի 8-ի «ՀՀ
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական
ծառայության պետի 2005թ. մայիսի 30-ի №1-05/05-Ն
հրամանում լրացում կատարելու մասին» №762-Ն
հրամանը (հրապարակվել է ՀՀ ԳՆԱՏ 01.07.2011թ.
№16/399).
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. սեպտեմբերի 5-ի «ՀՀ
ԿԱ հարկային պետական ծառայության 2004թ. ապրիլի
2-ի «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի
հաշվարկման և վճարման կարգի մաuին» հրահանգը
հաստատելու և ՀՀ հարկային տեսչության 1998թ.
փետրվարի 5-ի №01/10 ու 1999թ. փետրվարի 11-ի №01/8
հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» №1-05/7ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
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x

x

Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» №2060Ն հրամանը (հրապարակվել է ՀՀ ԳՆԱՏ 01.11.2011թ
№25/408).
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. սեպտեմբերի 5-ի «ՀՀ
հարկային տեսչության 1999թ. մարտի 4-ի «Ոչ
ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկման և
վճարման կարգի մասին հրահանգը հաստատելու
մասին» №01/13 հրամանում լրացումներ կատարելու
մասին» №2061-Ն հրամանը (հրապարակվել է ՀՀ ԳՆԱՏ
01.11.2011թ №25/408).
ՀՀ կառավարության 2011թ. օգոստոսի 4-ի «ՀՀ
տնտեսական գործունեության տեսակների
դասակարգիչն օգտագործելու մասին» №1093-Ն
որոշումը:

Հարկ է ուշադրություն դարձնել.
1) Տնտեսավարող սուբյեկտներն այսուհետ, 2011
թվականի և հետագա տարիների համար, ներքոնշյալ
հաշվետվական ձևերում պետք է ներառեն տնտեսական
գործունեության
տեսակի
(ըստ
ՏԳՏՀԴ)
վերաբերյալ
տեղեկատվություն`
x
x

x

Տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկ (տարեկան)`
ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների համար,
Շահութահարկի հաշվարկ կամ շահութահարկի
պարզեցված հաշվարկ (տարեկան)` ռեզիդենտ
կազմակերպությունների համար,
Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի
տարեկան եկամուտների մասին հայտարարագիր`
անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար:
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2) Անհրաժեշտ տեղեկատվության ֆորմատը սահմանվել
է հնգանիշ կոդերով (ենթադասը չի նշվում) և տնտեսական
գործունեության տեսակի դիմաց համապատասխանաբար
նշվում է դրա տեսակարար կշիռը համախառն եկամտի նկատմամբ ամբողջական թվերով: Վերը նշված հաշվետվություններում ավելացվել է հետևյալ աղյուսակը՝
Եկամուտները` ըստ գործունեության տեսակները
Գործունեության տեսակը (կոդը)
բ աժ ի ն

հ ատվ ած

խումբ

դա ս

Տեսակարար կշիռը
(%)

3) Տնտեսավարող սուբյեկտներն ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների դասակարգչի տեղեկություններ
պետք է ներկայացնեն ղեկավարվելով ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարի 2009թ. հունիսի 3-ի №372-Ն հրամանով
հաստատված տնտեսական գործունեության տեսակների ՀՀ
դասակարգչով, որին կարող եք ծանոթանալ taxservice.am
կայքի «Հարկային բարեփոխումներ» բաժնում:
գ. Հաշվետվությունների ընդունման գործընթացի
փոփոխությունները
2011թ. հոկտեմբերի 31-ին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
№2894-Ա հրամանով փոփոխություններ են կատարվել
հարկային տեսչությունների կողմից հաշվետվությունների
ընդունման ընթացակարգում: Մասնավորապես, վերացվել է
հարկ վճարողների կողմից էլեկտրոնային եղանակով
ներկայացված հաշվետվությունների տպված տարբերակները
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հարկային տեսչության պետի մակագրությանը ներկայացնելը:
Հարկային տեսչությունների սպասասրահներում տեղադրված
արկղները հանվել են, քանի որ երեք տարիների փորձը ցույց
տվեց, որ դրանք ընդհանրապես չեն օգտագործվում հարկ
վճարողների կողմից: Միաժամանակ սահմանվեց, որ
հաշվետվությունների ընդունման (ստացման) վերաբերյալ
«Հարկատու-3» էլեկտրոնային կառավարման համակարգում
էլեկտրոնային եղանակով վարվելու է գրանցամատյան:
2.4.4. Հարկ վճարողների սպասարկման այլ ծառայություններ
ա. Հարկ վճարողներին տեղեկանքների տրամադրումը
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. մարտի 23-ի №686-Ա
հրամանով կատարվել են փոփոխություններ և լրացումներ
հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողներին պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրման
ընթացակարգում, որով սահմանվել է, որ դիմումի մեջ
էլեկտրոնային եղանակով ուղարկելու մասին նշում լինելու
դեպքում, հարկային տեսչության պետի հավանությունը
ստանալուց
հետո,
սպասարկող
բաժնի
իրավասու
աշխատակիցն ստորագրված, կնքված և սկանավորված կամ
էլեկտրոնային
թվային
ստորագրությամբ
ստորագրված
տեղեկանքը տրամադրում է էլեկտրոնային փոստով (վերջինիս
առկայության դեպքում) կամ կցում հարկային մարմնի կայքէջի
հարկ վճարողի բաժնին: Ինչպես նաև սահմանվել է, որ
տեղեկանքում պարտավորությունների մեծությունները նշվում
են դրամներով՝ նախկին հազար դրամների փոխարեն:
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բ. Հարկ վճարողների ուսուցում
2011թ. ընթացքում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արաբկիրի և Վանաձորի
հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնների կողմից անց
են կացվել հարկ վճարողների համար ուսումնական
դասընթացներ ըստ վերադաս մարմնի հետ համաձայնեցված
տարեկան ուսուցման ծրագրերի: Մասնավորապես, Արաբկիրի
ՀՎՍ կենտրոնի կողմից կազմակերպվել են՝ 5 ուսումնական
միջոցառումներ, որոնցում մասնակցել են 251 հարկ վճարողներ,
իսկ Վանաձորի ՀՎՍ կենտրոնի կողմից՝ 6 դասընթացներ 151
հարկ վճարողների մասնակցությամբ:
Դասընթացների շրջանակներն ընդգրկել են տարվա
ընթացքում հարկ վճարողների կողմից առավել արդիական և
հրատապ ճանաչված թեմաներ, ինչպիսիք են՝ հարկային
հաշիվների դուրս գրման կարգը, էլեկտրոնային եղանակով
հաշվետվությունների ներկայացման կարգը, արտոնագրային
վճարների հարկման ռեժիմը, «մեկ պատուհանի» սկզբունքի
ներդրումը պետական գրանցման և հարկային հաշվառման
կանգնելու գործընթացում հարկային հաշվետվությունների
ներկայացման
ժամանակացույցի
փոփոխությունները,
հարկային օրենսդրության վերջին փոփոխությունները և այլն:
2012թ.-ի ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արաբկիրի և Վանաձորի ՀՎՍ
կենտրոնների սեմինարների ծրագրերը հաստատված և
համաձայնեցված են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2010թ. օգոստոսի
4-ի №1733-Ա հրամանով սահմանված կարգով (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
2011թ. դեկտեմբերի 6-ի համապատասխանաբար՝ №№ԱԱ/35/[192009]-11 և ԱԱ/3-5/[192007]-11 գրություններով):
ՀՎՍ կենտրոնների ցանցի ընդլայնմանը զուգահեռ պետք
է ավելանան նաև կենտրոնների կողմից կազմակերպվող
ուսումնական միջոցառումների ծավալները:
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2.4.5. Անձնական հաշվի քարտերի վարման գործընթացի
կազմակերպում
Անձնական հաշվի քարտերի վարման գործընթացի
կազմակերպմանը, սխալների ժամանակին հայտնաբերմանը և
սահմանված կարգով ճշտմանը` հաշվի առնելով, որ 2012թ.
հունվարի 1-ից նույնականացվել է պարտավորությունների
մարման հերթականությունը հաշվանցումների և փաստացի
վճարումների դեպքերում: Այսպես`
ա. հարկ վճարողի այլ պարտավորությունների դիմաց
հաշվանցման ենթակա գումարը հաշվանցվում է հարկ
վճարողի այլ պարտավորությունների դիմաց` նախ մարելով
տվյալ հարկատեսակի (կամ հաստատագրված վճարների),
վճարատեսակի, պետական տուրքի մասով հաշվարկված
հարկի (կամ հաստատագրված վճարների), վճարի, պետական
տուրքի բոլոր գումարները, ապա` ապառքների նկատմամբ
հաշվարկված տույժերի բոլոր գումարները, այնուհետև`
հաշվարկված տուգանքների բոլոր գումարները, իսկ հարկային
այլ տուգանքներից ու հարկերին և վճարներին չվերաբերող
տուգանքներից առաջնահերթ մարվում են կրկնապատկվող և
դեռևս
չկրկնապատկված
տուգանքների
գումարները
(հաշվանցումներ ԱՀՔ-ի ներսում).
բ. հարկ վճարողի այլ պարտավորությունների դիմաց
հաշվանցման ենթակա գումարը նախ ուղղվում է մեկ հարկատեսակի (կամ հաստատագրված վճարների), վճարատեսակի,
պետական տուրքի, բոլոր հարկային այլ տուգանքների կամ
հարկերին և վճարներին չվերաբերող տուգանքների տեսակի
մասով պարտավորությունների մարմանը, ապա՝ հաջորդ հարկատեսակի (կամ հաստատագրված վճարների), վճարատեսակի, պետական տուրքի, դեռևս չընտրված բոլոր հարկային
այլ տուգանքների կամ հարկերին և վճարներին չվերաբերող
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տուգանքների
տեսակի
մասով
պարտավորությունների
մարմանը (հաշվանցումներ ԱՀՔ-ի միջև).
գ. առանց հարկ վճարողի դիմումի հաշվանցումներ կատարելիս կամ եթե հարկ վճարողը դիմումի մեջ չի նշել այլ
պարտավորությունների մարման հերթականությունը, դրանք
մարվում են հետևյալ հերթականությամբ (1) հարկային այլ
տուգանքները` առաջնային մարելով կրկնապատկվող և դեռևս
չկրկնապատկված տուգանքների գումարները (2) այն հարկատեսակի (կամ հաստատագրված վճարների) մասով բոլոր հարկային պարտավորությունները, որոնց ապառքն ավելի վաղ է
առաջացել, ապա ավելի ուշ առաջացածներինը (նույն օրը
տարբեր հարկատեսակների կամ հաստատագրված վճարների
մասով ամենավաղ առաջացած ապառքների դեպքում
հարկատեսակի
կամ
հաստատագրված
վճարների
ընտրությունը կատարվում է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 12րդ հոդվածում տրված թվարկման հերթականությանը
համապատասխան) (3) այն վճարատեսակի մասով բոլոր պարտավորությունները, որոնց ապառքն ավելի վաղ է առաջացել,
ապա ավելի ուշ առաջացածներինը (նույն օրը տարբեր վճարատեսակների մասով ամենավաղ առաջացած ապառքների
դեպքում վճարատեսակի ընտրությունը կատարվում է հետևյալ
հերթականությամբ` սոցիալական վճարներ, բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ, ճանապարհային վճար և
կարգավորման պարտադիր վճարներ) (4) այն պետական
տուրքի մասով պարտավորությունները, որոնց ապառքն ավելի
վաղ է առաջացել, ապա՝ ավելի ուշ առաջացածներինը (5)
ՀԴՄ-ի տուգանքները` առաջնային մարելով կրկնապատկվող և
դեռևս չկրկնապատկված տուգանքների գումարները (6)
«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքով
նախատեսված տուգանքները:
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2.5. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նոր էլեկտրոնային կառավարման
համակարգի (ԷԿՀ) ստեղծումը հանդիսանալով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
վերջին տարիների գերակա խնդիրներից, 2011թ. հասավ իր
տրամաբանական ավարտին, ամփոփելով իր մեջ այն զգալի
աշխատանքների արդյունքները, որը իրականացվել էին
համակարգի բոլոր ստորաբաժանումների ուժերով 2009-2011
թվականների ընթացքում:
Միևնույն ժամանակ 2012թ. հանդիսանալու է ներդրված
ԷԿՀ համար բեկումնային տարի, քանի որ վերջինիս համար
լինելու է հետագա զարգացման և կատարելագործման տարի:
Նկատի ունենալով ԷԿՀ-ից օգտվողների համար
մշակված
փաստաթղթերի
ծավալների
մեծությունը
և
կարևորությունը, բոլոր ստորաբաժանումների կողմից պետք է
իրականացվեն աշխատանքներ հարկային և մաքսային
ծառայողների համակարգչային գիտելիքների զարգացման
ուղղությամբ,
քանի
որ
առանց
համապատասխան
հմտությունների
հնարավոր
չի
լինելու
օգտվել
համապատասխան
շտեմարաններից
և
իրականացնել
վարչարարական աշխատանքներ: Սույն ուղեցույցին կցվում է
«Հարկատու
3
համակարգի
գործառույթներն
ու
գործողությունների կատարման կարգը»:
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«Հարկատու 3» էլեկտրոնային կառավարման
համակարգի ներդրման և հետագա կատարելագործման
ու զարգացման վերաբերյալ
2.5.1. ՀՀ կառավարության 2008թ. օգոստոսի 7-ի №941-Ն
որոշմամբ հաստատված «ՀՀ հարկային վարչարարության
ռազմավարության 2008-2011 թվականների ծրագրով», որպես
հարկային բարեփոխումների եռամյա ծրագրի յոթ գլխավոր
նպատակներից
մեկը
սահմանվել
է
«հարկային
վարչարարության տեղեկատվական հոսքերի արդյունավետ
կառավարման ապահովումը»: Մասնավորապես՝ եռամյա
ծրագրով
խնդիր
էր
դրվել՝
ստեղծել
հարկային
վարչարարության տեղեկատվական հոսքերի արդյունավետ
կառավարման համակարգ՝ ընդգրկելով նոր գործիքներ և
ապահովել
համակարգի
ամբողջականությունն
ու
անվտանգությունը: Այն պետք է ներառեր`
1.

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ վարչական ռեգիստրի ձևավորումը,
վարումը և անվտանգության ապահովումը,
2. համակարգչային տեխնիկայի համատարած կիրառումը,
տեխնիկական միջոցների հզորացումը և արդիականացումը, համակարգի բոլոր ստորաբաժանումներում
անխափան և արագագործ կապի ապահովումը,
3. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կենտրոնական տեղեկատվական
շտեմարանի կազմավորումը և վերջինիս ինտեգրումը
ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգին:

Արդյունքում հարկային մարմինները պետք է ունենան
միջազգային ստանդարտներին համապատասխան տեղեկատվական հոսքերի կառավարման համակարգ: Այն մեծ մասամբ
կավտոմատացնի հարկային ծառայության խոշոր գործառույթ86
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ները`
նվազագույնի
հասցնելով
մարդկային
գործոնի
«ռիսկային» ազդեցությունը: Դրա գրավականը պետք է
հանդիսանա ՏՏ-ի ոլորտի երկարաժամկետ ռազմավարական
ծրագրի ծևավորումը:
Այս նպատակով իրականացվելիք քաղաքականություններն են սահմանվել.
1.

ՏՏ-ի նոր ռազմավարության սահմանումը՝ հարկային
ծառայության
առաքելության
և
հիմնական
7
նպատակների իրագործումն ապահովելու համար,
2. հարկ
վճարողների
մասին
ամբողջականացված
տվյալների
ժամանակակից
բազայի
ստեղծումը`
ներառելով երրորդ անձանցից օրենքով ստացված
տեղեկությունները,
3. առավելագույնի
հասցնել
ժամանակակից
ՏՏ-ի
համակարգերի կիրառումը հարկ վճարողների և
հարկային ծառայության ներքին ստորաբաժանումների
կողմից:
Ելնելով
հարկային
բարեփոխումների
եռամյա
ռազմավարական ծրագրի պահանջներից, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից
մշակվել և 2009թ մարտի 17-ի №502-Ա հրմանով հաստատվել է
«Հաստատել
հարկային
մարմնի
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը»:
ՏՏ
ոլորտում
իրականացվող
բարեփոխումները
չեն
սահմանափակվում միայն հարկային մարմնով: Դրանք
համահունչ են նաև ՀՀ կառավարության կողմից ՏՏ
բնագավառում իրականացվող ծրագրերին, մասնավորապես՝
ՀՀ-ում մշակվող էլեկտրոնային կառավարման համակարգի
ներդրման և կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների
ծրագրերին:
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Հարկային մարմնի ՏՏ ոլորտի ռազմավարությունը
հաստատվել է համապատասխան նպատակների տեսքով,
որոնք տրոհվել են մի շարք ենթանպատակների: Նախատեսված ենթանպատակների ամբողջական կատարումն ապահովելու համար սահմանվել են յուրաքանչյուր ենթանպատակի
արդյունքների և կատարողականության ցուցանիշներ: Սահմանված նպատակները հինգն են.
1.

ՀՀ-ում
մշակվող
էլեկտրոնային
կառավարման
համակարգին ինտեգրումը, որի ներքո նախատեսվել է
իրականացնել՝
x

x

ՀՀ պետական կառավարման մարմինների հետ
տեղեկատվության փոխանակման
գործընթացների ստանդարտացման
նպատակով հարկային մարմնի
տեղեկատվական բազաների կառուցումը
միասնական ծածկագրերի հիման վրա,
կենսաթոշակային համակարգի
բարեփոխումների ծրագրի համատեքստում
անձնավորված հաշվառման համակարգի
ներդրումը.

2. Հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայի վերակառուցումը, համալրումը և ամբողջականացումը, որի
ներքո նախատեսվել է իրականացնել հետևյալ
ենթանպատակները՝
x

88
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x
x

x

x

մարմնում ձևավորվող կենտրոնացված
տեղեկատվական բազայի,
էլեկտրոնային հարկային վարչարարության
«Հարկատու 3» համակարգի ստեղծումը,
հարկ վճարողի միասնական տեղեկատվական
դարանի ստեղծման և վերլուծության
նպատակով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային
տեղեկատվական բազայի համալրումը
անհրաժեշտ տեղեկություններով,
հարկ վճարողի անձնական հաշվի քարտի
էլեկտրոնային տարբերակի արդիականացումը,
օրենսդրությանը համապատասխանեցումը և
թղթային տարբերակի հետ շեղումների
բացառումը,
ՏՏ ոլորտի հարկային ծառայողների
մասնագիտական վերապատրաստումը,
վարձատրության բարձրացումը և արդյունավետ
խրախուսման համակարգի ձևավորումը.

3. Ռիսկային
ոլորտների
ու
հարկ
վճարողների
գնահատման և կառավարման համակարգի ներդրումը
ու
կիրառումը,
որի
ներքո
իրականացվելիք
ենթանպատակներն են՝
x

x
x

ռիսկային չափանիշների հիման վրա ստուգման
ենթակա հարկ վճարողների ընտրության
(ՌՉՍՀ) համակարգի ստեղծումը և ներդրումը,
ԱԱՀ գերավճարների դյուրացված վերադարձի
համակարգի ստեղծումը և ներդրումը,
վերլուծությունների ավտոմատ համակարգի
ստեղծումը.
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4. Հաշվետվությունները
հարկային
մարմիններ
էլեկտրոնային
տարբերակով
ներկայացնելու
համակարգի ներդրումը և կատարելագործումը, որի
համար
պետք
է
իրականացվեն
հետևյալ
ենթանպատակները.
x

x

ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների
հայտարարագրերի էլեկտրոնային
տարբերակների փորձնական (“պիլոտային”)
ընդունումը,
հարկային մարմիններ հաշվետվությունները և
տեղեկությունները էլեկտրոնային եղանակով
ներկայացնելու համակարգչային ծրագրի
ստեղծումը և ներդրումը.

5. Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման և հաղորդակցության
կատարելագործումը,
իրականացնելով
հետևյալ ենթանպատակները՝
x

x

x

90

թղթային կրիչներով տեղեկատվության
փոխանակման կրճատումը և հոսքերի
օպտիմալացումը,
«Երրորդ անձանցից» ստացվող
տեղեկությունների նույնականացման և
տեղեկատվական բազայում ներգրավվման
գործընթացի ավտոմատացումը,
պետական բյուջե վճարված գումարների
վերաբերյալ տեղեկատվության էլեկտրոնային
տարբերակով ստացումը և հարկ վճարողների
անձնական քարտերում ավտոմատ գրանցման
ապահովումը,
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x

առևտրի կազմակերպման վայրերում ՀԴՄ-ների
ցանցի ստեղծումը և ֆիսկալ հասույթների
վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը և
վերահսկումը:

2.5.2. Հարկային վարչարարության ռազմավարության եռամյա
ծրագրով և ՏՏ ոլորտի զարգացման ռազմավարությամբ
առաջադրված խնդիրների իրագործումը կազմակերպելու
նպատակով, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2009թ. օգոստոսի 31-ի №2504-Ա
հրամանով ստեղծվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ բարեփոխման
խորհուրդ՝ Կոմիտեի նախագահի գլխավորությամբ: Խորհրդի
կազմում ընդգրկվել են ՊԵԿ բարձրաստիճան պաշտոնատար
անձինք, ինչպես նաև ներկայացուցիչներ ՀՀ վարչապետի, ՀՀ
Կենտրոնական բանկի, ՀՀ ֆինանսների և ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարների կողմից:
ԷԿՀ
ներդրման
համար
համապատասխան
տեխնիկական առաջադրանքները մշակելու նպատակով ՀՀ
ԿԱ ՊԵԿ-ում ստեղծվել են մասնագիտացված աշխատանքային
խմբեր հետևյալ ուղղություններով.
x
x
x
x
x

«Հարկատու-3»-ի հիման վրա ստանդարտ հաշվետվությունների կազմման ավտոմատացում,
Հարկ վճարողների հաշվառման «Ամփոփ դարանի»
ստեղծում,
Անձնական հաշվի քարտերի ավտոմատացում,
ԱԱՀ–ի գերավճարների վերադարձի և հարկային
գերավճարների հաշվանցման ավտոմատացում,
Ռիսկերի կառավարման, ստուգման ենթակա հարկ
վճարողների ընտրողականության ավտոմատացված
համակարգ,
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
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Ստուգման հանձնարարագրերի և ակտերի հաշվառման
ավտոմատացում,
ԱԱՀ
հատուկ
հաշիվների
խաչաձև
ստուգման
ավտոմատացում,
Երրորդ անձանցից ստացվող
տեղեկությունների
մշակման ավտոմատացում,
Կամերալ
հսկողության
(ուսումնասիրությունների)
ավտոմատացված համակարգ,
Մաքսային հսկողության ավտոմատ կառավարման
համակարգ,
ՀԴՄ-ների, գրանցման գրքերի, դրամարկղային գրքերի
հաշվառման ավտոմատացում,
Հարկ վճարողների սպասարկման գործընթացների
ավտոմատացում,
Էլեկտրոնային հարկային հաշվետվությունների ընդունման և մշակման համակարգ,
Իրավախախտումների հաշվառման, հայցային աշխատանքների կազմակերպման և հարկ վճարողներին
ծանուցումների ներկայացման ավտոմատացում,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում կենտրոնական գանձապետարանից
ստացվող տվյալների հաշվառման ավտոմատացում,
Կադրերի
կառավարման
և
աշխատանքի
կատարողականության
գնահատման
ավտոմատ
համակարգ,
Մաքսային հսկողության ռիսկերի վրա հիմնված
կառավարման համակարգ,
Հարկային ստուգումների ռազմավարության մշակում և
ստուգման ակտերի ավտոմատացում,
Ակցիզային
դրոշմանիշների,
դրոշմապիտակների
(պիտակների) մեքենայացված հաշվառման համակարգ:
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ԷԿՀ խորհրդի կողմից մշակվել է 2009-2011թթ.-ին ՀՀ
ՊԵԿ նոր՝ «Հարկատու-3» ԷԿՀ ներդրման հայեցակարգը, որը
հաստատվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2009թ. հոկտեմբերի 14-ի №2737-Ա
հրամանով: Ըստ հայեցակարգի նախատեսված է, որ
առաջնակարգ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
վրա հիմնված միասնական էլեկտրոնային կառավարման
համակարգը պետք է հնարավորություն ընձեռնի հարկային
մարմիններին.
1.

2.

3.
4.
5.

ավտոմատացնել հարկային մարմիններում
իրականացվող բոլոր գործընթացները և գործառույթների
գերակշիռ մասը,
ներդնել այլ պետական մարմինների, բանկային
համակարգի և հարկ վճարողների հետ, ինչպես նաև
ՊԵԿ
համակարգում`
մաքսային
և
հարկային
մարմինների
միջև,
տեղեկատվական
հոսքերի
կառավարման արդյունավետ և արագընթաց գործող
համակարգ,
ունենալ հարկ վճարողների վերաբերյալ տվյալների և
տեղեկատվության ամբողջական շտեմարան,
էապես
բարձրացնել
հարկային
ծառայողների
աշխատանքի արդյունավետությունը,
որակյալ ծառայությունների մատուցում ապահովել
հարկ վճարողների բոլոր խմբերին:

Նշված նպատակներին հասնելու համար պահանջվում է
ապահովել հետևյալ հիմնական խնդիրների լուծումը.
1.

հարկային
մարմիններում
իրականացվող
բոլոր
հիմնական գործընթացների ավտոմատացումը` սկսած
էլեկտրոնային հաշվարկների (հաշվետվությունների) և
այլ տեղեկությունների ստացումից, անձնական հաշվի
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2.
3.

4.

5.

քարտերի վարումից մինչև
անհրաժեշտ բոլոր
վերլուծությունների իրականացումը,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ ինտեգրումը ՀՀ էլեկտրոնային
կառավարման այլ համակարգերին,
հարկային համակարգի էլեկտրոնային միասնական
տեղեկատվական
բազայի
վերակառուցումը
և
արդիականացումը,
ռիսկային
ոլորտների
ու
հարկ
վճարողների
ընտրության,
գնահատման
ու
հսկողության
կառավարման միասնական համակարգի ներդրումը,
հարկ
վճարողներին
մատուցվող
էլեկտրոնային
ծառայությունների
շրջանակների
ընդլայնումը
(տեղեկատվության
փոխանակումը,
իրազեկումը,
ծանուցումները և այլն):

ԷԿՀ ներդրման հայեցակարգով սահմանվել է նոր
համակարգի
ճարտարապետությունը,
մասնավորապես,
սահմանվել է, որ նոր համակարգը պետք է ունենա ճկուն
կառուցվածք, որը բաղկացած կլինի մի շարք առանձին
ինքնուրույն ենթահամակարգերից (մոդուլներից) և ենթակա
լինի ընթացիկ զարգացման ու ընդլայնմանը: Նման
մոդուլներից են.
1.

Ստանդարտ
հաշվետվությունների
կազմման
և
վիճակագրական վերլուծությունների,
2. Հարկ վճարողների հաշվառման, այդ թվում` առանձին
ԱԱՀ վճարողների ռեգիստրի վարման,
3. Էլեկտրոնային
հարկային
հաշվետվությունների
ընդունման և մշակման,
4. Անձնական
հաշվի
քարտերի
ավտոմատացված
վարման,
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5. ԱԱՀ–ի և այլ հարկային գերավճարների վերադարձի և
/կամ/ հաշվանցումների,
6. Ռիսկերի կառավարման և ստուգման ենթակա հարկ
վճարողների ընտրողականության ավտոմատացված,
7. Ստուգման
հանձնարարագրերի
և
ակտերի
հաշվառման,
8. ԱԱՀ հարկային հաշիվների խաչաձև ստուգման,
9. Երրորդ անձանց տեղեկությունների մշակման,
10. Կամերալ
հսկողության
(ուսումնասիրությունների)
ավտոմատացված,
11. Մաքսային հսկողության ավտոմատ կառավարման,
12. ՀԴՄ-ների, գրանցման գրքերի, դրամարկղային գրքերի
հաշվառման ավտոմատացված վարման,
13. Հարկ վճարողների սպասարկման,
14. Իրավախախտումների հաշվառման, հայցային աշխատանքների կազմակերպման և հարկ վճարողներին
ծանուցումների ավտոմատացված ներկայացման,
15. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում կենտրոնական գանձապետարանից
ստացվող տվյալների ավտոմատ հաշվառման,
16. Կադրերի
ավտոմատացված
կառավարման
և
աշխատանքի կատարողականության գնահատման:
ԷԿՀ նոր համակարգի ներդրման շրջանակներում 20092011թթ.-ի ընթացքում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից մշակվել, ներդրվել և
այժմ սպասարկվում են «Հարկատու 3» համակարգի
բաղկացուցիչ
մաս հանդիսացող հետևյալ ավտոմատ
կառավարման ենթահամակարգերը.
1. «էլեկտրոնային
հարկային
հաշվետվությունների
ընդունում և մշակում»: Հարկային հաշվետվությունները
էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման ծրագրային
համակարգում ներդրվել են 45 հաշվետվական ձևեր,
Էլեկտրոնային
եղանակով
հաշվետվություններ
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
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ներկայացնողների թիվը առ 15.12.2011թ. կազմում են
7021 հարկ վճարող, իսկ էլեկտրոնային եղանակով
ստացվել են 240807 հաշվետվություններ,
«Ստուգման
հանձնարարագրերի
և
ակտերի
հաշվառում»
«Ռիսկային չափորոշիչների հիման վրա ստուգման
ենթակա հարկ վճարողների ընտրություն»: Ընթացիկ
տարվա հոկտեմբեր ամսին համակարգի միջոցով
պատրաստվել են 2012թ. ստուգման ենթակա 2386 հարկ
վճարողների ցանկը, որը տեղադրվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
պաշտոնական ինտերնետային կայքում:
«Էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրս
գրում».
«Հարկային
հաշիվների
համադրում»
(խաչաձև
ստուգում),
«ԱԱՀ-ի գծով գոյացած գերավճարների գումարների
ավտոմատ հետ վերադարձ կամ հաշվանցում»,
Հարկ վճարողների հաշվառում «Մեկ պատուհան», որի
միջոցով կատարվում է «Հարկատու 3» համակարգից
ՀՎՀՀ-ների շնորհումը պետական ռեգիստրի կողմից.
«ՀԴՄ-ների գրանցում և կառավարում»,
«Ցանցային ՀԴՄ-ների կառավարում»,
«Ստանդարտ հաշվետվությունների կազմում»,
«Վարչական իրավախախտումների հաշվառում»,
«Տեղեկատվության
ներմուծում»
(արտաքին
տնտեսական գործունեության և գանձապետարանի
տվյալներ),
«Հարկ վճարողներին՝ ըստ գործունեության ոլորտների
դասակարգում»,
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14. «Վճարումներ չկատարած հարկ վճարողներին հիշեցում-ծանուցումների ուղարկման» և «Հաշվետվություններ չներկայացրած հարկ վճարողներին հիշեցումծանուցումների ուղարկման»,
Վերլուծական
կարողությունների
հզորացման
նպատակով ուսումնասիրվել է «անալիտիկ-սիմուլյացիոն «BI
Publisher»
ծրագրային
գործիքը,
որն
օգտվողներին
հնարավորություն է տալիս տվյալների շտեմարանում
հավաքագրվող ցանկացած ցուցանիշի հիման վրա կազմել ոչ
ստանդարտ հաշվետվություններ: Հաշվի առնելով գործիքի
ճկունությունը, հետագայում այն լայնորեն են կկիրառվի
«Հարկատու-3» համակարգի շտեմարանների հիման վրա
վերլուծություններ կատարելու նպատակով:
2.5.3. «Հարկատու-3» ԷԿՀ-ի կարևորագույն ենթահամակարգերից է անձնական հաշվի քարտերի (ԱՀՔ) վարման
համակարգը, որի անխափան աշխատանքը ապահովվում է մի
շարք
այլ
ենթահամակարգերի
կողմից:
Դրանք
են`
էլեկտրոնային հարկային հաշվետվությունների ընդունման և
մշակման, ստուգման հանձնարարագրերի և ակտերի
հաշվառման, կենտրոնական գանձապետարանից ստացվող
տվյալների ավտոմատ հաշվառման, ԱԱՀ–ի գերավճարների
վերադարձի և հաշվանցման ենթահամակարգերը:
«Հարկատու-2» համակարգում տվյալների գերակշիռ
մասը մուտքագրվել է ձեռքով, բավականին մեծ է եղել
մարդկային գործոնը և սխալվելու հավանականությունը, որոշ
գործընթացներ կատարվել են կիսաավտոմատ ռեժիմով,
մասնավորապես՝ ամբողջությամբ ավտոմատացված չէր հարկ
վճարողի պարտավորությունների հաշվարկումը:
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Նոր ԷԿ համակարգը ենթադրում է «Հարկատու 2»
համակարգում հարկ վճարողների վերաբերյալ կուտակած
էլեկտրոնային պատմության ամբողջական պահպանում և
տվյալների միգրացիայի միջոցով տեղափոխում «Հարկատու3» համակարգ: «Հարկատու-3» համակարգը բացառում է
սուբյեկտիվ միջամտությունները՝ նվազագույնի հասցնելով
մեխանիկական սխալների հավանականությունը:
«Հարկատու-3» համակարգի փորձնական գործարկման
ընթացքում բացահայտվել են հարկ վճարողի ԱՀՔ-ների
մնացորդների տարբերություններ: Մասնավորապես, դրանք
կապված են ՝
x

x

առանձին հարկատեսակների ու պարտադիր վճարների
գերավճարների հաշվին այլ հարկատեսակների և(կամ)
պարտադիր վճարների մասով առկա պարտավորությունների հաշվանցման հետ, և
հարկային մարմնի զարգացման Ֆոնդի միջոցների
հաշվառման համար հատուկ անձնական հաշվի
քարտերում հաշվարկված տույժերի անձնական հաշվի
քարտ տեղափոխման հետ:

Նշված տարբերությունների առաջացման պատճառ է
հանդիսացել «Հարկատու-2» համակարգում տվյալ գործընթացների ավտոմատացված չլինելը, տարբեր ժամանակահատվածների օրենսդրական փոփոխություններով պայմանավորված հաշվարկման մեխանիզմների, հատուկ անձնական
հաշվի քարտի ձևի և վարման կարգի փոփոխությունները:
Ելնելով վերոգրյալից, ԱՀՔ-ների մնացորդների վերը
նշված
տարբերությունները
վերացնելու
և
լրացուցիչ
վերահաշվարկներից խուսափելու նպատակով, մշակվել և ՀՀ
ԿԱ
ՊԵԿ
էլեկտրոնային
կառավարման
համակարգի
98
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բարեփոխման խորհրդի հավանությանը արժանանալուց հետո՝
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. դեկտեմբերի 8-ի №2-3/[193128]11 հանձնարարականով ընդունվել են սկզբունքներով.
1.

Մինչև «Հարկտու-2» համակարգի դադարեցումը.
«Հարկատու-3» համակարգի հարկ վճարողի անձնական հաշվի քարտի hաշվանցման ենթահամակարգի
սխեման նույնականացնել «Հարկատու-2» համակարգի
hաշվանցման սխեմայի հետ, իսկ 2012թ. հունվարի 1-ից
հետո թղթային տարբերակներում և «Հարկատու-3»
համակարգում կիրառել «Հարկատու-3» համակարգի
հաշվանցման սխեման:
2. Առ
2010թ.
դեկտեմբերի
31-ը
«Հարկատու-2»
համակարգում հարկային մարմնի զարգացման Ֆոնդի
միջոցների հաշվառման համար հատուկ անձնական
հաշվի քարտերում հաշվարկված տույժերը տեղափոխել
համապատասխան
անձնական
հաշվի
քարտեր,
այնուհետև՝ ամրագրելով հատուկ անձնական հաշվի
քարտերի ճշգրիտ մնացորդները, համապատասխան
տույժերը տեղափոխել «Հարկատու 3» համակարգ՝
մասնակի միգրացիայի միջոցով:

2.5.4. «ՀՀ հարկային վարչարարության ռազմավարության
2008-2011 թվականների ծրագրով» նախատեսված հարկային
վարչարարության տեղեկատվական հոսքերի արդյունավետ
կառավարման ապահովումը միջոցառումների իրականացման
արդյունքում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում ձևավորվել է արդիականացված
տեղեկատվական հոսքերի կառավարման համակարգ, որը
հնարավորություն է տալիս առավելագույնի հասցնել ՏՏ
համակարգերի կիրառումը, ավտոմատացնել կոմիտեի խոշոր
գործառույթները, ունենալ հարկ վճարողների վերաբերյալ
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ամբողջականացված տվյալների շտեմարան, անցում կատարել
ձեռքի
թղթային
աշխատանքից
դեպի
էլեկտրոնային
ինքնաշխատ գործողությունների իրականացմանը, նվազագույնի
հասցնել
մարդկային
գործոնի
«ռիսկային»
ազդեցությունը, ուժեղացնել հարկային մարմնի վերլուծական և
հսկողական կարողությունները, բարձրացնել հարկային
մարմնի աշխատանքների արդյունավետությունը:
2.5.5.
2012
թվականի
ընթացքում
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտի
հետագա
զարգացմանը
և
կատարելագործմանը ուղղված առաջնահերթ իրականացման
ենթակա աշխատանքներն են.
1.

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում
կատարված
փոփոխությունների հիման վրա հարկ վճարողի
վերաբերյալ միասնական տեղեկատվական դարանի
ստեղծման և վերլուծության նպատակով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
հարկային տեղեկատվական շտեմարանի համալրում
անհրաժեշտ տեղեկություններով`
նախատեսվում է ընդլայնել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ներկայացվող
տեղեկատվության շրջանակները և տեղեկատվությունը
տրամադրել միայն էլեկտրոնային տարբերակով և
միասնական ձևաչափով:

2. Հարկային
մարմիններ
հաշվետվությունները
և
տեղեկությունները
էլեկտրոնային
եղանակով
ներկայացնելու
համակարգի
զարգացում,
կատարելագործում, ընդլայնում`
նախատեսվում է ընդլայնել էլեկտրոնային եղանակով
հաշվետվություններ ներկայացնող հարկ վճարողների
քանակը, աստիճանաբար անցնել հաշվետվությունների
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ընդունման ժամանակակից էլեկտրոնային տեխնոլոգիաներին` դյուրացնելով նաև հարկ վճարողների
կողմից հարկային մարմնին ներկայացվող տեղեկությունների գործընթացը, ավելացնել սերվերների
հզորությունը, արագագործությունը, հիշողությունը,
նորացնել կապուղիները և բարձրացնել թողունակությունը, առկա բաշխիչները փոխարինել ծրագրավորվող և ղեկավարվող ցանցային բաշխիչներով,
թարմացնել հակավիրուսային համակարգը, ներդնել
նոր` վեբ-տեխնոլոգիաների հիման վրա ստանդարտացված ծրագրեր, ավելացնել էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող հաշվետվությունների քանակը և
հարկ վճարողներին մատուցել նոր էլեկտրոնային
ծառայություններ:
3. «Հարկատու 3» էլեկտրոնային համակարգը
ենթահամակարգերով (մոդուլներով) համալրում`

նոր

նախատեսվում է նոր ստանդարտ հաշվետվությունների
և կամերալ ուսումնասիրությունների համակարգի
պատրաստում և ներդնում, ճկուն և ժամանակակից
հարկային տեղեկատվական համակարգի նախագծում
և ներդրում, ինչպես նաև ակնկալվում է առավելագույնի
հասցնել հարկ վճարողների և հարկային ծառայության
աշխատակիցների կողմից
ՏՏ
համակարգերի
կիրառումը:
4. Գանձապետական վճարումների հաշվառման և ԱՀՔերի վարման մաքսիմալ ավտոմատացում`
ներկայումս ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համատեղ
աշխատանքներ են տարվում վճարման հանձնարարականների ձևի փոփոխման ուղղությամբ` դրանց
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ավտոմատ
հաշվառման
համար
անհրաժեշտ
տեղեկությունների
մաքսիմալ
ներառման
և
միասնական ձևաչափի ներդրման նպատակով:
5. Բաշխողական և պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչների բնականոն գործունեությունն
ապահովելու համար նախատեսվում է մշակել և ներդնել
եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման տեղեկատվական համակարգ,
որը կապահովի`
եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի
անձնավորված հաշվառման բազայի ձևավորումը,
վարումը, պարտադիր կուտակային վճարի հավաքագրումը,
հաշվառումը
և
վերահսկողությունը,
եկամտային հարկ և կուտակային վճար կատարող
անձանց անհատական հաշիվների բացումը և վարումը`
կապ
հաստատելով
ֆիզիկական
անձանց
և
գործատուների
միջև,
էլեկտրոնային
եղանակով
ներկայացված եկամտային հարկի և կուտակային
վճարի ամսական և տարեկան հաշվետվությունների
ներկայացումը, ստուգումը, անհրաժեշտ հաշվարկների կատարումը, հաստատումը, մշակումը և
պահպանումը, պետական կենսաթոշակային ապահովագրության համակարգի բնականոն գործունեությունն
ապահովելու համար օրենքով սահմանված տվյալների
հավաքագրումը և փոխանցումը ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարությանը, պետական
կառավարման մարմինների և իրավական ակտերով
սահմանված
այլ
կազմակերպությունների
հետ
տվյալների ավտոմատ փոխանակումը և անհրաժեշտ
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տվյալների տրամադրումը գործատուին և ֆիզիկական
անձին:
6. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մաքսային համակարգի բարեփոխումների
2011-2013թթ. ծրագրի իրականացում`
նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մաքսային
համակարգի բարեփոխումների 2011-2013թթ. ծրագրով
նախատեսված ավելի քան 60 միջոցառում:
7. ՀՀ սահմանային անվտանգության և պետական
սահմանի համալիր կառավարման ապահովմանն
ուղղված 2011-2015 թվականների ծրագրի իրականացում`
նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ սահմանային
անվտանգության և պետական սահմանի համալիր
կառավարման ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թթ.
ծրագրով նախատեսված ավելի քան 15 միջոցառում:
8. Տեղեկատվական
համակարգի
արդիականացման
նպատակով միջազգային փորձի ուսումնասիրում և
մշտադիտարկում`
նախատեսվում է ակտիվացնել համագործակցությունը
զարգացած և զարգացող երկրների, միջազգային
կազմակերպությունների, պետական կառավարման
մարմինների և մասնավոր հատվածի հետ` միջազգային
առաջավոր փորձի ուսումնասիրման, ՏՏ ոլորտի
նորությունների վերաբերյալ տեղեկացման, համակարգի մասնագետների վերապատրաստման և տեղեկատվական համակարգի շարունակական զարգացման և
մրցունակության ապահովման նպատակով, ակտիվացնել օտարերկրյա պետությունների մաքսային ծառայությունների հետ համագործակցությունը, իրականացնել
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տեղեկատվության և էլեկտրոնային կապուղիներով
մաքսային հայտարարագրերի փոխանակում:
9. «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
բիզնես գործընթացների վերանայման և վերակազմակերպման վերաբերյալ հաշվետվության համաձայն ՀՀ
ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական համակարգի արդիականացում,
կատարելագործում
և
միջազգային
չափանիշներին համապատասխանեցում`
նախատեսվում է ընկերության կողմից պատրաստված
հաշվետվությամբ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական
համակարգի վերաբերյալ ներկայացված ընդունելի
առաջարկությունների իրականացման աշխատանքները:
10. Մշակել և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի հաստատմանը
ներկայացնել 20012-2015թթ ՏՏ ոլորտի ռազմավարական ծրագիրը`
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2009 թվականի մարտի 17-ի
№502-Ա հրամանով հաստատված ՏՏ ոլորտի 20092011թթ
ռազմավարական ծրագիրը ամբողջովին
կատարվել է:
11. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ միասնական էլեկտրոնային կառավարման
մոնիտորինգային կենտրոնի ստեղծում և շահագործում:
12. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մաքսային և հարկային ծառայությունների
պաշտոնական ինտերնետային կայքերի վերանախագծում և սպասարկում`
նախատեսվում է կայքերը տեղեկատվական առումով
դարձնել առավել ընդգրկուն, իսկ օգտագործման
առումով ՝առավել պարզ և հարմարավետ:
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13. Տեխնիկական միջոցների հզորացում և արդիականացում, համակարգի բոլոր ստորաբաժանումներում
առնվազն 6 մ/բ վայրկյանում կապի ապահովում:
14. Սերվերային, այդ թվում՝ պահեստային, սենյակների
կառուցում և շահագործում:
15. Ֆինանսական միջոցների բավարարման դեպքում
էլեկտրոնային արխիվի ստեղծում և ներդրում:
16. ՀԴՄ-ների շրջանառությունների վերաբերյալ տեղեկությունները GPRS կապի միջոցով հարկային մարմին
հաղորդելու ցանցի ընդլայնում`
նախատեսվում է 2013 թվականից բոլոր ամսական ԱԱՀ
վճարողներին ներգրավել ցանցում:
17. Հաշվետվությունների
էլեկտրոնային
եղանակով
ներկայացման
համակարգում
հարկ
վճարողի
անձնական գրասենյակի գործարկում և համակարգի
համալրում
հարկ
վճարողներին
մատուցվող
էլեկտրոնային նոր ծառայություններով:
18. Էլեկտրոնային
վճարումների
մշակում և ներդրում:

ենթահամակարգի

19. Ակցիզային դրոշմանիշների ավտոմատ հաշվառման
ենթահամակարգի ներդրում:
20. Հարկ վճարողների ամփոփ դարանի ենթահամակարգի
կատարելագործում`
նախատեսվում է երրորդ անձանցից ստացվող
տեղեկությունների ընդլայնում և հաշվառում, դրանց
հիման
վրա
հարկային
մարմնի
վերլուծական
կարողությունների ուժեղացում, ռիսկերի գնահատման
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և կառավարման համակարգի կատարելագործում և
հարկային ռեզերվների բացահայտում:
21. Հարկային ծառայողներին համակարգչային հմտությունների և «Հարկատու 3» համակարգի ուսուցանում և
վերապատրաստում:
22. Ստուգող
հարկային
տեսուչներին
շարժական
համակարգիչներով և դրանց միջոցով իրական
ժամանակում «Հարկատու 3» համակարգի հետ կապի
ապահովում:
23. Մաքսային ռիսկերի վերլուծության և կառավարման
աշխատանքների
իրականացման
մեթոդիկայի
մշակում`
նախատեսվում է իրականացնել մաքսային ռիսկերի
ցուցիչների, դրանց աստիճանների և աստիճանների
տոկոսների մշակման, ռիսկերի նույնականացման,
վերլուծության, գնահատման և աստիճանավորման
արդյունքում ռիսկի կառավարման չափանիշների
ստեղծման աշխատանքներ։
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2.6. ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ

Անհրաժեշտ է ապահովել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ.
հուլիսի 16-ի №1488-Ն հրամանով հաստատված` պետական
բյուջեի եկամուտների վերլուծությունների իրականացման և
արդյունքների իրացման ուղեցույցին համապատասխան
վերլուծությունների
միասնական
և
համապարտադիր
կիրառումը (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի լրամշակված հրամանը
նշված վերլուծությունների մասով Ձեզ կներկայացվի առաջիկա
oրերի ընթացքում:)
Վերլուծություններն
անհրաժեշտ
է
իրականացնել
բացառապես
ուղեցույցով
սահմանված
նպատակների
շրջանակներում, այսինքն` վերլուծական աշխատանքները
պետք է ուղղված լինի ՊԵԿ հարկային (տարածքային)
տեսչություններում պետական բյուջեի ռեզերվների, հարկային
եկամուտների ավելացման ուղղությունների բացահայտման
գծով իրականացվող վերլուծությունների արդյունավետության
բարձրացմանը, ինչպես նաև պետական բյուջեի եկամուտների
կայուն և կանխատեսելի մակարդակի ապահովմանը:

Այս նպատակով անհրաժեշտ է `
1) հատկապես ուշադրություն դարձնել վճարված
հարկային եկամուտների, հարկային բեռի, ապառքների և
գերավճարների, ինչպես նաև ոլորտային վերլուծություններին:
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2)
վերլուծության
արդյունքներն
ամփոփել
նույն
հրամանով սահմանված ձևաչափով ըստ հարկ վճարողների
խմբերի կամ ըստ յուրաքանչյուր հարկ վճարողի վերլուծության
ելքային արդյունքներում:
3) վերանայել վերլուծական խմբերի անհատական
կազմերը` խմբում ընդգրկելով փաստացի վերլուծություններ
իրականացնող տեսչության տեղեկատվության և վերլուծության
բաժնի աշխատակիցներին առնվազն երեք հոգի` նույն բաժնի
պետի գլխավորությամբ: Վերլուծական աշխատանքների
իրականացումը պետք է լինի տվյալ աշխատանքով զբաղվող
հարկային ծառայողի գործառույթային պարտականությունը:
4) ապահովել վերլուծական խմբի և տեսչության բոլոր
բաժինների
հետ
փոխադարձ
կապը`
ինչպես
բուն
վերլուծությունների իրականացման, այնպես էլ դրանց
արդյունքների իրացման ողջ գործընթացում:
5) ապահովել խնդրահարույց և բարձր ռիսկային հարկ
վճարողներին վերլուծության արդյունքների մասին հիշեցումծանուցումների տրամադրումը հետևյալ մեխանիզմով`
ա. վերլուծական խմբի կողմից խնդրահարույց և բարձր
ռիսկային հարկ վճարողների ցանկերը տեսչության պետին
ներկայացվելուց
և
համապատասխան
հսկողական
գործառույթներ իրականացվող բաժինների կողմից դրանք
ուսումնասիրվելուց
հետո
նշված
ցանկերում
մնացած
խնդրահարույց և բարձր ռիսկային համարվող յուրաքանչյուր
հարկ վճարողին անհատապես առձեռն կամ փոստով
տրամադրվում կամ ուղարկվում է հիշեցում-ծանուցում
վերլուծությունների արդյունքում խնդրահարույց կամ բարձր
ռիսկային համարվելու մասին` վերջինիս կցելով վերլուծության
արդյունքում բացահայտված ռեզերվի չափը (թվային և (կամ)
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տոկոսային): Հիշեցում-ծանուցմամբ առաջարկվում է վճարել
վերլուծության կոնկրետ օբյեկտի համար կամ դրան
համապատասխան (համարժեք) բացահայտված հարկային
ռեզերվները
(հարկերը,
պարտադիր
սոցիալական
ապահովության վճարները կամ պարտադիր այլ վճարները)
կամ գրավոր ներկայացնել իրենց առարկությունները կամ
բացատրությունները (այդ թվում` հիմնավորումները):
բ. Հիշեցում-ծանուցումներին անպատասխան թողնելու
(մեկամսյա
ժամկետում
համապատասխան վճարումներ
չկատարելու կամ առարկություններ կամ բացատրությունները
(այդ թվում` հիմնավորումները) չներկայացնելու, ինչպես նաև
ուղեցույցի 5.2.2-րդ կետով սահմանված առանձնահատկություններով
պայմանավորված
բացատրություններ
և
հիմնավորումներ չներկայացնելու դեպքերում խնդրահարույց և
բարձր ռիսկային համարվող յուրաքանչյուր հարկ վճարողին
երկրորդ անգամ անհատապես առձեռն կամ փոստով
տրամադրվում կամ ուղարկվում է հիշեցում-ծանուցում
վերլուծությունների արդյունքում խնդրահարույց կամ բարձր
ռիսկային համարվելու մասին` վերջինիս կցելով վերլուծության
արդյունքում բացահայտված ռեզերվի չափը (թվային և (կամ)
տոկոսային): Հիշեցում-ծանուցմամբ առաջարկվում է վճարել
վերլուծության կոնկրետ օբյեկտի համար կամ դրան
համապատասխան (համարժեք) բացահայտված հարկային
ռեզերվները
(հարկերը,
պարտադիր
սոցիալական
ապահովության վճարները կամ պարտադիր այլ վճարները)
կամ գրավոր ներկայացնել իրենց առարկությունները կամ
բացատրությունները
(այդ
թվում`
հիմնավորումները):
Միաժամանակ, հիշեցում-ծանուցման մեջ պարտադիր նշվում է,
որ հարկ վճարողի կողմից այն անպատասխան թողնելու
(մեկամսյա
ժամկետում
համապատասխան վճարումներ
չկատարելու կամ առարկություններ կամ բացատրությունները
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(այդ թվում` հիմնավորումները) չներկայացնելու) դեպքերում
հարկ վճարողը կդիտվի անկարգապահ հարկ վճարող և նրա
նկատմամբ կկիրառվեն օրենքով նախատեսված վարչարարական միջոցները:
գ. Հիշեցում-ծանուցումներին անպատասխան թողնելու
(մեկամսյա
ժամկետում
համապատասխան վճարումներ
չկատարելու կամ առարկություններ կամ բացատրությունները
(այդ թվում` հիմնավորումները) չներկայացնելու, ինչպես նաև
ուղեցույցի 5.2.2-րդ կետով սահմանված առանձնահատկություններով
պայմանավորված
բացատրություններ
և
հիմնավորումներ չներկայացնելու դեպքերում խնդրահարույց և
բարձր ռիսկային համարվող յուրաքանչյուր հարկ վճարողին
երրորդ անգամ անհատապես առձեռն կամ փոստով
տրամադրվում կամ ուղարկվում է հիշեցում-ծանուցում
վերլուծությունների արդյունքում խնդրահարույց կամ բարձր
ռիսկային համարվելու մասին` վերջինիս կցելով վերլուծության
արդյունքում բացահայտված ռեզերվի չափը (թվային և (կամ)
տոկոսային): Հիշեցում-ծանուցմամբ առաջարկվում է վճարել
վերլուծության կոնկրետ օբյեկտի համար կամ դրան
համապատասխան (համարժեք) բացահայտված հարկային
ռեզերվները
(հարկերը,
պարտադիր
սոցիալական
ապահովության վճարները կամ պարտադիր այլ վճարները)
կամ գրավոր ներկայացնել իրենց առարկությունները կամ
բացատրությունները
(այդ
թվում`
հիմնավորումները):
Միաժամանակ, հիշեցում-ծանուցման մեջ պարտադիր նշվում է,
որ հարկ վճարողը համարվում է անկարգապահ հարկ վճարող
և նրա
կողմից
կրկին անգամ հիշեցում-ծանուցումը
անպատասխան թողնելու (մեկամսյա ժամկետում համապատասխան վճարումներ չկատարելու կամ առարկություններ կամ
բացատրությունները
(այդ
թվում`
հիմնավորումները)
չներկայացնելու) դեպքերում հարկ վճարողի նկատմամբ
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անհապաղ
կկիրառվեն
վարչարարական միջոցները:

օրենքով

նախատեսված

6) անկարգապահ հարկ վճարողների նկատմամբ
պարբերաբար իրականացնել վարչարարական միջոցառումներ` օրենքով նախատեսված հանկարծակի ստուգումներ,
ինչպես նաև կանխարգելիչ միջոցառումներ` հատկապես
ուշադրություն դարձնելով չափագրումների և հսկիչ գնումների
պատշաճ մակարդակով իրականացմանը: Այս նպատակով`
ա. չափագրումները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է
վերլուծել հարկ վճարողի տնտեսական գործունեության
հիմնական ցուցանիշները, իրացման ծավալների և վճարված
հարկերի
դինամիկան,
հարկային
բեռի
ցուցանիշը,
աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի արտադրողականության ցուցանիշը, ուղղակի և ժամանակաշրջանի ծախսերի
մակարդակը, ինչպես նաև գործունեության, այդ թվում`
կիրառվող տեխնոլոգիաների առանձնահատկությունները,
համանման սուբյեկտների համադրելի ցուցանիշները և այլն:
բ. ընդգծված սեզոնայնություն ունեցող սուբյեկտների
մոտ չափագրումներն անհրաժեշտ է իրականացնել հավասար
համամասնությամբ սեզոնի և սեզոնից դուրս ընկած
ժամանակահատվածների համար:
գ. չափագրումների արդյունքով արձանագրված և (կամ)
oրենքով նախատեuված կարգով երրորդ անձանցից uտացված
տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված տվյալների հիման
վրա հարկային մարմինների կողմից հարկ վճարողների
հարկային պարտավորությունները հաշվարկելիu անհրաժեշտ է
հաշվի առնել նաև uովորաբար տվյալ ոլորտի գործունեության
տեuակի համար դիտարկվող համադրելի (համարժեք)
ժամանակահատվածի հիմնական գործոնների ազդեցությունը`
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խելամիտ աuտիճանի ջանքերի ներդրմամբ իրականացված
ուuումնաuիրությունների շնորհիվ:
դ. բացառել գործունեությունը ժամանակավորապեu
դադարեցրած հարկ վճարողների մոտ գործունեության
ժամանակավոր
դադարեցման
ժամանակահատվածում
չափագրումների իրականացումը:
ե. ֆինանսական տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր
ուսումնասիրվող հարկ վճարողի մոտ չափագրումները և հսկիչ
գնումները անհրաժեշտ է իրականացնել առնվազն 4 անգամ
հավասար համամասնությամբ` ներառելով հաշվետու բոլոր
ժամանակաշրջանները:
զ. չափագրումների ընթացքում ուսումնասիրությունները
պարտադիր պետք է իրականացվեն հաշվի առնելով հարկ
վճարողի
աշխատանքային
ռեժիմը`
ընդգրկելով
ողջ
աշխատանքային օրը:
է. ի տարբերություն չափագրումների հսկիչ գնումներ
անհրաժեշտ է իրականացնել նաև ոչ ռիսկային հարկ
վճարողների մոտ` հետագայում դրանց արդյունքները
խնդրահարույց և ռիսկային հարկ վճարողների հարկվող
օբյեկտներն ու հարկային պարտավորությունները անուղղակի
եղանակներով հաշվարկելու նպատակով:
7) ապահովել վերլուծության արդյունքների, ինչպես նաև
դրա հետ կապված փաստաթղթաշրջանառության հաշվառումը`
դրա համար նախատեսելով համապատասխան գրանցամատյանի վարում և ըստ յուրաքանչյուր հարկ վճարողի
վերլուծության թղթապանակների ստեղծում:
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Վերլուծությունների
իրականացման
հատկությունների սահմանումը

առանձնա-

1) Ոչ ստանդարտ խմբերի հստակեցում և առաջարկվող
մոտեցումներ.
ա. Ոչ ստանդարտ խմբերը «միայն համեմատելի
ժամանակաշրջաններում զրոյական ցուցանիշներ ունեցողները» դուրս են մնում վերլուծություններից, հաշվի առնելով
ուղեցույցի մեթոդաբանությունը և համեմատության ու
համադրման սկզբունքները: Այս մասով պետք է իրականացվի
առանձին վերլուծություններ` հաշվի առնելով հարկ վճարողի
գործունեության առանձնահատկությունները:
բ. Ինչ վերաբերվում է 50 և ավելի տոկոս ցուցանիշների
տարբերություններ ունեցողներին, ապա դրանք չեն վերցվում
ընդհանուր հաշվարկներում, բայց նրանք ևս բացահայտվում են
և դասակարգվում ըստ ռիսկայնության աստիճանի:
գ. Ոչ ստանդարտ խմբերի ընտրության հարցում, բացի
վերը նշված չափանիշներից, վերլուծական խմբի կողմից
կարող են նախատեսվել այլ բացառություններ: Օրինակ`
հարկային բեռի վերլուծության ժամանակ, միջնորդական
գործունեություն,
արտարժույթի
առք
ու
վաճառքի
գործունեություն
իրականացնողները,
հանրային
սնունդ
կազմակերպողները, ոչ առևտրային կազմակերպությունները,
հաստատագրված
վճար
կամ
արտոնագրային
վճար
վճարողները կարող են ընդգրկվել ոչ ստանդարտ խմբերում,
հետևաբար` դրանց ցուցանիշները չեն մասնակցի ընդհանուր
խմբի միջին ցուցանիշների կառուցվածքում:
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2) Վերլուծությունների հաշվետու ժամանակաշրջանի
իրականացման պարբերականության հստակեցումներ.
ա. վերլուծություններն անհրաժեշտ է իրականացնել
տեսչության
գործունեության
և
հարկ
վճարողների
տնտեսական գործունեության եռամսյակային արդյունքներից
ելնելով (հաշվետու ժամանակաշրջան):
Սակայն, ըստ
անհրաժեշտության (հաշվի առնելով վերլուծության համար
անհրաժեշտ համապատասխան ցուցանիշների կիրառման
հնարավորությունից), վերլուծական աշխատանքները կարող են
իրականացվել նաև ամսական, կիսամյակային և տարվա
արդյունքներից ելնելով:
բ. այն վերլուծությունների համար, որում անհրաժեշտ
ցուցանիշները հնարավոր է ներմուծել ամսական կտրվածքով
վերլուծությունները կարող են իրականացվել ամսական
պարբերականությամբ, իսկ այն ցուցանիշները, որոնք
հնարավոր է ներմուծել տարեկան կտրվածքով` վերլուծությունները իրականացվում են տարեկան պարբերականությամբ: Վերջինիս է վերաբերվում մասնավորապես ԱԱՀ
վճարող չհամարվողների իրացման շրջանառությունների և
հարկային բեռի վերլուծությունը:
գ. Սակայն, սա չի նշանակում, որ ԱԱՀ վճարողների
մոտ չեն կարող իրականացվել եռամսյակային կամ
կիսամյակային վերլուծություններ: Մասնավորապես` նպատակահարմար է ԱԱՀ չվճարողների եռամսյակային վերլուծություններ իրականացվեն փորձագիտական գնահատման
սկզբունքով համախառն եկամտի (իրացման շրջանառության)
մեջ 90 և ավելի տոկոս ՀԴՄ ֆիսկալային շրջանառություն
հայտարարագրած սուբյեկտների մոտ:
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3) Նպատակային վերլուծություններ.
Անհրաժեշտությունից ելնելով պարբերաբար անհրաժեշտ
է իրականացնել`
ա. ըստ առանձին հարկատեսակների, գերավճարների և
ապառքների կառուցվածքի վերլուծություններ:
բ. պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների
վերլուծություններ, նկատի ունենալով, որ դրանք հարկային
եկամուտների վերլուծության մասնավոր դեպքն են հանդիսանում: Ընդ որում, աշխատողների թվաքանակի և մեկ
աշխատողի հաշվով միջին ԱՎՈՒՄ-ի վերլուծություններն
օգտագործվում են վերլուծության իրականացման գործիքներով:
4) Գերավճարների
հստակեցումներ.

և

ապառքների

չափի

որոշման

Գերավճարները ունեցող և ապառքներ կուտակած հարկ
վճարողների վերլուծության ժամանակ որոշում են գերավճարների և ապառքների չափը հաշվետու ժամանակաշրջանի
վերջին օրվա դրությամբ: Այս մասով պետք է նկատի ունենալ,
որ գերավճարները և ապառքները հայտնի են դառնում
հաշվետու ժամանակաշրջանների հաշվետվությունները և
վճարումները կատարելուց հետո, հետևաբար գերավճարները
և
ապառքները
պետք
է
հաշվի
առնել
հաշվետու
ժամանակաշրջանին
հաջորդող
երկրորդ
ամսվա
1-ի
դրությամբ:
5) Խոշոր հարկ վճարողների առանձնահատկություններ.
Հաշվի առնելով Խոշոր հարկ վճարողների առանձնահատկությունները վերլուծությունների համար չեն կարող կիրառվել
ուղեցույցով սահմանված հարկ վճարողների դասակարգման
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սանդղակները: Այդ նկատառումներից ելնելով այն չի
նախատեսվել
ուղեցույցով:
Հետևաբար,
խոշոր
հարկ
վճարողների մասով ուղեցույցով նախատեսված վերլուծությունները կարող են իրականացվել միայն ըստ ոլորտների կամ
կարող են իրականացվել միայն ոլորտային վերլուծություններ:
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2.7. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Տարիներ շարունակ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ համակարգում
իրականացվել են ուսումնական միջոցառումներ, սակայն 2012թ.
այդ առումով հանդիսանալու է առանձնահատուկ տարի: Այդ
առանձնահատկությունը պայմանավորված է՝
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ համակարգում անձնակազմի պատրաստման, վերապատրաստման և փորձի փոխանակման նոր
մեթոդների ներդրմամբ,
 հարկային և մաքսային ծառայողների համատարած
կիրառմամբ,
 անցկացվող ուսումնական միջոցառումների որակի,
ծրագրերի և տևողության փոփոխություններով,
 ուսուցման արդյունքներով աշխատողների ձեռք բերած
գիտելիքների գնահատությամբ:
Հարկ է առանձնացնել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում ուսուցումների
երեք ձևեր`
 հարկ վճարողների ուսուցում, որի մասին նշվեց 2.4
բաժնում,
 հարկային և մաքսային ծառայողների երկարաժամկետ
ու կարճաժամկետ ուսուցում կենտրոնացված կարգով,
 ստորաբաժանումների կողմից` իրենց
աշխատակիցների ուսուցման կազմակերպում
տեղերում:
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2012թ.-ին նախատեսվում է «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ուսումնական
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջոցով կազմակերպել և անցկացնել
ուսումնական միջոցառումներ հետևյալ թեմաներով (ստորև
նշված տիպային ծրագիրը չի սահմանափակում նոր
թեմաներով ուսուցման հնարավորությունը կամ առանձին
թեմաների վերանայումը).
Նախատեսվում է 2012թ.-ին հարկային և մաքսային
ծառայողների մասնակցությունը միջազգային ուսումնական
կենտրոնների դասընթացներին:
Ուսուցման առանձին բաղադրիչ է հանդիսանում
համագործակցությունը բուհերի հետ
Հարկային և մաքսային մարմինները երիտասարդ և
բանիմաց կադրերով համալրման խնդրի երկարաժամկետ և
արդյունավետ լուծումը պահանջում է, որպեսզի ապագա
հարկային և մաքսային ծառայողները հնարավորինս վաղ
մասնագիտանան հարկային հարցերում և դեռևս բուհերում
ստանան անհրաժեշտ գիտելիքները: Այդ նպատակով ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ-ը առաջին անգամ ձեռնամուխ է եղել համագործակցություն հաստատել բարձրագույն կրթության հաստատությունների հետ:
2011թ. հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական
համալսարանի
հետ
կնքվել
է
համագործակցության պայմանագիր, որով նախատեսվում է
նշյալ բուհում ներդնել մագիստրոսական կրթական ծրագրեր
հարկային և մաքսային մարմիններին վերաբերվող երեք
մասնագիտություններով՝
«Հարկային
վարչարարություն»,
«Մաքսային վարչարարություն» և «Պետական բյուջեի
եկամուտների կանխատեսում և վերլուծություն»: Մշակվել են
համապատասխան ուսումնական ծրագրեր, որոնց գծով
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ուսուցանվելու համար ցանկացողները կկարողանան դիմել
արդեն գալիք տարվա մայիսին: Նախատեսվում է, որ տվյալ
ծրագրերով ուսանողների դասավանդմանն ու առաջադիմության գնահատմանն ընդգրկված կլինեն ինչպես բուհի
այնպես էլ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ համապատասխան մասնագետները,
իսկ ուսումնական պրակտիկան ուսանողները կանցնեն ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ ստորաբաժանումներում: Միաժամանակ՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
աջակցություն է ցուցաբերելու բուհին՝ դասավանդման
գործընթացի համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական
պայմաններն ապահովելու նպատակով:
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ԲԱԺԻՆ 3. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
3.1. ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ

3.1.1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում
կատարված փոփոխություններ և լրացումներ*
Oրենքում կատարված փոփոխությունները և լրացումները
վերաբերվում են.
ա. Շահագործման ժամկետ ունեցող գույքի մասով ԱԱՀ-ի
հաշվանցումներին
Եթե շահագործման ժամկետ ունեցող գույքը լրիվ կամ
մասնակիորեն
օգտագործվում
է
ԱԱՀ-ով
չհարկվող
գործարքների իրականացման համար, ապա կատարվում է
նախկինում հաշվանցված ԱԱՀ-ի գումարի վերաձևակերպում:
Վերաձևակերպվող գումարը որոշվում է ելնելով «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքով գույքի այդ տեսակի համար
սահմանված նորմաներով հաշվարկվող ամորտիզացիայի գումարից և հաշվի է առնվում թե այդ գույքը ինչ չափով է
վերաբերվում ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքներին: Վերաձևակերպման ենթակա գումարը ձևակերպվում է որպես հաշվանցվող գումարի պակասեցում: Նույնպիսի վերաձևակերպումներ
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կատարվում են, եթե շահագործման ժամկետ ունեցող գույքի
ձեռքբերմանը, կառուցմանը կամ ներմուծմանը վերաբերվող
ԱԱՀ-ի գումարները նախկինում չեն հաշվանցվել, միացվել են
գույքի ձեռքբերման արժեքին և այդ գույքը լրիվ կամ
մասնակիորեն հաշվետու ժամանակաշրջանում օգտագործվում
է ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքների իրականացման համար: Այս
դեպքում վերաձևակերպման ենթակա գումարը ձևակերպվում է
որպես հաշվանցվող գումարի ավելացում:
Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ այս դրույթի
կիրառման արդյունքում ԱԱՀ վճարող համարվող այն անձանց
մոտ, ովքեր իրականացնում են ավելացված արժեքի հարկով
չհարկվող
գործարքներ,
որպես
կանոն,
հաշվետու
ժամանակաշրջանում կառաջանան հաշվանցվող գումարներից
պակասեցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներ: Այս առումով,
անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այդ անձանց կողմից
ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկում հաշվանցվող գումարներից
պակասեցվող
գումարի
առկայությանը:
Եթե
ԱԱՀ-ի
հաշվարկում
բացակայում
է
պակասեցվող
գումարը`
հնարավորության
առկայության
կամ
ստուգման
իրականացման դեպքում անհրաժեշտ է պարզել դրա
պատճառները:
բ. Հարկային հաշիվ համարվող փաստաթղթերին
2012թ. հունվարի 1-ից կիրառության մեջ են մտնում
ավելացված
արժեքի
հարկ վճարողների հաշվառման
համարները: Դրա հետ կապված հարկային հաշիվներ չեն
կարող համարվել այն հաշվարկային փաստաթղթերը, որում
թեպետև նշված է ԱԱՀ-ի դրույքաչափը և գումարը, սակայն
բացակայում է ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համարը:
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Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ 2012թ.
հունվարի 1-ից հետո իրականացված գործարքների մասով
դուրսգրված այն հաշիվները, որոնցում բացակայում է
դուրսգրողի ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման
համարը` հարկային հաշի չեն համարվում: Այդպիսի հաշվում
առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները ձեռքբերողների մոտ
ենթակա չեն հաշվանցման: Միաժամանակ անհրաժեշտ է
նկատի ունենալ, որ միայն այն փաստի առկայությունը, որ
հարկային հաշվում բացակայում է ԱԱՀ վճարողի հաշվառման
համարը հիմք չէ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ
օրենքի 43.2-րդ հոդվածով սահմանված տուգանքը կիրառելու
համար:
գ. Ներմուծված ապրանքների համար մաքսային
մարմինների կողմից հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարների
վճարման ժամկետի հետաձգմանը
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6.1-րդ
հոդվածի փոփոխության հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ 2012թ. հունվարի 1-ից.
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x

2012թ. հունվարի 1-ից հետո ներմուծված ապրանքների
համար մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկված և
վճարման ժամկետը հետաձգված ԱԱՀ-ի գումարները
պետք է վճարվեն պետական բյուջե` անկախ
հետագայում
ՀՀ
տարածքում
իրականացված
գործարքների մասով պետական բյուջե վճարված ԱԱՀի գումարների մեծությունից,

x

հոդվածով
սահմանված
ծածկագրերին
դասվող
ապրանքների համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման
ժամկետի հետաձգումը կիրառվում է կամավորության
սկզբունքով. այսինքն, հաշվարկված հարկ վճարողի
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 2012
գրավոր դիմումի ներկայացվելու ԱԱՀ-ի գումարի
վճարման ժամկետի հետաձգում չի կիրառվում,
x

2012թ. հունվարի 1-ից հետո կատարված ներմուծումների
մասով օրենքի 6.1-րդ հոդվածի համաձայն առաջացած
պարտավորությունները արտացոլվելու են ԱԱՀ-ի
հաշվարկում, որը սակայն հաշվարկին չի մասնակցելու

x

հետաձգված ԱԱՀ-ի գումարների վճարման նկատմամբ
վերահսկողությունը իրականացնելու է հարկային
տեսչությունը, սակայն հետաձգված ԱԱՀ-ի գումարները
վճարվելու
են
մաքսային
մարմինների
կողմից
հավաքագրվող
ԱԱՀ-ի
գումարների
համար
նախատեսված գանձապետական հաշվին,

x

ԱԱՀ-ի
վճարման
հետաձգման
դեպքում հարկ
վճարողները ԱԱՀ-ի հաշվարկ ներկայացնում և
հետաձգված ԱԱՀ-ի գումարը վճարում են անկախ
պարտավորության առաջացման պահին ԱԱՀ վճարող
համարվելու կամ չհամարվելու հանգամանքից:

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ կատարված
փոփոխությամբ Օրենքի 6.1-րդ հոդվածով սահմանված
պարտավորության նկատմամբ վերահսկողությունը, ըստ
էության, դրվում է հարկային մարմինների վրա, քանի որ
հետաձգված ԱԱՀ-ի գծով պարտավորությունը արտացոլվում է
ԱԱՀ-ի հաշվարկում: 2012թ. հունվարի 1-ից հետո կատարված
ներմուծումների մասով հետաձգված ԱԱՀ-ի գումարները
թեպետև վճարվելու են մաքսային մարմինների կողմից
գանձվող
ԱԱՀ-ի
գումարների
համար
նախատեսված
գանձապետական հաշվին, սակայն դրա գանձման հետ
կապված վարչարարական գործողություները և հսկողությունը

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

125

2012 ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
(այդ թվում` տույժերի, տուգանքի հաշվարկում) իրականացվելու
են հարկային մարմնի կողմից:
Միաժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ
մինչև 2012թ. հունվարի 1-ը ներմուծված ապրանքների մասով
պահպանվելու է օրենքի նախկինում գործող խմբագրությանը
համապատասխանող կարգը (այդ թվում` վճարման ենթակա`
հետաձգված ԱԱՀ-ի գումարի վերաբերյալ մաքսային մարմին
տեղեկանքի ներկայացմանը վերաբերվող կարգը):
դ. Որոշ գործարքների համար ԱԱՀ-ով հարկվող
շրջանառության որոշման առանձնահատկություններին
Անհրաժեշտ
հունվարի 1-ից.
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է

ուշադրություն

դարձնել,

որ

2012թ.

x

անհատույց կամ մասնակի հատուցմամբ իրականացված
գործարքների
մասով
ԱԱՀ-ով
հարկվող
շրջանառությունը որոշվելու է համեմատելի հանգամանքներում այդպիսի կամ նույնանման գործարքների
համար սովորաբար որպես հարկման օբյեկտ ընդունվող մեծության (գործարքի իրական արժեքի) 80 տոկոսը
կազմող մեծության չափով,

x

կոմիսիայի պայմանագրի (բացառությամբ օրենքով
սահմանված դեպքի) և գործակալի անունից հանդես
գալու պայման նախատեսող գործակալական պայմանագրի հիման վրա իրականացրած գործարքների
մասով
ԱԱՀ-ով
հարկվող
շրջանառություն
է
համարվելու գործարքի ընդհանուր արժեքը,

x

անմիջական ներմուծող կամ անմիջական արտադրող
հանդիսացող և ամսվա հաշվարկով 100 միլիոն դրամ և
ավելի շրջանառություն ունեցող ԱԱՀ վճարողների
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հաշվետու ժամանակաշրջանի հարկվող շրջանառությունը ավելացվելու 20 տոկոսով, եթե հարկ վճարողի
իրականացրած գործարքների 10 և ավելի տոկոսը
իրականացվել է առանց հարկային հաշիվների կամ
սահմանված տվյալները պարունակող ուղեկցող փաստաթղթի:
ե. Դուրս գրված հարկային հաշիվների անվավեր
ճանաչման կարգին
Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ ավելացված
արժեքի հարկով հարկման նպատակով հարկային հաշիվների
անվավեր ճանաչման հետ կապված ավելացված արժեքի
հարկով հարկվող շրջանառության և հարկի գումարի
նվազեցումներ չեն կատարվում, եթե չի պահպանվել հարկային
հաշիվների անվավեր ճանաչման ՀՀ կառավարության
սահմանված կարգը կամ հարկ վճարողը չի ներկայացրել
տեղեկություն հարկային հաշիվը անվավեր ճանաչելու
վերաբերյալ (Հարկային հաշիվների անվավեր ճանաչման
կարգը և անվավեր ճանաչված հարկային հաշիվների
վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման պահանջը
սահմանված են ՀՀ կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 11-ի
№1504-Ն որոշման №4 հավելվածով):
Հարկ վճարողների մոտ անցկացվող ստուգումների և
ուսումնասիրությունների
ժամանակ
անհրաժեշտ
է
ուշադրություն դարձնել, որքանով են պահպանված հարկային
հաշիվների անվավեր ճանաչման կարգը, ներկայացվել են,
արդյոք, տեղեկություններ հարկային հաշիվների անվավեր
ճանաչման վերաբերյալ: Հարկային հաշիվների անվավերությունը կարող է ստուգվել http://e-invoice.taxservice.am/
կայքում: Եթե հարկ վճարողը ներկայացրել է տեղեկություն
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հարկային հաշիվը անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ և
հարկային մարմինը այն մուտքագրել է «Հարկատու 3»
համակարգ,
ապա
հարկային
հաշվի
սերիա-համարը
մուտքագրելու դեպքում համակարգը կհայտնի, որ հարկային
հաշիվը անվավեր է: Եթե հարկ վճարող տվյալ հարկային
հաշիվը անվավեր չի ճանաչել կամ տեղեկություն չի
ներկայացրել հարկային հաշիվը անվավեր ճանաչելու
վերաբերյալ,
ապա
այդ
հարկային
հաշվում
նշված
շրջանառության մասով հարկ վճարողի մոտ շարունակում է
պահպանվել ԱԱՀ-ի գծով պարտավորությունը:
3.1.2. Ավելացված արժեքի հարկի մասով այլ ակտերով
կատարված փոփոխությունները վերաբերվում են.
ա. ԱԱՀ վճարողների հաշվառման համակարգի
ներդրմանը
ՀՀ կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի «Ավելացված
արժեքի հարկ վճարողների հաշվառման կարգը հաստատելու
մասին» №1104–Ն որոշումն ընդունվել է «Ավելացված արժեքի
հարկի
մաuին»
ՀՀ
oրենքի
20-րդ
հոդվածին
համապատաuխան: Որոշմամբ սահմանվել է ԱԱՀ վճարողների
հաշվառման կարգը, որն ուժի մեջ է 2012թ. հունվարի 1-ից:
Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ 2012թ.
հունվարի 1-ից հարկային մարմնում իրականացվելու է
ավելացված արժեքի հարկ վճարողների հաշվառում: Այդ
հաշվառումն իրականացվելու է ԱԱՀ վճարողների հաշվառման
համարների հիման վրա:
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ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համարը ձևավորվում է`




իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձանց
կարգավիճակ չունեցող կազմակերպությունների և
անհատ ձեռնարկատերերի համար` ՀՎՀՀ-ից, թեք գծից
և «1» թվանշանից,
անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական
անձանց համար` ՀՎՀՀ-ից, թեք գծից և «0»
թվանշանից:

ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված անձինք
հարկային մարմնում որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու և ԱԱՀ
վճարողի հաշվառման համար կիրառելու համար պետք է
ներկայացված հայտարարություն` որոշմամբ սահմանված ձևին
համապատասխան: Հայտարարությունը պետք է ներկայացվի
ԱԱՀ վճարող համարվելու օրվան հաջորդող 30 օրվա
ընթացքում:
Հայտարարությունը
ստանալուց
հետո
տրամադրվում է հարկային մարմնում որպես ավելացված
արժեքի
հարկ
վճարող
հաշվառվելու
վերաբերյալ
հավաստագիր` սահմանված ձևին համապատասխան: ԱԱՀ
վճարող հաշվառելու մասին հավաստագիրը հարկային
մարմինը հարկ վճարողին տրամադրում է ԱԱՀ վճարող
հաշվառվելու և ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համար կիրառելու
մասին հայտարարություն ստանալու օրվան հաջորդող մեկ
աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հայտարարությունն
էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու դեպքում ԱԱՀ
վճարողի հավաստագիրը մեկ աշխատանքային օրվա
ընթացքում ուղարկվում է հարկ վճարողին՝ էլեկտրոնային
փաստաթղթի տեսքով:
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Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ որոշմամբ
սահմանվել են թե որ անձինք ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու և
ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համար կիրառելու մասին
հայտարարություն հարկային մարմին չեն ներկայացնում: Այդ
դեպքերում հարկ վճարողները համարվում են հարկային
մարմնում որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառված և կարող են
կիրառել ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համարներ: Ընդ որում,
այդ դեպքերում ԱԱՀ վճարողի հավաստագիրը հարկային
մարմինը տրամադրում է հարկ վճարողի պահանջի դեպքում:
ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու և ԱԱՀ վճարողի հաշվառման
համար
կիրառելու
մասին
հայտարարություն
չեն
ներկայացնում`
x

x

x

x

այն անձինք, որոնք ԱԱՀ վճարող են համարվել
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ
հոդվածով սահմանված հայտարարության հիման վրա.
այն անձինք, որոնց կողմից նախորդ տարվա համար
ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկներում արտացոլված`
իրականացված գործարքների՝ ԱԱՀ-ով հարկվող
ընդհանուր շրջանառությունը գերազանցել է ԱԱՀ-ի
շեմը.
այն անձինք, որոնց նկատմամբ «Ավելացված արժեքի
հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի «ա», «բ» և
«թ» կետերի համաձայն ԱԱՀ-ի շեմը չի կիրառվում,
անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող այն ֆիզիկական
անձինք, որոնց իրականացրած գործարքներն օրենքի
համաձայն համարվում են ապրանքի մատակարարում:

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ ԱԱՀ վճարողների
հաշվառման համարների ներդրումից հետո դուրս գրվող
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հարկային հաշիվներում, հարկային մարմին ներկայացվող
ԱԱՀ-ի հաշվարկներում, դուրս գրված և ստացված հարկային
հաշիվների մասին տեղեկանքում պետք է լրացվի ԱԱՀ
վճարողի հաշվառման համարը:
բ. Հարկային հաշիվների դուրս գրման կարգին
Ինչպես գիտեք 2011թ. հունվարի 1-ից ներդրվեց հարկային
հաշիվների դուրսգրման նոր համակարգ: «Ավելացված արժեքի
հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն ԱԱՀ
վճարողները հարկային հաշիվներ կարող են դուրս գրել միայն
էլեկտրոնային եղանակով կամ հարկային մարմնից ստացված
թղթային ձևերի լրացմամբ: Հարկային հաշիվների դուրս
գրման նոր կարգի ներդրումն ապահովող համապատասխան
կարգերը սահմանված են ՀՀ կառավարության 2010թ.
նոյեմբերի 11-ի «Էլեկտրոնային եղանակով հարկային
հաշիվների դուրսգրման, հարկային հաշիվների ձևերի
տպագրության, հարկային մարմնից հարկային հաշիվների
ձեռքբերման, հարկային հաշիվների սերիայի և համարի
գեներացման կարգերի, հարկային հաշիվների ձևերի գնի
սահմանման մասին» №1504-Ն որոշմամբ:
2011թ. ընթացքում ընդունվել են ՀՀ կառավարության մի
շարք որոշումներ, որոնք ևս ապահովում են հարկային
հաշիվների դուրսգրման նոր կարգի ներդրման գործընթացը:
Մասնավորապես.
ՀՀ կառավարության 2011թ. հուլիսի 7-ի «ՀՀ
կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 11-ի №1504-Ն որոշման
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» №989 որոշման
կապակցությամբ՝
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Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ ՀՀ կառավարության նշված որոշմամբ սահմանվել են դուրս գրված հարկային
հաշիվների անվավեր ճանաչելու կարգը: Այդ կարգը
կիրառվում է 2011թ. հունվարի 1-ից հետո հարկային մարմնից
ձեռք բերված ձևերի լրացմամբ դուրս գրված և (կամ)
էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված` ՀՀ կառավարության
կողմից սահմանված ժամկետում (24 ժամվա ընթացքում) չեղյալ
չճանաչված հարկային հաշիվների մասով:

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ նախկինում դուրս
գրված հարկային հաշիվները կարող են անվավեր ճանաչվել
միայն ՀՀ կառավարության սահմանած կարգին համապատասխան:
Մինչև
նշված
փոփոխություն
կատարելը
ՀՀ
կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 11-ի №1504-Ն որոշմամբ
սահմանված կարգով դուրս գրված էլեկտրոնային հարկային
հաշիվները էլեկտրոնային եղանակով անվավեր ճանաչելու
համար հարկ վճարողին տրված էր 24 ժամ, իսկ թղթային ձևերի
լրացմամբ հարկային հաշիվների անվավեր ճանաչելու կարգ
ընդհանրապես սահմանված չէր: ՀՀ կառավարության որոշման
փոփոխություններով սահմանվել են էլեկտրոնային եղանակով
դուրս գրված հարկային հաշիվը 24 ժամը լրանալուց հետո կամ
թղթային ձևի լրացմամբ դուրս գրված հարկային հաշիվների
անվավեր ճանաչման կարգը (ՀՀ կառավարության 2010թ.
նոյեմբերի 11-ի №1504-Ն որոշման №4 հավելված): Այդ կարգով
սահմանվել են դուրս գրված հարկային հաշիվներն անվավեր
ճանաչելու անհրաժեշտության առաջացման դեպքերը և այդ
դեպքերում դուրս գրված հարկային հաշիվների անվավեր
ճանաչելու համար հարկ վճարողի կողմից կատարման
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ենթակա գործողությունները: Էլեկտրոնային եղանակով դուրս
գրված հարկային հաշիվները դուրս գրման պահից 24 ժամվա
ընթացքում ոչ թե ճանաչվելու են անվավեր` այլ համարվելու են
չեղյալ:
Կարգով սահմանվել է նաև, որ հարկային հաշիվ դուրս
գրած ԱԱՀ վճարողները պետք է ներկայացնեն տեղեկություն
դուրս գրված և սահմանված կարգով անվավեր ճանաչված
հարկային հաշիվների վերաբերյալ: Մասնավորապես, հարկային հաշիվ դուրս գրողների կողմից անվավեր ճանաչված
հարկային
հաշիվների
վերաբերյալ
տեղեկատվությունը
հարկային մարմին ներկայացնում են`
x

x

hարկային մարմնից ստացված ձևերի լրացմամբ դուրս
գրված հարկային հաշիվների մասով` ՀՀ
կառավարության 2011թ. մայիսի 20-ի №685-Ն որոշմամբ
սահմանված ձևով և ժամկետում (մինչև տվյալ
եռամսյակին հաջորդող ամսվա վերջին օրը ներառյալ),
էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված հարկային
հաշիվների մասով` էլեկտրոնային եղանակով:
Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկության ներկայացման
ձևը սահմանվել է ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների
կոմիտեի նախագահի 2011թ. հոկտեմբերի 11-ի
«Սահմանված կարգով անվավեր ճանաչված`
էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված հարկային
հաշիվների վերաբերյալ հարկային մարմին
տեղեկություն ներկայացնելու ձևը սահմանելու մասին»
№2875-Ն հրամանով: Ընդ որում, անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ այս տեղեկությունների ներկայացման
պահանջը վերաբերվում է դուրս գրված և ՀՀ
կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 11-ի №1504-Ն
որոշման №4 հավելվածով սահմանված կարգով
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անվավեր ճանաչված էլեկտրոնային հարկային
հաշիվներին:

ՀՀ կառավարության 2011թ. մայիսի 20-ի «Հարկային
մարմնի կողմից հարկային հաշիվների թղթային ձևերի
տրամադրման, դուրսգրման, պահպանման, ստացված
հարկային
հաշիվների
ձևերի
օգտագործման
մասին
հաշվետվությունը ներկայացնելու, խոտանված, անվավեր
ճանաչված և չօգտագործված հարկային հաշիվների ձևերի
վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» №685-Ն
որոշմամբ սահմանվել են`
x
x

x

հարկային մարմնից հարկային հաշիվների թղթային
ձևերի ձեռքբերման կարգը,
հարկային մարմնից ձեռքբերված հարկային հաշիվների
թղթային ձևերի օգտագործման վերաբերյալ
հաշվետվության ձևը,
հարկային մարմնից ստացված հարկային հաշիվների
ձևերի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը` յուրաքանչյուր եռամսյակի
համար՝ մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող ամսվա
վերջին օրը ներառյալ:

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ԱԱՀ վճարողները
հարկային մարմնից ստացված հարկային հաշիվների ձևերի
օգտագործման վերաբերյալ հայտարարությունը պետք է
ներկայացնեն յուրաքանչյուր եռամսյակի համար` մինչև տվյալ
եռամսյակին հաջորդող ամսվա վերջին օրը ներառյալ:
Հայտարարությունը պետք է ներկայացնեն սահմանած ձևին
համապատասխան:
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ՀՀ կառավարության 2011թ. հուլիսի 7-ի «Հարկային
հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքը հարկային մարմիններին
ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» №937-Ն
որոշմամբ սահմանվել են հարկային հաշիվների վերաբերյալ
տեղեկանքի ներկայացման կարգը, ինչպես նաև կանոնակարգվել են «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի
33-րդ հոդվածին համապատասխան ճշգրտված տեղեկությունների ներկայացման, և 43.1-ին հոդվածի պահանջներին
համապատասխան
հաշվանցումների
կատարման
որոշ
հարցեր:
Նշված որոշման հետ
ուշադրություն դարձնել, որ.
x

x

x

կապված

անհրաժեշտ

է

ԱԱՀ վճարող համարվող անձինք յուրաքանչյուր
հաշվետու ժամանակաշրջանի արդյունքներով իրենց
հաշվառման վայրի հարկային մարմիններին
ներկայացնում են տեղեկանք հարկային հաշիվների
վերաբերյալ: Տեղեկանք ներկայացնում են այն
հարկային հաշիվների վերաբերյալ, որոնցում ցույց
տրված հարկվող շրջանառության մեծությունը (առանց
ԱԱՀ-ի) գերազանցում է 100 հազար դրամը (ՀՀ
կառավարության 2001թ. մայիսի 30-ի №481 որոշմամբ
uահմանված չափը).
տեղեկանքում ներառվում (արտացոլվում) են տեղեկություններ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար դուրս
գրված (գնորդներին տրված) և մատակարարներից
ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ.
որոշմամբ սահմանվել է հարկ վճարողների կողմից
հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը և
ներկայացման կարգը. ընդ որում, առաջին անգամ նոր
ձևով տեղեկանքը ներկայացվել է ամսական ԱԱՀ
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x

վճարողների կողմից 2011թ. հուլիս ամսվա համար,
եռամսյակային ԱԱՀ վճարողների կողմից` 2011թ. 3-րդ
եռամսյակի համար.
տեղեկանքում հարկային հաշիվների վերաբերյալ
արժեքային տվյալները լրացվում են դրամներով:

Մինչև նշված որոշման ընդունումը հարկային հաշիվների
մասին տեղեկությունները ներկայացվում էր ՀՀ ԿԱ պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2009թ. ապրիլի 3-ի №808Ն հրամանի համաձայն, որը ՀՀ կառավարության որոշման
ընդունումից հետո ուժը կորցրած է ճանաչվել:
Ընդ
որում,
հարկային
հաշիվների
վերաբերյալ
տեղեկանքի ներկայացման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված հարկային
հաշիվների վերաբերյալ տեղեկություններ` դուրս գրողի կողմից
չի ներկայացվում: Էլեկտրոնային եղանակով ստացված
հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկություն ստացողի
կողմից ևս չի ներկայացվում, եթե այդ հաշիվների ստացումը
էլեկտրոնային կարգով մինչև տեղեկանքի ներկայացման
ժամկետի ավարտը (տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանին
հաջորդող ամսվա 20-ը) հավաստել է ստացողը («Ավելացված
արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդված): Եթե
էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված հաշիվների ստացումը
էլեկտրոնային կարգով մինչև տեղեկանքի ներկայացման
ժամկետի ավարտը (տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանին
հաջորդող ամսվա 20-ը) չի հավաստվել ստացողի կողմից,
ապա ստացողը պարտավոր է էլեկտրոնային եղանակով
ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ սահմանված
կարգով ներկայացնել տեղեկատվություն:
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Հարկային հաշիվների դուրսգրման նոր կարգը,
հատկապես էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների
մասով մեծացնում է գործարքների փաստաթղթավորմանն,
իրացման ֆիզիկական և արժեքային ծավալների, ապրանքի
կամ ծառայության միավորի գնի ճիշտ արտացոլման
նկատմամբ
օպերատիվ
հսկողություն
իրականացնելու
հարկային մարմնի հնարավորությունները: Համապատասխան
տեխնիկական
հնարավորությունների
առկայության
պայմաններում հարկային մարմինը հնարավորություն է
ստանում իրական ժամանակում պարզելու գործարքի
պայմաններին և փաստաթղթավորման հետ կապված հարցերի
համապատասխանությունը օրենսդրությամբ պահանջներին:
Հարկային հաշիվների դուրսգրման նոր կարգի ընձեռնած
հնարավորությունները կարող են օգտագործվել առաքումների
փաստաթղթավորման նկատմամբ հսկողական աշխատանքներում, գույքագրումների և չափագրումների ընթացքում:
գ. ԱԱՀ-ի հաշվարկների, դիմումների ներկայացմանը
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2011թ. օգոստոսի 16-ի «ԱԱՀ-ի հաշվարկի և ԱԱՀ-ի զրոյական
դրույքաչափով հարկվող գործարքների մասով գումարների
հաշվանցման և (կամ) վերադարձի դիմումի ձևերը, դրանց
լրացման կարգերը հաստատելու և ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2010թ. հունիսի 14-ի №1423-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» №2034-Ն հրամանի հետ կապված
անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ.
x

ԱԱՀ-ի հաշվարկի և ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով
հարկվող գործարքների մասով գումարների
հաշվանցման և (կամ) վերադարձի դիմումի ձևերն
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x

x

առանձնացվել են: ԱԱՀ վճարողները ԱԱՀ-ի հաշվարկը
և ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող
գործարքների մասով գումարների հաշվանցման և
(կամ) վերադարձի դիմումը պետք է ներկայացնեն
որպես առանձին ձևեր.
ամսական ԱԱՀ վճարողները 2011թ. հոկտեմբեր
ամսվանից, իսկ եռամսյակային ԱԱՀ վճարողները
2011թ. 4-րդ եռամսյակից սկսած ԱԱՀ-ի հաշվարկը
պետք է ներկայացնեն նոր ձևով.
ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող
գործարքների մասով գումարների հաշվանցման և
(կամ) վերադարձի դիմումը նոր ձևով կարող է
ներկայացվել 2011թ. հոկտեմբեր 13-ից հետո: Դիմումի
ձևի 9-րդ կետում ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցման կամ
վերադարձի համար ժամանակաշրջանի սկիզբ` կարող է
լրացվել 2011թ. հունվար ամիսը կամ 2011թ. 1-ին
եռամսյակը կամ դրան հաջորդող
ժամանակաշրջանները:

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2011թ. փետրվարի 11-ի «ԱԱՀ վճարող համարվելու
վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին»
№51-Ն հրամանով սահմանվել է ԱԱՀ վճարող համարվելու
վերաբերյալ հայտարարության ձևը, որն ընդունվել է
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ
հոդվածին համապատասխան: Հայտարարություն ներկայացվում է այն հարկ վճարողների կողմից, որոնք բավարարելով
ԱԱՀ-ի շեմը կիրառելու համար օրենքով սահմանված
պահանջներին ցանկանում են համարվել ԱԱՀ վճարող:
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դ. ԱԱՀ-ի գծով արտոնություններին.
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ
հոդվածում, որով սահմանված են ԱԱՀ-ից ազատված
գործարքները, կատարվել են որոշ փոփոխություններ:
Փոփոխությունների արդյունքում
արտոնություններ են սահմանվել`
x

x

ԱԱՀ-ից

ազատման

ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի 8432, 8433, 8434, 8436, 8701
ծածկագրերին դասվող տեխնիկայի և մասերի, 31
ապրանքախմբի ծածկագրերին դասվող
պարարտանյութերի, 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 94,
3808 99 ապրանքախմբի ծածկագրերին դասվող
թունաքիմիկատների, գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների
սերմացուների և տնկանյութի իրացման դեպքում,
ազատ տնտեսական գոտու կազմակերպչին և ազատ
տնտեսական գոտու շահագործողին ծառայությունների
մատուցման, ազատ տնտեսական գոտու տարածքում
ապրանքների մատակարարման գործարքների համար:

Միաժամանակ, ԱԱՀ-ի շեմի կիրառման հետ կապված
որոշակի առանձնահատկություն է սահմանվել գյուղատնտեսության գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող
սուբյեկտների համար: «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»
ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանվել է, որ ՀՀ
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
համատեղ
գործունեության պայմանագրով գործող գյուղատնտեսական
արտադրությամբ զբաղվող սուբյեկտներից (մասնակիցներից)
յուրաքանչյուրը հանդես է գալիս որպես առանձին հարկ
վճարող: Համատեղ գործունեության պայմանագրով գործող
սուբյեկտների (մասնակիցների) գործունեությունը համարվում է
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գյուղատնտեսական
արտադրություն,
եթե
նրանց
գործունեության արդյունքում արտադրված արտադրանքի 90
տոկոսը գյուղատնտեսական արտադրանք է: Սույն հոդվածի
իմաստով գյուղատնտեսական արտադրանք է համարվում
«Եկամտահարկի մասին» ՀՀ 1997թ. դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-183
օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված արտադրանքը:
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ
հոդվածում
կատարված
փոփոխություններով
ԱԱՀ-ի
հարկման օբյեկտ չի համարվում կոնցեսիոների (օպերատորի)
կողմից ՀՀ կառավարության սահմանած չափանիշների
համաձայն ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնի կողմից որպես
կոնցեսիայի պայմանագիր որակված գործարքի պայմանների
շրջանակներում կոնցեդենդին (շնորհատուին) պատկանող
ենթակառուցվածքային
ակտիվները,
դրանց
առանձին
տարրերի վրա կատարված բարելավման արդյունքը կամ
գնված
կամ
կառուցված
կամ
փոխարինված
ենթակառուցվածքային ակտիվները (նյութական կամ ոչ
նյութական), դրանց կազմում առանձին տարրերը կոնցեսիայի
պայմանագրի գործողության ընթացքում կամ ավարտին
կոնցեդենտին (շնորհատուին) սեփականության իրավունքով
փոխանցելու գործառնությունները, ինչպես նաև կոնցեդենտին
(շնորհատուին) կոնցեսիոն ծառայությունների մատուցումը:
Չափանիշները սահմանվել են ՀՀ կառավարության 2011թ.
սեպտեմբերի 15-ի «Հանրային ծառայությունների մատուցման
ենթակառուցվածքներ
հանձնելու
համաձայնությունները
(պայմանագրերը) հարկման նպատակով որպես կոնցեսիոն
պայմանագիր որակելու չափանիշներն ու ընթացակարգը
սահմանելու մասին» №1339-Ն որոշմամբ:
Ընդ որոմ, այդ փոփոխությամբ սահմանվել են նաև այն,
թե օրենքի կիրառման իմաստով ովքեր են համարվում
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կոնցեդենտ (շնորհատու) և կոնցեսիոներ (օպերատոր):
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրառման
իմաստով`
x

x

կոնցեդենտ (շնորհատու) է համարվում պետական կամ
համայնքային մարմինը, որը որոշակի
ժամանակահատվածով կոնցեսիոներին (օպերատորին)
է տրամադրում հանրային ծառայությունների
ենթակառուցվածքներ` դրանք շահագործելու և (կամ)
սպասարկելու նպատակով.
կոնցեսիոներ (օպերատոր) է համարվում
իրավաբանական անձ հանդիսացող ռեզիդենտ
կազմակերպությունը, որին կոնցեդենտի (շնորհատուի)
կողմից տրամադրվում են հանրային ծառայությունների
ենթակառուցվածքներ` հանրային ծառայություն
մատուցելու և (կամ) այն բարելավելու նպատակով, և
որը շահագործում և (կամ) սպասարկում է այդ
ենթակառուցվածքները սահմանված
ժամանակաշրջանի ընթացքում:

Վերը նշված գործարքները ԱԱՀ-ի հարկման օբյեկտ
համարելու հետ կապված օրենքով սահմանվել են նաև
անցումային դրույթներ 2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ծառայությունների
մատուցման
գործող
կոնցեսիոն
համաձայնությունների հետ կապված:
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3.2. ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ

3.2.1.

«Շահութահարկի
մասին»
ՀՀ
օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ օրենք*

Օրենքի ընդունման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ.
ա. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն, պետական բյուջե հավաքագրվող հարկատեսակներին
(բացառությամբ` գույքահարկի և հողի հարկի) վերաբերող
գերավճարների և/կամ գերավճարից տարբերվող գումարների
վերադարձն օրենքով սահմանված ժամկետից 90 օրվանից
ավելի ուշացնելու դեպքում այդ ժամկետին հաջորդող
յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հարկ վճարողի օգտին
հաշվեգրված տույժերը չեն համարվում եկամուտ և չեն
հարկվում շահութահարկով.
բ. հստակեցվել են բնօգտագործման վճարների ծախս
ճանաչման հետ կապված հարցերը, ինչպես նաև հաշվետու
տարվա
ընթացքում
միակողմանի
փաստաթղթերով
կատարված ծախսերի (կրճատ հաշիվ-ապրանքագիր, ՀԴՄ
կտրոն, միակողմանի գնման ակտ) նվազեցման հարցերը`
համախառն եկամտից նշված միակողմանի փաստաթղթերով
կատարված ծախսերը կարող են նվազեցվել, եթե դրանց
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ընդհանուր գումարը հաշվետու
գերազանցում 36,0 մլն. դրամը.

տարվա

ընթացքում

չի

գ. համախառն եկամտից նվազեցման ենթակա չեն`
x
x

ՀՀ կառավարության սահմանած չափը գերազանցող
կառավարման ծառայությունների ծախսերը,
բանկ և/կամ վարկային կազմակերպություն չհամարվող
սուբյեկտներից ներգրավված փոխառությունների
դիմաց հաշվետու տարում վճարման ենթակա
տոկոսների` հաշվետու տարվա արդյունքներով հարկ
վճարողի (բացառությամբ` բանկերի և վարկային
կազմակերպությունների) զուտ ակտիվների
(ակտիվների և պարտավորությունների դրական
տարբերության) կրկնապատիկը, իսկ բանկերի և
վարկային կազմակերպությունների դեպքում ` 9ապատիկը գերազանցող գումարը: Այս դրույթները չեն
տարածվում ՀՀ կառավարության սահմանած ցանկում
ընդգրկված` միջազգային զարգացման
կազմակերպություններից ստացված
փոխառությունների դիմաց վճարման ենթակա
տոկոսների, ինչպես նաև պարտքային արժեթղթերի
հրապարակային տեղաբաշխման միջոցով
ներգրավված միջոցների դիմաց վճարման ենթակա
տոկոսների վրա.

դ. վերանայվել է ռեզիդենտների շահութահարկի
եռամսյակային կանխավճարների չափը: Կանխավճարները
կատարվելու են յուրաքանչյուր եռամսյակ` նախորդ տարվա
շահութահարկի փաստացի գումարի և/կամ շահութահարկի
հաշվարկային մեծության 1/6-ի փոխարեն 18.75%-ի (կամ
տարեկան` 4x18.75%=75%) չափով: Ընդ որում` ռեզիդենտների
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կողմից 2011թ. շահութահարկի հաշվարկը հարկային մարմնին
մինչև 2012թ. մարտի 15-ի (ներառյալ) ներկայացվելու դեպքում
2012 թվականի 1-ին եռամսյակի համար կանխավճարները
կատարվում են 2011 թվականի շահութահարկի փաստացի
գումարի և (կամ) շահութահարկի հաշվարկային մեծության
18.75%-ի չափով, իսկ 2012թ. մարտի 15-ից հետո շահութահարկի
հաշվարկը
ներկայացվելու
դեպքում
1-ին
եռամսյակի
կանխավճարը կատարվում է նախորդ տարվա վերջին
կանխավճարի չափից ոչ պակաս չափով.
ե. հարկ վճարողների կողմից օֆշորային գոտիներում
գրանցված (հաշվառված) կազմակերպություններից ապրանքների կամ հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար այդ
գոտիներում
գրանցված
(հաշվառված)
կազմակերպություններին կատարված կանխավճարների դիմաց արդյունքը
կանխավճարի կատարման օրվան հաջորդող 1 տարվա
ընթացքում չստացվելու դեպքում հարկային գործակալը
կատարված կանխավճարների նկատմամբ շահութահարկը
հաշվարկում է 20% դրույքաչափով: Օֆշորային գոտիների
(երկրների) ցանկը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:
Միաժամանակ` «Բանկերի և բանկային գործունեության
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքով* վերացվել է օրենքով սահմանված կարգով բանկերին
տրված հիմնական միջոցների ինքնուրույն վերագնահատման
հնարավորությունը:
3.2.2. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենք (2011թ. մայիսի 25-ի ՀՕ187-Ն) և ՀՀ կառավարության 2011թ. սեպտեմբերի 15-ի
«Հանրային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներ
հանձնելու
համաձայնությունները
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(պայմանագրերը) հարկման նպատակով որպես
կոնցեսիոն պայմանագիր որակելու չափանիշները
սահմանելու մասին» №1339-Ն որոշում
Օրենսդրական
ակտերը
կարգավորվում
են
ՀՀ
կառավարության սահմանած չափանիշների համաձայն լիազոր
մարմնի (ՀՀ ֆինանսների նախարարություն) կողմից որպես
կոնցեսիայի պայմանագրեր որակված` ծառայությունների
մատուցման կոնցեսիոն համաձայնությունների շրջանակներում
կոնցեդենտից (շնորհատուից) հանրային ծառայությունների
ենթակառուցվածնքերի շահագործման իրավունքը կոնցեսիոների մոտ շահութահարկով հարկման հետ կապված
հարցերը:
Անհրաժեշտ
է
ուշադրություն
դարձնել
նշված
օրենսդրական փոփոխություններով պայմանավորված ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ նախագահի 2011թ. սեպտեմբերի 5-ի №2060-Ն հրամանով
«Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և
վճարման
կարգի
մասին»
հրահանգում
կատարված
փոփոխություններին և լրացումներին, ինչպես նաև ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ նախագահի 2011թ. նոյեմբերի 17-ի «2011թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ ծառայությունների մատուցման գործող կոնցեսիոն
համաձայնությունները
կոնցեսիոների
(օպերատորի)
և
կոնցեդենտի (շնորհատուի) կողմից ՀՀ կառավարության
սահմանած չափանիշների համաձայն, ՀՀ կառավարության
լիազոր մարմնի կողմից որպես կոնցեսիայի պայմանագրեր
որակելու ժամկետների վերաբերյալ» №44 պաշտոնական
պարզաբանմանը, համաձայն որի 2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ծառայությունների մատուցման գործող կոնցեսիոն
համաձայնությունները
կոնցեսիոների
(օպերատորի)
և
կոնցեդենտի (շնորհատուի) կողմից ՀՀ կառավարության
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սահմանած չափանիշների համաձայն, ՀՀ կառավարության
լիազոր մարմնի կողմից որպես կոնցեսիայի պայմանագրեր
որակելու ժամկետը սկսվում է 2011թ. հոկտեմբերի 6-ով:
3.2.3 ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 24-ի «ՀՀ
կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 19-ի №2052-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին» №386-Ն որոշում
Որոշման ընդունման հետ կապված անհրաժեշտ է
ուշադրություն դարձնել, որ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ
օրենքի 401-րդ հոդվածով նախատեսված արտոնությունը
(ոռոգման ջրի մատակարարման գծով շահութահարկի
վճարման ժամկետի հետաձգում) գործում է մինչև 2011թ.
հունվարի 1-ը և նշված որոշմամբ ՋՕԸ-ների կողմից ոռոգման
ջրի մատակարարման դիմաց ֆիզիկական անձանց մասով
առաջացած դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման
և դուրս գրման մասով սահմանվել է առանձին կարգ, որը
տարածվում է 2011թ. հունվարի 1-ից հետո ծագող
հարաբերությունների վրա.
3.2.4. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. հունվարի 26-ի
«Ռեզիդենտի կողմից շահութահարկի կանխավճարի
եռամսյակային մեծությունն ինքնուրույն որոշելու
մասին»
և
«Անհատ
ձեռնարկատիրոջ
կողմից
եկամտահարկի կանխավճարի եռամսյակային մեծությունը ինքնուրույն որոշելու մասին» հայտարարությունների ձևերը հաստատելու մասին» №20-Ն
հրաման
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Հրամանով հաստատվել են «Ռեզիդենտի կողմից
շահութահարկի կանխավճարի եռամսյակային մեծությունը
ինքնուրույն որոշելու մասին» և «Անհատ ձեռնարկատիրոջ
կողմից
եկամտահարկի
կանխավճարի
եռամսյակային
մեծությունը ինքնուրույն որոշելու մասին» հայտարարությունների ձևերը, որը պայմանավորված էր 2010թ. դեկտեմբերին
կատարված օրենսդրական փոփոխությունների հետ:
Միաժամանակ, գործունեության դադարեցման դեպքում
ռեզիդենտների
կողմից
շահութահարկի
եռամսյակային
գումարների վճարման հետ կապված անհրաժեշտ է
ղեկավարվել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. հունիսի 13-ի
№30 պաշտոնական պարզաբանմամբ, որի համաձայն`
ա. գործունեություն ժամանակավոր (առնվազն` մինչև
ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ը) կամ անորոշ ժամկետով
չիրականացնելու մասին հայտարարությունը (կամայական
ձևով կազմված) հարկային մարմին գրավոր ներկայացրած և
այդ ժամանակահատվածում գործունեություն չիրականացրած
ռեզիդենտները`
x

x

հայտարարությունը հարկային մարմին ներկայացնելու
եռամuյակից հետո մինչև գործունեությունը վերսկսելու
եռամuյակը ընկած ժամանակահատվածների համար
շահութահարկի կանխավճարների և նվազագույն
շահութահարկի եռամuյակային գումարների
վճարումներ չեն կատարվում,
եթե հայտարարությունը հարկային մարմին
ներկայացրել են մինչև տվյալ եռամuյակի
շահութահարկի կանխավճարների և նվազագույն
շահութահարկի եռամuյակային գումարների oրենքով
uահմանված վճարման վերջնաժամկետը, ապա այդ
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x

եռամuյակի շահութահարկի կանխավճարների և
նվազագույն շահութահարկի եռամuյակային
գումարների վճարումներ չեն կատարում (անգամ եթե
հայտարարության մեջ չի նշվել շահութահարկի
կանխավճարներ չկատարելու մաuին),
եթե հայտարարությունը ներկայացնելուց հետո
գործունեությունը վերսկսվում է տվյալ եռամuյակի
շահութահարկի կանխավճարների և նվազագույն
շահութահարկի եռամuյակային գումարների` oրենքով
uահմանված վճարման վերջնաժամկետից հետո, ապա
այդ եռամuյակի շահութահարկի կանխավճարների և
նվազագույն շահութահարկի եռամuյակային
գումարների վճարումներ չեն կատարում (անգամ եթե
հայտարարության մեջ չի նշվել շահութահարկի
կանխավճարներ չկատարելու մաuին).

բ. հարկային մարմնին գրավոր հայտարարություն
ներկայացնելուց հետո ռեզիդենտի կողմից գործունեություն
իրականացնելու
դեպքում
տույժերը
հաշվարկվում
են
«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ
մաuով
uահմանված
կարգով`
հայտարարությունը
ներկայացնելուն հաջորդող առաջիկա կանխավճարային
մուծման վճարման վերջնաժամկետից uկuած:
3.2.5. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. ապրիլի 8-ի «ՀՀ ԿԱ
հարկային պետական ծառայության 2004թ. ապրիլի 2ի №1-05/7-Ն հրամանում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» №720-Ն հրաման
Հրամանով փոփոխություններ և լրացումներ կատարվեցին «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և
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վճարման կարգի մասին» հրահանգում, որով հստակեցվեցին
մի շարք հարցեր (այդ թվում` հաշվապահական հաշվառման
սկզբունքների և կանոնների, նվազագույն շահութահարկի և
կանխավճարների, ներդրումային ֆոնդերի, վարձավճարների
վերաբերյալ և մի շարք այլ հարցեր):
3.2.6. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. հոկտեմբերի 14-ի
№42 պաշտոնական պարզաբանում
Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման, ավելացման և
նվազեցման հետ կապված հարկման վերաբերյալ 2011թ.
նոյեմբերի 22-ի №ԱԱ/3-3/[187754]-11 շրջաբերական գրությամբ
տեղայնացվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. հոկտեմբերի
14-ի №42 պաշտոնական պարզաբանումը, որի հետ կապված
անհրաժեշտ է հաշվի առնել`
ա. ռեզիդենտ կազմակերպության ստեղծման ժամանակ
կանոնադրական կապիտալի ձևավորման, դրա չափի հետագա
ավելացման համար բաժնեմասեր տեղաբաշխելիս բաժնեմասերի անվանական արժեքների չափով մասնակիցների
կողմից փաստացի կատարված ներդրումները ռեզիդենտի
համար
չեն
համարվում
եկամուտ:
Բաժնեմասերի
տեղաբաշխման
գնի
և
անվանական
արժեքի
միջև
տարբերություն առաջանալու դեպքում ռեզիդենտի համար
դրական տարբերությունը չի համարվում եկամուտ, իսկ
բացասական տարբերությունը՝ ծախս (նվազեցում):
Մասնակիցների մոտ ձեռք բերված բաժնեմասերը որպես
ակտիվ հաշվառվում են սկզբնական (ձեռքբերման) արժեքով
(ռեզիդենտից ձեռք բերածը` ռեզիդենտի կանոնադրական
կապիտալում փաստացի կատարված ներդրումների արժեքով,
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իսկ այլ մասնակցից ձեռք բերածը` փաստացի կատարված
վճարման արժեքով) և վերագնահատման ենթակա չեն.
բ. ռեզիդենտի կողմից իր տեղաբաշխած բաժնեմասերի
հետգնման կամ լուծարման հետևանքով լուծարային արժեքի
տրամադրման
դեպքերում
բաժնեմասերի
անվանական
արժեքների չափով մասնակիցներին վերադարձման ենթակա
գումարները ռեզիդենտի համար չեն համարվում ծախս
(նվազեցում): Բաժնեմասերի անվանական արժեքի և հետ
գնման գնի միջև տարբերություն առաջանալու դեպքում
գործարքի կատարման պահին ռեզիդենտի համար դրական
տարբերությունը չի համարվում եկամուտ, իսկ բացասական
տարբերությունը՝ ծախս (նվազեցում):
Բաժնեմասերի սկզբնական (ձեռքբերման) արժեքների
չափով ռեզիդենտի կողմից բաժնեմասերի հետգնման գնի կամ
լուծարային արժեքի դիմաց վերադարձված գումարները
մասնակիցների
համար
չեն
համարվում
եկամուտ:
Բաժնեմասերի հետգնման գնի (կամ լուծարային արժեքի) և
սկզբնական (ձեռքբերման) արժեքի միջև տարբերություն
առաջանալու դեպքում գործարքի կատարման պահին
մասնակիցների համար դրական տարբերությունը համարվում
է եկամուտ (ֆիզիկական անձ մասնակցի դեպքում՝ նվազեցվող
եկամուտ /որպես բաժնետոմսերի կամ ներդրում վկայող այլ
արժեթղթերի
օտարումից
ստացված
եկամուտ/),
իսկ
բացասական տարբերությունը՝ ծախս (նվազեցում).
գ. ռեզիդենտի կողմից հետգնված իր բաժնեմասերի
հետագա իրացման դեպքում բաժնեմասերի իրացման գնի և
հետգնման գնի դրական տարբերությունը ռեզիդենտի համար
համարվում է եկամուտ (եթե բաժնեմասերի հետ գնումը
կատարվել է օրենքի պահանջի ուժով, ապա այդ
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տարբերությունը նվազեցվում է ռեզիդենտի համախառն
եկամտից որպես այլ նվազեցում), սակայն բացասական
տարբերությունը չի համարվում ծախս (նվազեցում).
դ. համալրված կանոնադրական կապիտալի գծով
ռեզիդենտի մոտ մասնակիցների հանդեպ կրեդիտորական
պարտք առաջանում է`
x

x

բաժնեմասի հետգնման դեպքում` հետգնման գնի
չափով, ռեզիդենտի կողմից բաժնեմասերի հետգնման
գնի որոշման ընդունման պահից.
ռեզիդենտի լուծարման դեպքում` օրենքով սահմանված
հերթականությամբ այլ պարտավորությունները
մարելուց հետո, մասնակիցներին վերադարձման
ենթակա գումարի (բաժնեմասի լուծարային արժեքի)
չափով.

ե. ռեզիդենտի կանոնադրական կապիտալի ավելացման
դեպքում՝
x

x

եթե ավելացումը կատարվում է լրացուցիչ թողարկված
բաժնեմասերի տեղաբաշխման կամ տեղաբաշխված
բաժնեմասերի անվանական արժեքի մեծացման դիմաց
մաuնակիցների նոր փաստացի ներդրումների հաշվին,
ապա այդ ներդրումները ռեզիդենտի համար չեն
համարվում եկամուտ, իսկ մասնակիցների մոտ
հաշվառվող բաժնեմասերի սկզբնական (ձեռքբերման)
արժեքը ավելանում է փաստացի կատարված
ներդրումների արժեքով.
եթե ավելացումը կատարվում է ռեզիդենտի
ֆինանսական շահույթի բաշխման արդյունքում
մասնակիցներին հասանելիք շահաբաժինների հաշվին,
ապա բաշխված շահաբաժինները մասնակցի համար
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համարվում են եկամուտ և հարկվում են
շահութահարկով ռեզիդենտի (հարկային գործակալի)
կողմից եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ օրենքով
սահմանված ընդհանուր կարգով, եթե մասնակիցը ոչ
ռեզիդենտ կազմակերպություն է: Այնուհետև՝
մասնակիցների շահաբաժինների հաշվին կատարված
ներդրումները ռեզիդենտի համար չեն համարվում
եկամուտ, իսկ մասնակիցների մոտ հաշվառվող
բաժնեմասերի սկզբնական (ձեռքբերման) արժեքը
ավելանում է շահաբաժինների հաշվին կատարված
ներդրումների արժեքով.
եթե ավելացումը կատարվում է ռեզիդենտի
ֆինանսական սեփական կապիտալի հաշվին
(լրացուցիչ թողարկված բաժնեմասերի տեղաբաշխման
կամ տեղաբաշխված բաժնեմասերի անվանական
արժեքի մեծացման միջոցով), ապա մասնակիցների
մոտ հաշվառվող բաժնեմասերի սկզբնական
(ձեռքբերման) արժեքը ավելանում է լրացուցիչ ձեռք
բերված բաժնեմասերի արժեքով, որը մասնակիցների
համար համարվում է հետաձգված եկամուտ (որպես
գույքի արժեքի հավելաճ) և հարկվում է այդ
բաժնեմասերի հետագա իրացման (կամ հետագայում
ռեզիդենտի կողմից հետգնման կամ ռեզիդենտի
լուծարման) դեպքում (այդ թվում՝ հարկային գործակալի
կողմից, եթե մասնակիցը ոչ ռեզիդենտ
կազմակերպություն է): Ընդ որում` կանոնադրական
կապիտալի ավելացված մասը ռեզիդենտի համար չի
համարվում եկամուտ.
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զ. ռեզիդենտի կանոնադրական կապիտալի նվազման
դեպքում՝
x

x

եթե նվազումը կատարվում է մարվող բաժնեմասերի
դիմաց մաuնակիցներին փաստացի վճարումների
(դրամական միջոցներով կամ այլ գույքով)
տրամադրմամբ, ապա այդ վճարումները ռեզիդենտի
համար չեն համարվում ծախս (նվազեցում) և այդ
չափով նվազում է ռեզիդենտի կանոնադրական
կապիտալի գծով առաջացած կրեդիտորական պարտքը
մասնակիցներին, իսկ մասնակիցների մոտ մարվող
բաժնեմասերի արժեքը նվազում է սկզբնական
(ձեռքբերման) արժեքի չափով: Ընդ որում` մարվող
բաժնեմասի դիմաց հետգնման գնի և սկզբնական
(ձեռքբերման) արժեքի (որից նախապես հանվում է
հետաձգված եկամուտը, որը մասնակցի մոտ դեռևս չի
ճանաչվել որպես հարկվող եկամուտ և չի ներառվել
համախառն եկամտի մեջ) դրական տարբերությունը
մասնակիցների համար համարվում է հարկվող
եկամուտ (գույքի արժեքի հավելաճ) և ներառվում է
համախառն եկամտի մեջ (ֆիզիկական անձ մասնակցի
դեպքում` որպես նվազեցվող եկամուտ).
եթե նվազումը կատարվում է ռեզիդենտի
կանոնադրական կապիտալը ֆինանսական սեփական
կապիտալի (զուտ ակտիվների) արժեքին համապատասխանեցնելու նպատակով, ապա
կանոնադրական կապիտալի նվազեցված գումարը
ռեզիդենտի համար չի համարվում եկամուտ, իսկ
մասնակիցների մոտ հաշվառվող բաժնեմասերի
սկզբնական (ձեռքբերված) արժեքի նվազումը՝ ծախս
(նվազեցում).
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Է. լուծարվող ռեզիդենտի կանոնադրական կապիտալի,
ֆինանսական շահույթի (վնասի) և սեփական կապիտալի այլ
տարրերի բաշխումը մասնակիցների միջև ռեզիդենտի մոտ չի
առաջացնում հարկվող եկամուտներ (որպես պարտավորության նվազեցում) կամ նվազեցվող ծախսեր (որպես
ակտիվների արտահոսք) և մասնակիցներին կատարված
վճարումների (դրամական միջոցներով կամ այլ գույքով) չափով
նվազում է կանոնադրական կապիտալի գծով առաջացած
կրեդիտորական
պարտքը
մասնակիցներին,
իսկ
մասնակիցների մոտ մարվող բաժնեմասի ձեռքբերման
(սկզբնական) արժեքը զրոյացվում է: Ընդ որում` մարվող
բաժնեմասի դիմաց տրամադրվող վճարման և բաժնեմասի
սկզբնական (ձեռքբերման) արժեքի (որից նախապես հանվում է
հետաձգված եկամուտը, որը մասնակցի մոտ դեռևս չի
ճանաչվել որպես հարկվող եկամուտ և չի ներառվել
համախառն
եկամտի
մեջ)
դրական
տարբերությունը
մասնակիցների մոտ համարվում է հարկվող եկամուտ (գույքի
արժեքի հավելաճ) և ներառվում է համախառն եկամտի մեջ
(ֆիզիկական անձ մասնակցի դեպքում` որպես նվազեցվող
եկամուտ):
ը.
ռեզիդենտի`
օրենքով
սահմանված
կարգով
վերակազմակերպման (միաձուլում, միացում, բաժանում,
առանձնացում, վերակազմավորում) դեպքերում վերակազմակերպմանը մասնակցող կազմակերպությունների ակտիվների և
պարտավորությունների
(այդ
թվում՝
կանոնադրական
կապիտալի), ֆինանսական շահույթի (վնասի) և սեփական
կապիտալի այլ տարրերի վերաբաշխման արդյունքում
հարկման նպատակներով եկամուտներ կամ ծախսեր
(նվազեցումներ) չեն առաջանում:
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2012 թվականի համար ընդունել ի գիտություն և ի
ղեկավարումն՝
3.2.7. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք*
Օրենքի ընդունման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ այն տարածվում է 2012թ. հունվարի 1-ից հետո ծագած
հարաբերությունների վրա: Այսինքն`
ա. 2012թ. հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն
եկամուտը նվազեցվելու է հաշվետու տարվա ընթացքում
միակողմանի փաստաթղթերով կատարված ծախսերի (կրճատ
հաշիվ-ապրանքագիր, ՀԴՄ կտրոն, միակողմանի գնման ակտ)
ընդհանուր հանրագումարով` ոչ ավելի, քան 36,0 մլն. դրամը:
Ընդ որում` ՀԴՄ-ի կտրոններով (կրճատ հաշիվ ապրանքագրերով) և միակողմանի գնման ակտերով կատարված
ձեռքբերումների մասով պահպանվել են գործող սահմանափակումները (միանվագ գործարքը` 300,0 հազ. դրամ /ներառյալ`
հարկերը/
և
ամսվա
ընթացքում
նման
գործարքի
հանրագումարը` 3,0 մլն. դրամ).
բ. Ռեզիդենտների կողմից 2011թ. համար ներկայացված
շահութահարկի հաշվարկի 1500 տողում նշվում է 2012թ.
կանխավճարների
եռամսյակային
գումարը
([տող1501+տող1502]x18.75%+տող1503), եթե տող0500>0 և
[տող1501+տող1502]>500000, կամ 0):
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3.2.8. ՀՀ կառավարության 2011թ. հուլիսի 21-ի «ՀՀ
կառավարության 2004թ. հոկտեմբերի 7-ի №1398-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»
№1052-Ն որոշում
Որոշման ընդունման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ Հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող եկամուտը
ՀՀ-ում հարկումից ազատված լինելու կամ օրենքով
սահմանված հարկի դրույքաչափից տարբերվող (նվազ)
դրույքաչափով հարկման կամ միայն եկամուտ ստացողի
ռեզիդենտության պետությունում հարկվելու դեպքում ոչ
ռեզիդենտը (օտարերկրյա անձը) համաձայնագրի դրույթներից
օգտվելու նպատակով հարկային մարմին հայաստանյան
աղբյուրներից ստացված եկամուտներից գանձվող հարկի
դրույքաչափի նվազեցման կամ հարկումից ազատման մասին
սերտիֆիկատ-դիմում ներկայացնելու փոխարեն հարկային
գործակալին է ներկայացնում գործող համաձայնագրի
իմաստով այդ մյուս պետության ռեզիդենտ հանդիսանալու
մասին տեղեկանք: Ուստի` այն հարկային գործակալների մոտ,
որոնք ոչ ռեզիդենտներին հայաստանյան աղբյուրներից
եկամուտներ վճարելիս հարկ չեն պահել կամ պահել են
օրենքով սահմանված դրույքաչափից նվազ դրույքաչափով,
ստուգումների ընթացքում անհրաժեշտ է ուշադրություն
դարձնել`
ա. ՀՀ կառավարության 2004թ. հոկտեմբերի 7-ի №1398-Ն
որոշմամբ
սահմանված
պայմաններին
բավարարող
ռեզիդենտության տեղեկանքների առկայությանը,
բ. վճարված եկամտից պահված հարկի դրույքաչափի
համապատասխանությանը կրկնակի հարկման բացառման
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միջազգային պայմանագրի համապատասխան
սահմանված հարկի դրույքաչափին,

հոդվածով

2012թ. հունվարի 1-ից կգործեն ՀՀ-ի և Ղազախստանի,
ինչպես նաև ՀՀ-ի և Կիպրոսի միջև կրկնակի հարկման
բացառման համաձայնգրերը, որոնք տեղադրված են հարկային
մարմնի պաշտոնական կայքէջում:

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

157

2012 ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

3.3. ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿ

3.3.1.

«Եկամտահարկի
մասին»
ՀՀ
օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ օրենք*

Օրենքի ընդունման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ.
ա. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն, պետական բյուջե հավաքագրվող հարկատեսակներին
(բացառությամբ` գույքահարկի և հողի հարկի) վերաբերող
գերավճարների և/կամ գերավճարից տարբերվող գումարների
վերադարձն օրենքով սահմանված ժամկետից 90 օրվանից
ավելի ուշացնելու դեպքում այդ ժամկետին հաջորդող
յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հարկ վճարողի օգտին
հաշվեգրված տույժերը համարվում են «Եկամտահարկի
մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով եկամուտ չհամարվող տարր և
չեն հարկվում եկամտահարկով.
բ. եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ ՀՀ քաղաքացիների
համար
հարկային
գործակալների
կողմից
պահվող
եկամտահարկի երկաստիճան դրույքաչափերի փոխարեն
սահմանվել են եռաստիճան դրույքաչափեր (10%, 20% և 25%)`
բարձր եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ
կիրառվելու է հարկման ավելի բարձր դրույքաչափ: Բացի այդ,
հստակեցվել
է
անհատ
ձեռնարկատեր
հանդիսացող
ֆիզիկական անձի կողմից որպես անհատ ձեռնարկատեր
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գույքը վարձակալության տալուց ստացված եկամուտների
հարկման հարցը.
գ. կարգավորվել է ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների
կողմից ՀՀ տարածքից դուրս ՀՀ քաղաքացիներին վճարված
եկամուտներից եկամտահարկի պահման հարցը: Նշված
կազմակերպությունները, իրենց հայեցողությամբ, կարող են
հանդես գալ որպես հարկային գործակալ` հարկային մարմին
ներկայացնելով հաստատված ձևի գրավոր հայտարարություն:
Այս դեպքում, նշված կազմակերպությունների կողմից մինչև
հաջորդ տարվա ապրիլի 15-ը (ներառյալ) հարկային մարմին են
ներկայացվելու
հարկային
մարմնի
սահմանած
ձևով
եկամտահարկի անվանական հաշվարկ, իսկ ՀՀ քաղաքացիները ազատվում են հարկային մարմին տարեկան
եկամուտների հաշվարկի ներկայացումից.
դ.
վերանայվել
է
անհատ
ձեռնարկատերերի
եկամտահարկի եռամսյակային կանխավճարների չափը:
Կանխավճարները կատարվելու են յուրաքանչյուր եռամսյակ`
նախորդ տարվա եկամտահարկի փաստացի գումարի և (կամ)
եկամտահարկի հաշվարկային մեծության 1/6-ի փոխարեն
18.75%-ի (կամ տարեկան` 4x18.75%=75%) չափով: Ընդ որում`
անհատ
ձեռնարկատերերի
կողմից
2011թ.
տարեկան
եկամուտների հաշվարկը հարկային մարմնին մինչև 2012թ.
մարտի 15-ը (ներառյալ) ներկայացվելու դեպքում 2012 թվականի
1-ին եռամսյակի համար կանխավճարները կատարվում են 2011
թվականի եկամտահարկի փաստացի գումարի և/կամ
եկամտահարկի հաշվարկային մեծության 18.75%-ի չափով, իսկ
2012թ. մարտի 15-ից հետո տարեկան եկամուտների հաշվարկը
ներկայացվելու դեպքում 1-ին եռամսյակի կանխավճարը
կատարվում է նախորդ տարվա վերջին կանխավճարի չափից
ոչ պակաս չափով:
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3.3.2.
«Եկամտահարկի
մասին»
ՀՀ
օրենքում
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օրենք*
Օրենքի ընդունման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել`
ա. օրենքը լրացվել է նոր 241-րդ հոդվածով, համաձայն
որի հարկային գործակալները պարտավոր են ֆիզիկական
անձանց պահանջով տալ հաշվարկված և վճարված
եկամուտների, իրականացված նվազեցումների և պահված
եկամտահարկի գումարների մաuին տեղեկանքներ.
բ. նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար
հարկային մարմին ներկայացրած տեղեկության մեջ uխալն
ինքնուրույն հայտնաբերելու դեպքում հարկային գործակալը
ներկայացնում է ճշտված տեղեկություն, բացառությամբ այն
դեպքի, երբ ճշտված տեղեկությունը վերաբերվում է հարկային
մարմնի կողմից ստուգվող կամ արդեն իսկ ստուգված
հաշվետու ժամանակաշրջանին.
գ. սահմանվել է հարկային գործակալների կողմից
յուրաքանչյուր չներկայացված տեղեկության համար 5,0 հազ.
դրամի չափով տուգանք:
Նշված
փոփոխությունները
պայմանավորված
են
“Ֆիզիկական անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրման
մասին” ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու հետ:
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3.3.3. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենք (2011թ. հունիսի 23-ի ՀՕ232-Ն)
Օրենքի ընդունմամբ սահմանվել է գրավ դրված գույքն
օտարելուց ֆիզիկական անձի ստացած եկամտի հաշվարկման
կարգը: Նշված օրենքն ուժի մեջ է պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրվանից (հրապարակվել է
ՀՀՊՏ 2011թ. հուլիսի 20-ի №44/847 պարբերականում) և
տարածվում
է
միայն
այն
գույքի
հետ
կապված
հարաբերությունների վրա, որը գրավառու բանկին (վարկային
կազմակերպությանը) սեփականության իրավունքով անցել է
օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո:
3.3.4. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում
կատարելու մասին» ՀՀ օրենք (2011թ. մայիսի 25-ի ՀՕ195-Ն)
Օրենքի ընդունմամբ օրենքը լրացվել է նոր 112-րդ
հոդվածով, համաձայն որի ՀՀ տարածքում ստեղծված ազատ
տնտեսական գոտու` ամբողջ տարվա ընթացքում օրենքով
սահմանված կարգով շահագործող հանդիսացող հարկատուների մոտ համախառն եկամուտը նվազեցվում է ազատ
տնտեսական գոտում իրականացված գործունեությունից
ստացված եկամտի չափով:
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3.3.5. ՀՀ կառավարության 2011թ. մարտի 18-ի «ՀՀ
կառավարության 2008թ. սեպտեմբերի 4-ի №1038-Ն
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին» №255-Ն որոշում
Որոշմամբ ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների
(պարզեցված) հաշվարկներում կատարված փոփոխությունները
վերաբերում են 2011թ. հունվարի 1-ից հետո ընկած հաշվետու
ժամանակաշրջանների համար ներկայացվող հաշվարկներին:
Այնուհետև` ՀՀ կառավարության 2011թ. հոկտեմբերի 16ի №1410-Ն որոշմամբ (տեղայնացվել է 26.10.2011թ. №ԱԱ/33/[179085]-11 շրջաբերական գրությամբ) վերահաստատվել են
ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների (պարզեցված)
հաշվարկները, որոնք վերավերվում են 2012թ. հունվարի 1-ից
հետո (այդ թվում` 2011 թվականի համար) ներկայացվող
հաշվարկներին: Նշվածը պայմանավորված է «Ֆիզիկական
անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրման մասին» ՀՀ
օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու հետ:
3.3.6. ՀՀ կառավարության 2011թ. մարտի 18-ի «ՀՀ
կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի №318 որոշման
մեջ լրացում կատարելու մասին» №274-Ն որոշում
Որոշման ընդունման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ առողջապահական պետական նպատակային
ծրագրերի շրջանակներում բուժհաստատության կողմից
հիվանդին համավճարից ազատելու կամ զեղչելու գումարը,
սահմանված
կարգով ձևակերպված
լինելու դեպքում,
«Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի «ե» կետի
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համաձայն համարվում է նվազեցվող եկամուտ և չի հարկվում
եկամտահարկով:
3.3.7. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. փետրվարի 24-ի «ՀՀ
պետական եկամուտների նախարարության 2001թ.
ապրիլի 16-ի №02/456 հրամանում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» №66-Ն հրաման
Հրամանով փոփոխություններ և լրացումներ կատարվեցին «Եկամտահարկի հաշվարկման և բյուջե վճարման
կարգի մասին» հրահանգում, որով հստակեցվեցին մի շարք
հարցեր (այդ թվում` սահմանվեցին «Կազմակերպության
(անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական
անձանց վճարված (հաշվարկված) եկամուտների, պահված
եկամտահարկի հաշվարկ»-ի նոր ձևը և «Կազմակերպության
կողմից որպես հարկային գործակալ եկամտահարկի պահում
(գանձում) և բյուջե վճարում կատարելու պարտավորություն
ստանձնելու
մասին»
հայտարարության
ձևը):
Նշված
փոփոխությունները և լրացումները պայմանավորված էին
«Եկամտահարկի մասին» և «Պարտադիր սոցիալական
ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքներում 2010թ.
ընթացքում կատարված օրենսդրական փոփոխությունների
հետ:
3.3.8. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. մայիսի 17-ի №21
պաշտոնական պարզաբանում
Աշխատանքային վեճի շրջանակներում օրինական ուժի
մեջ մտած դատարանի վճիռներով վարձու աշխատողներին
վճարվող գումարների հարկման վերաբերյալ պարզաբանման
կապակցությամբ անհրաժեշտ է հաշվի առնել. եթե
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աշխատանքային վեճերին վերաբերող օրինական ուժի մեջ
մտած դատարանի վճռով գործատուին պարտադրվում է
վարձու աշխատողին վճարել ԱՎՈՒՄ (այդ թվում` հարկադիր
պարապուրդների դիմաց), ապա այդ դեպքում դատարանի
վճռին համապատասխան գործատուի կողմից վարձու
աշխատողին վճարվող
ԱՎՈՒՄ-ից
եկամտահարկի
և
սոցիալական վճարների գումարները հաշվարկվում և
վճարվում են հետևյալ ձևով`
ա. վիճարկվող ողջ ժամանակահատվածի համար
կատարվում է եկամտահարկի և սոցիալական վճարների
վերահաշվարկ` յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար
գործող օրենսդրությանը համապատասխան (այսինքն` հաշվի
առնելով այդ ժամանակահատվածների համար օրենքով
սահմանված անձնական նվազեցման չափերը, եկամտահարկի
դրույքաչափերը և հաշվարկման կարգը).
բ. վերահաշվարկման արդյունքում եկամտահարկի և
սոցիալական վճարների լրացուցիչ գումարները հաշվարկվում
են օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճռում նշված`
գործատուի կողմից վարձու աշխատողին վճարման ենթակա
ԱՎՈՒՄ-ի վճարման ամսում և`
x

x
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վերահաշվարկված ԱՎՈՒՄ-ի գումարների հետ միասին
արտացոլվում են այդ ամիսը ներառող հաշվետու
եռամսյակի հարկային գործակալի եկամտահարկի
հաշվարկում և գործատուի սոցիալական վճարների
հաշվետվությունում (այդ ամսվանը
համապատասխանող սյունակում),
ՀՀ պետական բյուջե վճարվում (փոխանցվում) են այդ
ամսվա` եկամտահարկի և սոցիալական վճարների
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x

համար օրենքով սահմանված վճարման
վերջնաժամկետում,
վերահաշվարկված ԱՎՈՒՄ-ների նկատմամբ տույժեր և
տուգանքներ չեն կիրառվում, եթե դատարանի վճռում
այլ բան նախատեսված չէ:

3.3.9. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. փետրվարի 25-ի
«Գործատուի կողմից կատարված «հատուկ սննդի»
ծախսերի
հետ
կապված
շահութահարկի
և
եկամտահարկի
հաշվարկման
առանձնա-հատկությունների
վերաբերյալ»
№10
պաշտոնական
պարզաբանում
Պարզաբանման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել`
ա. Նույնիսկ ՀՀ նոր աշխատանքային օրենսգրքով
«հատուկ սնունդ» հասկացությունը նախատեսված չլինելու
դեպքում, հատուկ սննդի հետ կապված ծախսերը, որոնք չեն
գերազանցի ՀՀ կառավարության 27.11.1998թ. «Հարկման
նպատակով
համախառն
եկամտից
իրականացվող
նվազեցումների որոշ տեսակների առավելագույն չափեր
սահմանելու
մասին»
№753
որոշման
սահմանված
առավելագույն թույլատրելի չափերը (նորմաները), ենթակա են
նվազեցման համախառն եկամտից ինչպես գործատուի
տարեկան հարկվող շահույթը (եկամուտը) որոշելիս` որպես
ծախս (համախառն եկամտի ստացման հետ կապված
անհրաժեշտ և փաստաթղթերով հիմնավորված լինելու
դեպքում), այնպես էլ հարկային գործակալի կողմից իրենց
վարձու աշխատողների ամսական հարկվող եկամուտը
որոշելիս` որպես նվազեցվող եկամուտ:
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բ. Որոշմամբ հատուկ սննդի գծով փոխհատուցման
վճարների համար սահմանված չափերը (նորմաները)
հանդիսանում
են
տարեկան
չափեր
(նորմաներ)
և
յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար հաշվարկվում են
հաշվետու տարվա սկզբից աճող հանրագումարով: Ընդ որում`
x

x
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եթե որևէ ամսում վարձու աշխատողին հատուկ սննդի
գծով փոխհատուցման վճարները գերազանցել են
աշխատավարձի 20%-ը, սակայն տարվա սկզբից աճող
հանրագումարով հաշվարկված հատուկ սննդի գծով
փոխհատուցման վճարները չեն գերազանցել
աշխատավարձերի հանրագումարի 20%-ը և 200,0,0
հազ. դրամը, ապա վարձու աշխատողին հատուկ սննդի
գծով փոխհատուցման վճարները ենթակա են
նվազեցման համախառն եկամտից վարձու աշխատողի
համար (որպես նվազեցվող եկամուտ).
եթե որևէ ամսում վարձու աշխատողին` տարվա սկզբից
աճող հանրագումարով հաշվարկված հատուկ սննդի
գծով փոխհատուցման վճարների հանրագումարը
գերազանցել է 200,0 հազ. դրամը, ապա այդ չափը
գերազանցող մասով վարձու աշխատողի հատուկ
սննդի գծով տվյալ ամսում տրվող փոխհատուցման
վճարները ենթակա չեն նվազեցման համախառն
եկամտից` և գործատուի մոտ (ծախս չեն), և վարձու
աշխատողի համար (նվազեցվող եկամուտ չեն):
Այնուհետև` ընթացիկ տարվա հաջորդ ամիսներին այդ
վարձու աշխատողին հատուկ սննդի գծով տրվող
փոխհատուցման վճարները ևս ենթակա չեն
նվազեցման համախառն եկամտից` և գործատուի մոտ
(ծախս չեն), և վարձու աշխատողի համար (նվազեցվող
եկամուտ չեն).
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 2012
x

x

եթե որևէ ամսում վարձու աշխատողին` տարվա սկզբից
աճող հանրագումարով հաշվարկված հատուկ սննդի
գծով փոխհատուցման վճարների հանրագումարը
գերազանցել են այդ վարձու աշխատողի
աշխատավարձերի հանրագումարի 20%-ը (սակայն չի
գերազանցել 200,0 հազ. դրամը), ապա այդ չափը
գերազանցող մասով վարձու աշխատողի հատուկ
սննդի գծով տվյալ ամսում տրվող փոխհատուցման
վճարները ենթակա չեն նվազեցման համախառն
եկամտից վարձու աշխատողի համար (նվազեցվող
եկամուտ չեն): Ընդ որում` եթե ընթացիկ տարվա
հաջորդ ամիսներին այդ վարձու աշխատողին` տարվա
սկզբից աճող հանրագումարով հաշվարկված հատուկ
սննդի գծով փոխհատուցման վճարների
հանրագումարը չի գերազանցում վարձու աշխատողի
աշխատավարձերի հանրագումարի 20%-ը և 200,0 հազ.
դրամը, ապա ընթացիկ տարվա նախորդ ամիսներին
վարձու աշխատողին տրվող հատուկ սննդի գծով
փոխհատուցման վճարները ենթակա են նվազեցման
համախառն եկամտից վարձու աշխատողի համար
(որպես նվազեցվող եկամուտ)` այս դեպքում գործատուն
(հարկային գործակալը) օրենքով սահմանված կարգով
ներկայացնում է «Կազմակերպության (անհատ
ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական
անձանց վճարված (հաշվարկված) եկամուտների,
պահված եկամտահարկի» ճշտված հաշվարկ այն
ամիսների համար, որոնց համար վարձու աշխատողին
տրված հատուկ սննդի փոխհատուցման վճարները
նվազեցվող եկամուտ չեն համարվել.
եթե ընթացիկ տարվա արդյունքներով վարձու
աշխատողին` տարվա սկզբից աճող հանրագումարով
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հաշվարկված հատուկ սննդի գծով փոխհատուցման
վճարների հանրագումարը չի գերազանցել այդ վարձու
աշխատողի աշխատավարձերի հանրագումարի 20%-ը և
200,0 հազ. դրամը, ապա վարձու աշխատողին հատուկ
սննդի գծով փոխհատուցման վճարները ենթակա են
նվազեցման համախառն եկամտից գործատուի մոտ:
գ.
Որոշման
դրույթները
վերաբերվում
են
ՀՀ
աշխատանքային
նոր
օրենսգրքի
183-րդ
հոդվածով
նախատեսված` ծանր, վնասակար արտադրությունների,
աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և
ցուցանիշների
ցուցակում
(ցանկում),
ինչպես
նաև
առանձնապես
ծանր,
առանձնապես
վնասակար
արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների ցուցակում (ցանկում)
նշված աշխատանքներում ընդգրկված աշխատողներին (այս
ցանկերը սահմանված են ՀՀ կառավարության 2003թ.
դեկտեմբերի
11-ի
«Առողջության
համար
վնասակար
աշխատանքների և մասնագիտությունների ու առողջության
համար առանձնապես վնասակար, առանձնապես ծանր
աշխատանքների
և
մասնագիտությունների
ցանկերը
հաստատելու մասին» №1907-Ն և 2010թ. դեկտեմբերի 2-ի
«Ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների,
մասնագիտությունների և պաշտոնների, առանձնապես ծանր,
առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկերը
հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2005թ. օգոստոսի 11-ի
№1599-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու, ՀՀ կառավարության 2006թ. հունիսի 16-ի №876-Ն
որոշման
մեջ
փոփոխություններ
կատարելու
և
ՀՀ

168

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 2012
կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» №1698-Ն որոշումներով):
դ. Վարձու աշխատողներին որպես «հատուկ սնունդ»
տրված սննդատեսակները պետք է ուղղակիորեն կապված
լինեն
այդ
ցուցակներում
(ցանկերում)
ընդգրկված
աշխատանքների կատարումն ապահովելու հետ և դրանց
մասով գործատուն պետք է վարի առանձնացված հաշվառում:
Այն դեպքերում, երբ գործատուի կողմից հատուկ սննդի գծով
կատարված ծախսերը անհատականացված չեն ըստ վարձու
աշխատողների (օրինակ` հատուկ սննդի համար վարձու
աշխատողներին հատուկ սննդի կտրոնների բաժանման
միջոցով) կամ չեն հավաստվում վարձու աշխատողների
ստորագրությամբ, ապա հատուկ սննդի գծով փոխհատուցման
վճարները համախառն եկամտից նվազեցման ենթակա չեն:
ե. Հատուկ սնունդը կազմակերպելու (ձեռք բերում,
պատրաստում, սպասարկում) համար գործատուի կողմից
կատարված այլ ծախսերը գործատուի համախառն եկամտից
նվազեցվում են օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով`
հատուկ սննդի գծով փոխհատուցման վճարները համախառն
եկամտից նվազեցնելու ժամանակաշրջանին համապատասխան: Այն դեպքերում, երբ գործատուի կողմից աշխատողներին
տրվում են հատուկ սնունդ և հատուկ սննդից տարբերվող այլ
սնունդ, ապա հատուկ սնունդը կազմակերպելու համար
գործատուի կողմից կատարված այլ ծախսերը, որոնք
հնարավոր չէ տարանջատել ըստ հատուկ սննդի և հատուկ
սննդից տարբերվող այլ սննդի, հաշվարկվում են հատուկ
սննդի և հատուկ սննդից տարբերվող այլ սննդի
կազմակերպելու համար կատարված այլ ծախսերում դրանց
տեսակարար կշռից ելնելով:
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2012 թվականի համար ընդունել ի գիտություն և ի
ղեկավարումն՝
3.3.10.
«Եկամտահարկի
մասին»
ՀՀ
օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ օրենք*
Օրենքի ընդունման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ այն տարածվում է 2012թ. հունվարի 1-ից հետո ծագած
հարաբերությունների վրա: Այսինքն`
ա. 2012թ. հարկվող եկամուտը որոշելիս համախառն
եկամուտը նվազեցվելու է հաշվետու տարվա ընթացքում
միակողմանի փաստաթղթերով կատարված ծախսերի (կրճատ
հաշիվ-ապրանքագիր, ՀԴՄ կտրոն, միակողմանի գնման ակտ)
ընդհանուր հանրագումարով` ոչ ավելի, քան 36,0 մլն. դրամը:
Ընդ
որում`
ՀԴՄ-ի
կտրոններով
(կրճատ
հաշիվ
ապրանքագրերով)
և
միակողմանի
գնման
ակտերով
կատարված ձեռքբերումների մասով պահպանվել են գործող
սահմանափակումները (միանվագ գործարքը` 300,0 հազ. դրամ
/ներառյալ` հարկերը/ և ամսվա ընթացքում նման գործարքի
հանրագումարը` 3,0 մլն. դրամ).
բ. անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2011թ. համար
ներկայացված եկամտահարկի հաշվարկից (հաշվարկի ձևը
սահմանված է ՀՀ կառավարության 2011թ. հոկտեմբերի 6-ի
«Ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտներ հաշվարկի և
ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների պարզեցված
հաշվարկի ձևերը հաստատելու մասին» №1410-Ն որոշմամբ)
2012 թվականի կանխավճարների եռամսյակային գումարը
որոշվում է փաստացի եկամտահարկի գումարը (այդ թվում`
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հաշվարկային մեծությունը) բազմապատկելով 18,75%-ի (այլ ոչ
թե` 1/6-ի):

3.3.11. 2012թ. հունվարի 1-ից ուժը կորցրած է ճանաչվել
«Ֆիզիկական
անձանց
գույքի
և
եկամուտների
հայտարարագրման մասին» ՀՀ օրենքը և 2011 թվականի
համար ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների
հայտարարագիրը ներկայացվում է «Հանրային ծառայության
մասին»
ՀՀ
օրենքով
սահմանած
կարգով`
նշված
հայտարարագրերը հարկային մարմիններ չեն ներկայացվում:
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3.4. ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ

«Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված
փոփոխությունները*
հիմնականում
վերաբերվում
են
ակցիզային հարկի դրույքաչափերին:
Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ.
2012թ. հունվարի 1-ից ակցիզային հարկի դրույքաչափերը
սահմանվել են.
ա. գարեջրի (ԱՏԳ ԱԱ 2203) համար`




տեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գնի
(առանց ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի) 30%, բայց ոչ պակաս 1 լիտրի համար 105 դրամ,
ներմուծման դեպքում մաքսային արժեքի 30%, բայց ոչ
պակաս 1 լիտրի համար 105 դրամ.

բ. խաղողի գինիների (ԱՏԳ ԱԱ 2204) համար`




տեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գնի
(առանց ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի) 10%, բայց ոչ պակաս 1 լիտրի համար 100 դրամ,
ներմուծման դեպքում մաքսային արժեքի 10%, բայց ոչ
պակաս 1 լիտրի համար 100 դրամ.

գ. վերմուտ եւ խաղողի այլ գինիների համար, որոնք
պարունակում են բուսական եւ արոմատիկ էքստրակտներ
(ԱՏԳ ԱԱ 2205)`
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x

x

տեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գնի
(առանց ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի) 50%, բայց ոչ
պակաս 1 լիտրի համար 750 դրամ,
ներմուծման դեպքում մաքսային արժեքի 50%, բայց ոչ
պակաս 1 լիտրի համար 750 դրամ.

դ. խմորման ենթարկված այլ ըմպելիքների (խնձորի սիդր,
պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք), բացառությամբ
պտղային և հատապտղային գինենյութի (ԱՏԳ ԱԱ 2206),
համար`
x

x

տեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գնի
(առանց ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի) 25%, բայց ոչ
պակաս 1 լիտրի համար 270 դրամ,
ներմուծման դեպքում մաքսային արժեքի 25%, բայց ոչ
պակաս 1 լիտրի համար 270 դրամ.

ե. էթիլային սպիրտի (ԱՏԳ ԱԱ 2207) համար`
x

x

տեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գնի
(առանց ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի) 50%, բայց ոչ
պակաս 1 լիտրի համար 900 դրամ,
ներմուծման դեպքում մաքսային արժեքի 50%, բայց ոչ
պակաս 1 լիտրի համար 900 դրամ.

զ. սպիրտային խմիչքների (ԱՏԳ ԱԱ 2208) համար`
x

x

տեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գնի
(առանց ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի) 50%, բայց ոչ
պակաս 1 լիտրի համար 500 դրամ,
ներմուծման դեպքում մաքսային արժեքի 50%, բայց ոչ
պակաս 1 լիտրի համար 500 դրամ,

2012թ. հունվարի 1-ից ակցիզային հարկով հարկման
ենթակա են շարժիչային յուղերը և այն թեթև մարդատար
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ավտոմեքենաները, որոնք ունեն 25.0 մլն. դրամ և ավելի
մաքսային արժեք կամ մինչև 2 տարին, ներառյալ` թողարկման
տարեթիվ և 4500 սմ3 և ավելի շարժիչի աշխատանքային
ծավալ: Այդ ապրանքատեսակների համար ակցիզային հարկի
դրույքաչափերը սահմանվել են.
ա. Շարժիչային յուղերի համար (ԱՏԳ ԱԱ 271019810)`
x

x

տեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գնի
(առանց ավելացված արժեքի հարկի եւ ակցիզային
հարկի) 10%, բայց ոչ պակաս, քան 1 կգ-ի համար 400
դրամ,
ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեքի 10%, բայց ոչ
պակաս, քան 1 կգ-ի համար 400 դրամ.

բ. 25.0 մլն. դրամ և ավելի մաքսային արժեք ունեցող կամ
մինչև 2 տարին, ներառյալ` թողարկման տարեթիվ և 4500 սմ3 և
ավելի շարժիչի աշխատանքային ծավալ ունեցող թեթև
մարդատար
ավտոմեքենաների
ներմուծման
դեպքում`
մաքսային արժեքի 20%: Ընդ որում ակցիզային հարկը
սահմանված է ԱՏԳ ԱԱ 8703 ծածկագրին դասվող թեթև
մարդատար ավտոմեքենաների համար, բացառությամբ 8703
10, 8703 21 101, 8703 21 901, 8703 22 101, 8703 22 901, 8703 23 199,
8703 23 909, 8703 24 101, 8703 24 901, 8703 31 101, 8703 31 901,
8703 32 191, 8703 32 901, 8703 33 191, 8703 33 901, 8703 90 10 և
8703 90 901 ծածկագրերի:
Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ
արտադրողների նկատմամբ հարկային վարչարարության
իրականացման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ
օրենքով
2207
ապրանքախմբին
դասվող
շշալցված
ապրանքների և 2208 ապրանքախմբի ծածկագրերին դասվող
ապրանքների օտարման գինը (ներառյալ ակցիզային և
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ավելացված արժեքի հարկը) չի կարող պակաս լինել 3500
դրամից`
100
տոկոսանոց
սպիրտի
վերահաշվարկով:
Օտարման գնի նվազագույն սահմանը կիրառելի է իրացման
շղթայի բոլոր օղակներում:
Ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման վերաբերյալ
ա. «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված
փոփոխությամբ* սահմանվել է, որ սիգարների կամ մինչև
25000 շիշ ալկոհոլային խմիչքների ներմուծման դեպքերում
դրոշմավորումը կարող է իրականացվել ՀՀ մաքսային
տարածքում` մինչև մաքսային ձևակերպումների իրականացումը` մաքսային հսկողության ներքո:
բ. ՀՀ կառավարության 2011թ. մայիսի 12-ի №611-Ն
որոշմամբ 2011թ. հուլիսի 1-ից կիրառությունից հանվել են ՀՀ
ներմուծվող և ՀՀ-ում արտադրվող ակցիզային հարկով
հարկման ենթակա ապրանքների դրոշմավորման համար
նախատեսված «2008» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը:
2012թ. հունվարի 1-ից արգելվում է ՀՀ ներմուծված և ՀՀում արտադրված «2008» թվագրմամբ դրոշմանիշերով
դրոշմավորված արտադրանքի իրացումը: Այդ ժամկետից հետո
«2008» թվագրմամբ դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացումը համարվում է դրոշմավորման կարգի պահանջների խախտում:
2012թ. հունվարի 1-ից հետո կարող են իրացվել «2009»,
«2010», «2011» և «2012» թվագրումով ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորված ենթաակցիզային ապրանքները:
գ.
Փոփոխություններ
են
կատարվել
ՀՀ-ում
արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի մանրածախ առևտրի
ոլորտներում իրացման համար թույլատրելի չափերի
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ցանկում: Այդ փոփոխությամբ մանրածախ ոլորտում իրացման
համար ծխախոտի տուփում թույլատրելի գլանակների թիվը
սահմանվել են՝
x
x

ֆիլտրով սիգարետներ` 10 հատ, 20 հատ, 40 հատ,
ծխագլանակներ 25 հատ:

Մինչև նշված փոփոխությունը ֆիլտրով սիգարետների
տուփում թույլատրելի գլանակների թիվը սահմանված էր` 10 և
20 հատ, իսկ ծխագլանակների համար թույլատրելի չափ
սահմանված չէր: Միաժամանակ, ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2011թ. հուլիսի 11-ի №2002-Ն հրամանով սահմանվել են նաև
մանրածախ առևտրի ոլորտում իրացման համար թույլատրելի
չափերով
տարաների
ցանկին
չհամապատասխանող
տարաներով ՀՀ-ում արտադրվող ակցիզային հարկով
հարկման
ենթակա
որոշ
ապրանքների
ակցիզային
դրոշմանիշերով պարտադիր դրոշմավորման կարգը: Կարգում,
ըստ էության, պահպանվել է մինչև նշված հրամանի ընդունումը
ոչ
ստանդարտ
տարաներով
(սահմանված
չափերով
տարաներին
չհամապատասխանող)
ենթաակցիզային
ապրանքների դրոշմավորման համար սահմանված կարգը:
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3.5. ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐ
3.5.1. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված գործունեության առանձին տեսակների
մասով
2012թ. ևս նախատեսված է կրճատել հաստատագրված
վճարով հարկվող գործունեության տեսակները: ՀՀ ԱԺ կողմից
ընդունվել են համապատասխան օրենքներ, որոնց համաձայն
գործունեության որոշ տեսակների համար սահմանվում է
ընդհանուր հարկման կարգ, իսկ որոշ գործունեության
տեսակներ տեղափոխվում են արտոնագրային վճարով
հարկման դաշտ:
1) «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի (2011թ. մայիսի 11-ի ՀՕ-148-Ն) համաձայն 2012թ.
հունվարի 1-ից հաստատագրված վճարով հարկման օբյեկտ չեն
համարվելու հետևյալ գործունեության տեսակները`





բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի
գործունեությունը,
արդյունագործական ձկնորսության գործունեությունը,
համակարգչային խաղերի կազմակերպումը,
բաղնիքների և ցնցուղարանների կազմակերպումը:

2012թ. հունվարի 1-ից հաստատագրված վճարով չի
հարկվելու նաև այն ավտոկանգառների գործունեությունը,
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որտեղ տեղադրված են ավտոտրանսպորտային միջոցների
ելքն ու մուտքը գրանցող համակարգեր:
Վերոնշյալ գործունեության տեսակների մասով 2012թ.
հունվարի 1-ից հաստատագրված վճարով հարկման կարգի
փոխարեն կիրառվելու է հարկման ընդհանուր կարգը:
2012թ. հունվարի 1-ից վերոնշյալ գործունեության
տեսակները հարկվելու են ընդհանուր սահմանված կարգով`
ավելացված արժեքի հարկով և շահութահարկով (եկամտահարկով): Վերոնշյալ գործունեություն իրականացնողները
վճարելու են`
ա. ավելացված արժեքի հարկ` ընդհանուր կարգով,
բ. կազմակերպությունները` շահութահարկ, այդ թվում`
x

x

նվազագույն շահութահարկ (նախորդ եռամսյակի
իրացումից հասույթի 1%-ից ելնելով)` սկսած 2012թ. 2-րդ
եռամսյակից,
շահութահարկի եռամսյակային կանխավճարներ
(նախորդ տարվա փաստացի շահութահարկի 1/6-ից
ելնելով)` սկսած 2012թ. 1-ին եռամսյակից (եթե 2011թ.
ընթացքում չեն հանդիսացել բացառապես
հաստատագրված վճար վճարող).

գ. անհատ ձեռնարկատերերը` եկամտահարկ, այդ թվում`
x

x
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ընթացքում չեն հանդիսացել բացառապես
հաստատագրված վճար վճարող):
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հաստատագրված վճարով
չի հարկվում նաև համայնքի ավագանու որոշմամբ համայնքի
սեփականությունը հանդիսացող տարածքներում կազմակերպված ավտոկանգառների գործունեությունը:
Միաժամանակ, անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ
2011թ.
դեկտեմբերին
կատարված
փոփոխություններով
բիլիարդ խաղի կազմակերպման գործունեությունը մինչև
2012թ. ապրիլի 1-ը հարկվելու է հաստատագրված վճարով:
2) 2012թ. ապրիլի 1-ից հաստատագրված վճարով չեն
հարկվի նաև`
x
x
x
x
x
x
x

հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեությունը,
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեությունը,
թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրումը,
վարսավիրական ծառայությունների մատուցման
գործունեությունը.
ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի)
գործունեությունը.
ավտոկանգառների գործունեությունը,
բիլիարդ խաղի կազմակերպումը:

2012թ. ապրիլի 1-ից նշված գործունեության տեսակները
հարկվելու են արտոնագրային վճարով: Հարկման կարգի այս
փոփոխությունների մասին մանրամասն ներկայացված է
արտոնագրային վճարներ բաժնում:
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«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում
վերնշված փոփոխությունների արդյունքում 2012թ. ապրիլի 1-ից
հաստատագրված վճարով հարկվելու են
x

x
x
x
x
x

ավտոտրանսպորտային գործունեությունը` բեռնատար
ավտոտրանսպորտային միջոցներով
բեռնափոխադրումները և ավտոբուսով
(միկրոավտոբուսով) ուղևորափոխադրումները,
խաղատների գործունեության կազմակերպումը,
շահումով խաղային ավտոմատների շահագործումը,
ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպումը,
վիճակախաղերի կազմակերպումը.
ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման
(գազալիցքավորման) գործունեությունը:

Ընդ որում, անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև, որ`
ա. խաղատների, շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման, ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման
գործունեության մասով հաստատագրված վճարով հարկման
կարգը կիրառվելու է մինչև 2013թ. հունվարի 1-ը (2010թ. ապրիլի
27-ի ՀՕ-56-Ն),
բ. հաստատագրված վճարով հարկման կարգը չի
կիրառվում ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման
այն կայանների (կետերի) միջոցով իրականացվող ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման)
գործունեության նկատմամբ, որտեղ, ՀՀ կառավարության սահմանած տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխան,
առկա են լիցքավորման բաշխիչ աշտարակներ («Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 59.8-րդ հոդվածի 2-րդ
մաս):
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3) Որոշ գործունեության տեսակների մասով 2012թ.
հունվարի 1-ից փոխվել են հաստատագրված վճարի ամսական
չափերը: Դրանք սահմանվել են
x
x
x
x

մեկ խաղասեղանի համար 5 միլիոն դրամ,
մեկ խաղային ավտոմատի համար` 156250 դրամ,
ինտերնետային կայքի համար` 1,25 միլիոն դրամ,
շահումով խաղերի մեկ համակարգչի համար՝ 93750
դրամ:

3.5.2. Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված
վճարներ
Ծխախոտի արտադրանքի հարկման կարգին վերաբերվող
փոփոխությունների հետ կապված անհրաժեշտ է ուշադրություն
դարձնել, որ
1) 2012 թ. հունվարի 1-ից փոխվել է ֆիլտրով ծխախոտի
արտադրանքի համար սահմանված հաստատագրված վճարի
չափերը ֆիլտրով ծխախոտի արտադրանքի համար: 2012թ.
տեղական արտադրության ֆիլտրով ծխախոտի արտադրանքի
համար հաստատագրված վճարի չափը սահմանվել է 6250
դրամ` 1000 հատի համար, իսկ ներմուծվող ֆիլտրով ծխախոտի
արտադրանքի համար` 7500 դրամ 1000 հատի համար:
2) ՈՒժը կորցրած է ճանաչվել «Ծխախոտի արտադրանքի
համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ
հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը: Այդ մասերով սահմանված էին
ՀՀ
ներմուծվող
և
ՀՀ-ում
արտադրվող
ծխախոտի
արտադրանքի հաստատագրված վճարի ընդհանուր գումարի
մեջ ԱԱՀ-ին, մաքսատուրքին, ակցիզային հարկի գումարի
հաշվարկային մեծությունները:
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3.6. ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

3.6.1 «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենք*
Օրենքով կատարված փոփոխությունների հետ կապված
անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ.
2011թ. ապրիլի 1-ից իրավաբանական անձինք և անհատ
ձեռնարկատերերը, որոնք իրականացնում են oրենքի №7
հավելվածում
ընդգրկված
գործունեության
տեuակներ,
համարվում են արտոնագրային վճար վճարողներ:
Ընդ որում, անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ եթե
օրենքի №№1 և 2 հավելվածներով սահմանված գործունեության
տեսակների մասով արտոնագրային վճարով հարկման կարգը
կիրառվում է կամավորության (հարկ վճարողի ցանկության)
հիման
վրա,
ապա
№7
հավելվածով
սահմանված
գործունեության տեսակների մասով արտոնագրային վճարով
հարկման կարգի կիրառումը պարտադիր է:
ա. Արտոնագրային վճար վճարող են համարվում
իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք
իրականացնում են հետևյալ գործունեության տեսակները`
x
x
x
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x
x
x
x

վարսավիրական ծառայությունների մատուցում,
ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի)
գործունեություն,
ավտոկանգառների գործունեություն,
բիլիարդ խաղի կազմակերպում:

Մինչև 2012թ. ապրիլի 1-ը այդ գործունեության տեսակները
հարկվելու են հաստատագրված վճարով:
բ. Նշված գործունեության տեսակների մասով յուրաքանչյուր
գործունեության իրականացման վայրի համար տրվելու է մեկ
արտոնագիր` եռամսյա, վեցամսյա, իննամսյա կամ տասներկու
ամսյա ժամանակահատվածի համար:
գ. Արտոնագրային վճար վճարող համարվելու համար
գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար
ներկայացվում է հայտարարություն:
դ. Արտոնագրային
ստանալուց:

վճարը

վճարվում

է

արտոնագիրը

ե. Օրենքի №8 հավելվածով սահմանվել է նշված
գործունեության տեսակների արտոնագրային վճարների
հաշվարկման կարգը: Արտոնագրային վճարների չափերը, ըստ
էության, սահմանվել են գործող հաստատագրված վճարի
չափին համապատասխան:
Արտոնագրային վճարի եռամսյա չափը որոշվելու է մեկ
միավորի արտոնագրային վճարի եռամսյա դրույքաչափի և
ելակետային տվյալի մեծության և գործակցի արտադրյալով`
օրենքով գործակից սահմանված լինելու դեպքում: Իսկ
հանրային սննդի գործունեության մասով արտոնագրային վճարի եռամսյա չափը որոշվելու է ելակետային տվյալին
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համապատասխանող եռամսյա դրույքաչափով և գործակիցների արտադրյալով:
Արտոնագրային վճարի հաշվարկման համար ելակետային
տվյալներն են`
x
x
x
x
x
x
x

հանրային սննդի մասով` սպասարկման սրահի
մակերեսը,
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների մասով` շենք
շինությունների ընդհանուր տարածքը,
տաքսի ծառայության մասով` մեքենաների քանակը,
վարսավիրական ծառայությունների մասով`
աշխատատեղը,
ավտոտեխսպասարկման մասով` աշխատատեղը.
ավտոկանգառների մասով` տարածքը,
բիլիարդ խաղի մասով` խաղասեղանը:

զ.
Անհրաժեշտ
է
հաշվի
առնել,
որ
որևէ
ժամանակահատվածի համար հայտարարված ելակետային
տվյալը տվյալ ժամանակահատվածում չի կարող նվազեցվել:
Միաժամանակ, սահմանվել է նաև տվյալ ժամանակահատվածում ելակետային տվյալի ավելացման դեպքում
վճարման ենթակա արտոնագրային վճարի չափի հաշվարկման
կարգը: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ որևէ ամսվա ընթացում
անկախ գործունեության սկսման կամ ելակետային տվյալի
ավելացման
օրվանից
տվյալ
ամիսը
համարվում
է
ամբողջական ամիս:
է. Արտոնագրային վճարների չափերի հաշվարկման համար
ՀՀ տարածքը բաժանվել է 5 մասի` [1] Երևան, [2]
մարզկենտրոն, [3] այլ քաղաքներ [4] այլ վայրեր, [5] հեռավոր
սահմանամերձ գյուղեր: Ընդ որում, Երևան քաղաքը իր հերթին
բաժանվել է գոտիների`
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x
x

1-ին և 2-րդ գոտիներ,
մյուս գոտիներ:

ը. Արտոնագրային վճարի չափի հաշվարկման համար
կիրառվող գործակիցների հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ.
x

Երևան քաղաքում հանրային սննդի (բացառությամբ
մինչև 50 մ2 սպասարկման սրահի մակերես ունեցող
օբյեկտների), հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների, վարսավիրական ծառայությունների մատուցման,
ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի), ավտոկանգառների, բիլիարդ խաղի կազմակերպման
գործունեության համար սահմանվել են հետևյալ
գործակիցները`
o առաջին և երկրորդ գոտիների համար` 1.4,
o մյուս գոտիների համար 1.05:
Երևան քաղաքի բաշխումն ըստ տարածքային
գոտիների սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:

x

Գործակիցներ սահմանվել են նաև
o սպառողների սահմանափակ քանակակազմ ունեցող
հանրային սննդի գործունեության իրականացման
վայրերի (օբյեկտների) համար` 0,5.
o հեստապար և անհատական կամ համույթային
համանման այլ ցուցադրումներ ունեցող հանրային
սննդի գործունեության իրականացման վայրերի (օբյեկտների) համար` 3,0.
o Աբովյան, Աշտարակ, Վաղարշապատ և Մասիս
քաղաքների վարչական սահմաններում գտնվող 500
մ2 սպասարկման սրահի մակերեսից ավելի տարածք
ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար` 2.0.
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o տոնավաճառների, վերնիսաժների, շուկաների,
Երևանի կայարանների (ավտոկայարանների),
մետրոպոլիտենի կայարանների կամ դրանց
անմիջապես հարող տարածքներում գտնվող
ավտոկանգառների գործունեության համար
լրացուցիչ` 2.5:
թ. Օրենքի №7 հավելվածով սահմանված գործունեության
տեսակների մասով արտոնագրային վճար վճարողները որպես
հարկային գործակալ պարտավորությունները կրում են
հարկային օրենսդրությամբ սահմանված ընդհանուր կարգով:
Այդ արտոնագրային վճար վճարողների համար հարկային
գործակալի պարտավորությունների կատարման մասով որևէ
առանձնահատկություն չի սահմանվել:
ժ. Սահմանվել է պատասխանատվություն օրենքի №7 հավելվածով սահմանված գործունեության տեսակների մասով
խախտումների համար: Մասնավորապես, արտոնագրային
վճարի
ելակետային
տվյալի
մեծությունը
պակաս
հայտարարագրելու դեպքում արտոնագրային վճար վճարողից
գանձվում է պակաս վճարված արտոնագրային վճարը և տուգանք՝ պակաս վճարված արտոնագրային վճարի 50 տոկոսի
չափով: Մեկ տարվա ընթացքում, նույն խախտումը կրկնելու
դեպքում գանձվում է պակաս վճարված արտոնագրային վճարը
և տուգանք՝ պակաս վճարված արտոնագրային վճարի գումարի չափով: Իսկ առանց արտոնագրի գործունեության
իրականացնելու դեպքում գանձվում է տուգանք` ապօրինի գործունեության համար «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ
հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկվող տուգանքի
չափով:
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3.6.2. Միաժամանակ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ 2012թ.
հունվարի 1-ից արտոնագրային վճար վճարող կարող են
համարվել իրենց հաշվառման (բնակության, գործունեության
իրականացման) վայրի հարկային մարմիններին oրենքով
uահմանված
ժամկետներում
ու
կարգով
դիմումհայտարարություն ներկայացրած և օրենքով uահմանված
պայմանները բավարարող`
x

x

անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական
անձինք, որոնք իրականացնում են բացառապեu oրենքի
անբաժանելի մաu համարվող հավելված №1-ում
ընդգրկված գործունեության տեuակներ,
անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզիկական
անձինք, որոնք իրականացնում են բացառապես oրենքի
անբաժանելի մաu համարվող հավելվածներ №№1-ում և
2-ում ընդգրկված գործունեության տեuակներ:

Օրենքի
№№1
և
2
հավելվածներով
սահմանված
գործունեության
տեսակների
համար
արտոնագրային
վճարների չափերը չեն փոփոխվել:
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ԲԱԺԻՆ 4. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

4.1. «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենք*
Օրենքի ընդունման
ուշադրություն դարձնել, որ`

հետ

կապված

անհրաժեշտ

է

ա. սահմանվել է վարձու աշխատողների կողմից
կատարվող սոցիալական վճարների հաշվարկման երկաստիճան դրույքաչափ` 2,0 մլն. դրամից բարձր աշխատավարձի և
դրան հավասարեցված եկամուտների մասով այն 3%-ի
փոխարեն հաշվարկվելու է 8% դրույքաչափով.
բ. անհատ ձեռնարկատերերի (նոտարների) կողմից
տարվա համար սոցիալական վճարները պետական բյուջե
վճարելու և տարեկան եկամուտների մասին հայտարարագիրը
հարկային մարմին ներկայացնելու ժամկետները նույնականացվել են «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված
ժամկետներին.
գ. վերանայվել է չձևակերպված վարձու աշխատողների
համար
սոցիալական
վճարների
չափը`
5-ից
ավել
չձևակերպված յուրաքանչյուր վարձու աշխատողների համար
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այն սահմանվել է 300,0 հազ. դրամ (60,0 հազ. դրամի
փոխարեն).
դ.
վերանայվել
է
ապօրինի
գործունեություն
իրականացնելու դեպքում սոցիալական վճարների գծով
սահմանված
պատասխանատվության
նորմը:
Ապօրինի
գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում գանձվում է տուգանք`
հաշվարկված տարեկան համախառն եկամուտների 10%-ի
չափով (բայց ոչ պակաս, քան 60,0 հազ. դրամը), ինչպես նաև
տուգանք` 60,0 հազ. դրամից ոչ պակաս չափով յուրաքանչյուր
աշխատողի
համար:
Տուգանքը
կիրառվելու
է
նաև
կազմակերպությունների (անհատ ձեռնարկատերերի) կողմից
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների համար «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տեխնիկական միջոցների համար նախատեսված`
յուրաքանչյուր
լիցենզիայի
ներդիրի
բացակայության
պարագայում ուղևորափոխադրումների դեպքում.
ե. կատարելագործվել և պարզեցվել են անձնական
հաշվի քարտերում սոցիալական վճարների պարտավորությունների հաշվառման և հաշվանցման մեխանիզմները
(համապատասխանեցվել են հարկային օրենսդրությանը):
4.2. «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենք (2011թ. մայիսի 11-ի ՀՕ-156-Ն)
Օրենքով հանվել է չկատարված սոցիալական վճարների
պարտավորության չափը 500,0 հազ. դրամ և ավելի կազմելու
դեպքում մինչև դատարանի կողմից վճռի կայացումը ՀՀ
կառավարության սահմանած կարգով` լիազորված մարմնի
ղեկավարի կողմից ապահովադրի համարժեք գույքի վրա
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արգելանք դնելու իրավասությունը (համապատասխանեցվել են
հարկային օրենսդրությանը):
4.3.

ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 2-ի «ՀՀ
կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» №761-Ն
որոշում

Որոշման ընդունման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ.
ա. ՀՀ կառավարության 2006թ. հոկտեմբերի 12-ի «ԱՄՆ
կառավարության և ՀՀ կառավարության միջև կնքված
«Հազարամյակի
մարտահրավեր»
համաձայնագրով
նախատեսված հարկային, մաքսային և պարտադիր այլ
վճարների գծով արտոնությունների կիրառման կարգը
հաստատելու մասին» №1461-Ն և ՀՀ կառավարության 2009թ.
սեպտեմբերի 23-ի «ՀՀ և Եվրոպական համայնքների
հանձնաժողովի միջև կնքված շրջանակային համաձայնագրով
նախատեսված հարկային, մաքսային և այլ պարտադիր
վճարների գծով արտոնությունների կիրառման կարգը
հաստատելու մասին» №1112-Ն որոշումներով կանոնակարգվել
է, որ վերը նշված համաձայնագրերի շրջանակներում
տրամադրվող
միջոցների
հաշվին
իրենց
վճարվող
եկամուտներից օտարերկրացիներն ազատվում են վճարման
ենթակա սոցիալական վճարումներ կատարելուց:
Տվյալ ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունները
պարտավոր են ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող վարձու
աշխատողներին վճարվող եկամուտներից վերջիններիս
կողմից վճարման ենթակա պարտադիր սոցիալական
ապահովության վճարները հաշվարկել, պահել (գանձել) և
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հարկային
մարմին
ընդհանուր կարգով,

փոխանցել

օրենքով

uահմանված

բ. ՀՀ կառավարության 2006թ. հուլիսի 13-ի «ՀՀ
կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության, ՀՀ կառավարության և Շվեյցարիայի
Համադաշնության կառավարության, ՀՀ կառավարության և
Ճապոնիայի կառավարության միջև կնքված միջազգային
համաձայնագրերով նախատեսված հարկային և մաքսային
վճարների գծով արտոնությունների կիրառման կարգը
հաստատելու մասին» №1091-Ն և ՀՀ կառավարության 2004թ.
փետրվարի 26-ի «Մի շարք միջազգային պայմանագրերով
նախատեսված հարկային և մաքսային վճարների գծով
արտոնությունների կիրառման կարգը հաստատելու մասին»
№256-Ն որոշումներով կանոնակարգվել է, որ վերը նշված
համաձայնագրերի համաձայն իրականացվող ծրագրերի
շրջանակներում
ապահովադիրներն
ազատվում
են
սոցիալական վճարներից, ինչպես նաև օտարերկրացիներին
վճարվող աշխատավարձի և դրան հավասարեցված եկամուտներից սոցիալական վճարներ հաշվարկելու, գանձելու և ՀՀ
պետական բյուջե վճարելու պարտավորությունից:
4.4. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. փետրվարի 4-ի №34-Ն
հրաման*
Հրամանով փոփոխություններ և լրացումներ կատարվեցին «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների
հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգում, որը
պայմանավորված էր ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում 2010թ.
օգոստոս ամսին, «Պարտադիր սոցիալական ապահովության
վճարների մասին» ՀՀ օրենքում 2010թ. դեկտեմբեր ամսին
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կատարված փոփոխություններով և լրացումներով, ինչպես
նաև 2010թ. դեկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած` «Ժամանակավոր
անաշխատունակության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի
ընդունմամբ:
4.5. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. նոյեմբերի 4-ի
№2905-Ն հրաման
Հրամանով ևս փոփոխություններ և լրացումներ
կատարվեցին «Պարտադիր սոցիալական ապահովության
վճարների հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգում, որը պայմանավորված է 2011թ. մայիսին «Ժամանակավոր
անաշխատունակության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում
կատարված փոփոխություններով:
4.6. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. մայիսի 6-ի №762-Ն
հրաման
Հրամանով
լրացում
կատարվեց
«Պարտադիր
սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկման և
վճարման կարգի մասին» հրահանգում, որով «Անհատ
ձեռնարկատիրոջ,
նոտարի
պարտադիր
սոցիալական
ապահովության վճարի տարեկան եկամուտների մասին
հայտարարագրի» ձևում ավելացել է նոր 4-րդ բաժին, որտեղ
նշվում են հաշվետու տարում ապահովադրի (անհատ
ձեռնարկատեր, նոտար) ստացված եկամուտները` ըստ
գործունեության տեսակների: Ընդ որում` գործունեության
տեսակները (կոդերը) նշվում են ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի
«ՀՀ դասակարգիչ հաստատելու մասին» №372-Ն հրամանով
հաստատված ՀՀ տնտեսական գործունեության տեսակների
դասակարգչին համապատասխան:
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4.7. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի կողմից 2011թ. ապրիլի 19-ի
տրված №19 պաշտոնական պարզաբանում
Տվյալ
աշխատանքային
տարում
տրամադրված
ամենամյա արձակուրդից հետո` մինչև աշխատանքային
տարվա ավարտը աշխատանքային պայմանագրի լուծման
դեպքում արձակուրդի համար աշխատողին ավել վճարված
միջին
աշխատավարձի
վերահաշվարկման արդյունքում
եկամտահարկի և սոցիալական վճարների վերահաշվարկման
հարցերի հետ կապված անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ նախագահի կողմից 2011թ. ապրիլի 19-ի տրված №19
պաշտոնական պարզաբանմամբ:
4.8. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ.
օգոստոսի 24-ի
«Հաստատագրված
վճար
վճարող
անհատ
ձեռնարկատերերի կողմից պարտադիր սոցիալական
ապահովության վճարների հաշվարկման օբյեկտը
հաշվարկելիս համախառն եկամտի որոշման և
վճարված հաստատագրված վճարները համախառն
եկամտից
նվազեցնելու
վերաբերյալ»
№37
պաշտոնական պարզաբանում
Պարզաբանման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ հաստատագրված վճար վճարող անհատ
ձեռնարկատերերի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված համախառն եկամուտը հանդիսանում է
պարտադիր
սոցիալական
ապահովության
վճարների
հաշվարկման օբյեկտ (որոնցից նախապես նվազեցվում են
«Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված եկամտի առանձին տեսակների ստացման հետ կապված ծախսերի և
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

193

2012 ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
նվազեցվող եկամուտների գումարը` առանց հաշվի առնելու
անձնական նվազեցումները): Ընդ որում` համախառն եկամտի
մեջ ներառվում են հաստատագրված վճարով հարկվող
գործունեությունից ստացված եկամուտները և համախառն
եկամտից նվազեցվում են այդ եկամուտների ստացման հետ
կապված ծախսերը, իսկ հաստատագրված վճարի գումարները
համախառն եկամտից նվազեցման ենթակա չեն:

2012 թվականի համար ընդունել ի գիտություն և ի
ղեկավարումն՝
4.9 «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենք*
Օրենքի ընդունման հետ կապված անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ այն տարածվում է 2012թ. հունվարի 1-ից հետո ծագած
հարաբերությունների վրա: Այսինքն`
ա. 2012թ. հունվարի 1-ից սկսած աշխատողի աշխատանքի
ընդունումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր
չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին գրավոր հրամանի և/կամ գրավոր պայմանագրի բացակայության)
փաստն ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով արձանագրելու դեպքում գործատուն տվյալ (արձանագրման) ամսում
յուրաքանչյուր չձևակերպված վարձու աշխատողի համար հաշվարկում և վճարում է սոցիալական վճար /ա/ 60,0 հազ. դրամի
չափով,
եթե
չձևակերպված
վարձու
աշխատողների
թվաքանակը չի գերազանցում 5-ը /բ/ 300,0 հազ. դրամի
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չափով, եթե չձևակերպված վարձու աշխատողների թվաքանակը գերազանցում է 5-ը.
բ. 2012թ. հունվարի 1-ից սկսած ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով չգրանցված և արտոնագրային վճար
վճարող
չհանդիսացող
ֆիզիկական
անձանց
կողմից
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում
(ապօրինի գործունեություն)` գանձվում է տուգանք` այդ
գործունեության արդյունքում անհատ ձեռնարկատերերի
համար օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված տարեկան
համախառն եկամուտների 10%-ի չափով (բայց 60,0 հազ.
դրամից, ինչպես նաև յուրաքանչյուր աշխատողի համար 60,0
հազ. դրամից ոչ պակաս), որն ապօրինի գործունեություն
իրականացնողների համար ապօրինի գործունեության մասով
վերջնական սոցիալական վճարների պարտավորություն է:
4.10. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. մայիսի 8-ի №762-Ն
հրաման
Հրամանով
փոփոխություններ
և
լրացումներ
կատարվեցին «Պարտադիր սոցիալական ապահովության
վճարների հաշվարկման և վճարման կարգի մասին»
հրահանգում, որի ընդունման հետ կապված անհրաժեշտ է
հաշվի առնել, որ 2011թ. համար անհատ ձեռնարկատերերը և
նոտարները տարեկան եկամուտների մասին հայտարարագրում պարտադիր լրացնում են «Եկամուտները` ըստ
գործունեության տեսակների» բաժինը, որում ներառված
տվյալները սակայն չեն կարող օգտագործվել հարկերի
հաշվարկման համար և կրում են վիճակագրական բնույթ:
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Հատուկ ուշադրություն դարձնել կենսաթոշակային
բարեփոխումների գործընթացի ապահովմանը, այդ առումով`
ա. Ընդունել ի գիտություն, որ 2012թ.` վերջին տարին է, որ
ՀՀ-ում հավաքագրվում են եկամտահարկը և սոցիալական
վճարները, իսկ 2013թ. հունվարի 1-ից սկսած վերջիններս
փոխարինվելու են եկամտային հարկով: Եկամտային հարկի
հաշվարկման հիմքում դրված է անձնավորված հաշվառումը,
որի հետ կապված տարվելու են հարկային մարմին
ներկայացվող եկամտային հարկի և կուտակային վճարների
անձնավորված հաշվետվությունների ձևի և լրացման կարգի,
անհատական
հաշիվ
բացելու
կարգի
և
տվյալներ
ներկայացնողին անճշտությունների մասին տեղեկացնելու
կարգի մշակման աշխատանքներ: Անձնավորված հաշվառման
համակարգի ներդրման հետ կապված 2012թ.-ին պետք է
իրականացվեն և հիմնականում ավարտվեն հանրային (այդ
թվում` հարկ վճարողների) շրջանակներում իրազեկման
աշխատանքներ.
բ. Հարկ վճարողների և հարկային ծառայողների համար
անհրաժեշտ է կազմակերպել ու անցկացնել ուսուցում:
Մասնավորապես` հարկային ծառայողների մասնագիտական
պատրաստվածությունը բարձրացնելու նպատակով կազմակերպել Կենսաթոշակային բարեփոխումների շրջանակներում
ընդունված օրենսդրության (մասնավորապես` «Եկամտային
հարկի մասին», «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» և
«Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարների
անձնավորված
հաշվառման
մասին»
ՀՀ
օրենքների,
օրենքներից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի պահանջների
ուսումնասիրում և քննարկումներ).
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գ. Իրականացնել հարկային մուտքերի հնարավոր
նվազեցման ռիսկերը կառավարելու ծրագիրը (մասնավորապես` հարկային գործակալների եկամտահարկի եռամսյակային
հաշվարկների և գործատուների սոցիալական վճարների եռամսյակային հաշվետվությունների կամերալ ուսումնասիրությունների
արդյունքում
էական
շեղումների
արձանագրման
դեպքերում իրականացնել համապատասխան կանխարգելիչ
միջոցառումներ):
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ԲԱԺԻՆ 5. ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ,
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՎՃԱՐՆԵՐ ՈՒ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2012թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում ընդերքօգտագործման բնագավառը կարգավորող` 2011թ. նոյեմբերի
28-ին ընդունված օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը*
(«Ընդերքի մասին» ՀՀ նոր օրենսգիրքը, «Բնապահպանական
և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և
լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և
լրացումներ
կատարելու
մասին»
ՀՀ
օրենքները):
Ընդերքօգտագործման բնագավառը կարգավորող իրավական
ակտերի ընդունման հետ կապված հիմնականում անհրաժեշտ
է նկատի ունենալ հետևյալը.
5.1. «Ընդերքի մասին» ՀՀ նոր օրենսգրքով.
1) 2012թ. հունվարի 1-ից ուժը կորցրած են ճանաչվում
2002թ նոյեմբերի 6-ի Ընդերքի մասին օրենսգիրքը և «Ընդերքն
օգտակար
հանածոների
շահագործման
նպատակով
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ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու
(կոնցեսիայի) մասին» 2002թ. նոյեմբերի 5-ի ՀՕ-440-Ն օրենքը:
Միաժամանակ, նախատեսվել է, որ մինչև նավթի և բնական
գազի
երկրաբանական
ուսումնասիրությունների
և
արդյունահանման առանձնահատկությունների մասին, ինչպես
նաև ռադիոակտիվ հումքի արդյունահանման նպատակով
ընդերքօգտագործման առանձնահատկությունների մասին
օրենքների ընդունումը նշված հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ կառավարության որոշումներով:
2)
Ընդերքօգտագործումը
սահմանվել
է
որպես
երկրաբանական
ուսումնասիրությունների,
oգտակար
հանածոների արդյունահանման նպատակներով ընդերքի
օգտագործում: Հանքային իրավունքի փոխարեն սահմանվել է
ընդերքօգտագործման իրավունքը որպես համապատասխան
ընդերքօգտագործման համաձայնությունով կամ թույլտվությունով, ծրագրով կամ նախագծով, ընդերքօգտագործման
պայմանագրով, լեռնահատկացման ակտով հավաuտվող
ընդերքի որոշակի տեղամաuի երկրաբանական ուuումնաuիրության կամ օգտակար հանածոների արդյունահանման
բացառիկ իրավունք: Սահմանվել է ընդերքօգտագործողը`
իրավաբանական անձ (այդ թվում օտարերկրյա պետության
առևտրային կազմակերպություն), որը օրենսգրքին համապատասխան իրականացնում է ընդերքօգտագործում:
3) Նորովի է սահմանվել oգտակար հանածո հասկացությունը որպես ընդերքում պարփակված պինդ հանքային
գոյացումներ, հեղուկ կամ գազային բաղադրամաuեր, այդ
թվում` uտորերկրյա ջրեր (քաղցրահամ և հանքային) և
երկրաջերմային
էներգիա,
ջրավազանների,
ջրհոuքերի
հատակային նuտվածքներ, որոնց քիմիական կազմը և
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ֆիզիկական հատկանիշները թույլ են տալիս դրանք
օգտագործել` ուղղակիորեն կամ վերամշակումից հետո:
4) Սահմանվել են ընդերքօգտագործման ձևերը.
x

x

oգտակար հանածոյի արդյունահանումը` օգտակար
հանածոյի դուրսբերումը հանքավայրերից և դրանց մեջ
պարփակված օգտակար բաղադրիչների կորզմանն
ուղղված աշխատանքների համալիր,
երկրաբանական ուսումնասիրությունները` ընդերքի
երկրաբանական աշխատանքների համալիր, որի
նպատակն է ուuումնաuիրել երկրակեղևի
կառուցվածքը, ապարների առաջացման պայմանները,
արտածին երկրաբանական պրոցեսները, հրաբխային
գործունեությունը, ինչպես նաև հայտնաբերել ու
գնահատել oգտակար հանածոների պաշարները:

5) Ընդերքօգտագործման բնագավառում լիցենզավորման
համակարգը փոխարինվել է ընդերքօգտագործման թույլտվություններով`
x

x

Օգտակար հանածոների արդյունահանման
նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության
թույլտվությունն իրավունք է տալիս ընդերքի որոշակի
տեղամասում իրականացնելու երկրաբանական
ուսումնասիրություններ օգտակար հանածոների
հայտնաբերման համար,
օգտակար հանածոյի արդյունահանման
թույլտվությունն իրավունք է տալիս ընդերքի որոշակի
տեղամասում իրականացնելու օգտակար հանածոների
արդյունահանման աշխատանքներ:

Ընդ որում, ընդերքօգտագործման իրավունքը ներառելու
է նաև նախագիծը` օգտակար հանածոյի արդյունահանման
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աշխատանքների իրականացման նպատակով մշակված և
օրենսդրությամբ uահմանված կարգով փորձաքննություններ
անցած փաստաթուղթ, երկրաբանական ուսումնասիրության
աշխատանքային ծրագիրը ` երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների կատարման վերաբերյալ լիազոր
մարմնի հետ համաձայնեցված փաստաթուղթ, ընդերքօգտագործման պայմանագիրը` լիազոր մարմնի և ընդերքօգտագործողի միջև կնքված գրավոր համաձայնություն, որով
սահմանվում են տվյալ ընդերքօգտագործման (երկրաբանական ուսումնասիրությունների կամ օգտակար հանածոների
արդյունահանման) իրավունքի տրամադրման պայմանները,
կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:
6)
Առաջին
անգամ
օրենքով
սահմանվել
են
կոնդիցիաները որպես օգտակար հանածոյի որակին ու
քանակին, հանքավայրի շահագործման տեխնիկատնտեսական
ցուցանիշները
կանխորոշող
բնական
պայմաններին
ներկայացվող պահանջներ: Ընդերքաբանական փորձաքննության ենթակա են նաև օգտակար հանածոների հանքավայրերի
կոնդիցիաներն ու պաշարները, ինչպես նաև արդյունաբերական
նշանակությունը
կորցրած
կամ
հետագա
աշխատանքների արդյունքում չհավաստված պաշարների
դուրսգրումը, որի նպատակն է հաստատել կոնդիցիաներն ու
պաշարները, եզրակացություն տալ պաշարների դուրսգրման
հիմնավորվածության մասին: Ընդերքoգտագործողն իրավունք
ունի uեփական միջոցների հաշվին կատարել իրեն
տրամադրված
երկրաբանական
տեղեկության
անկախ
փորձաքննություն, ինչի արդյունքում կարող է դիմել
ընդերքօգտագործման պայմանագրում և նախագծում համապատաuխան փոփոխություններ կատարելու առաջարկով:
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Լիազոր մարմինը պարտավոր է դիմումը
մեկամuյա ժամկետում ընդունել որոշում:

քննարկել

և

7) Ընդերքoգտագործման իրավունքը սահմանված
կարգով տրամադրում է լիազոր մարմինը` ընդերքօգտագործման թույլտվության կամ համաձայնության, լեռնահատկացման
ակտի, ինչպես նաև ընդերքօգտագործողի հետ ընդերքօգտագործման պայմանագրի կնքման միջոցով: Ընդերքօգտագործման իրավունքն անբաժանելի է և կարող է պատկանել միայն
մեկ իրավաբանական անձի (այդ թվում նաև օտարերկրյա
պետության առևտրային կազմակերպությանը): Անժամկետ և
անհատույց ընդերքօգտագործման իրավունքով իրականացվում է ոչ մետաղական օգտակար հանածոների
արդյունահանումը` շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող,
սեփական
կարիքների
համար
ընդերքօգտագործողին`
սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերից:
8) Ընդերքօգտագործման իրավունքը տրամադրվում է
հետևյալ ժամկետներով (բացառությամբ՝ անժամկետ և
անհատույց ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման).
x

x
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ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության
նպատակով` 3 տարին չգերազանցվող ժամկետով, որը
կարող է ընդերքօգտագործողի դիմումի հիման վրա
երկարաձգվել միմյանց հաջորդող 3
ժամանակահատվածի համար յուրաքանչյուր անգամ 2
տարուց ոչ ավելի ժամկետով,
օգտակար հանածոների արդյունահանման
նպատակով` հանքավայրի շահագործման ամբողջ
ժամանակահատվածի համար` սահմանված կարգով
փորձաքննություն անցած նախագծի համաձայն, բայց ոչ
ավել քան 50 տարի, որը կարող է երկարաձգվել
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թույլտվության գործողության ժամկետի ավարտից
առնվազն 6 ամիu առաջ ընդերքօգտագործողի դիմումի
հիման վրա (ոչ ավելի, քան խնդրարկվող ժամկետով):
9) Ընդերքօգտագործման իրավունքը փոխանցելի է և
կարող է լինել գրավի առարկա: Ընդերքօգտագործման
իրավունքի
տրամադրումն
այլ
անձի`
օգտագործման
իրավունքով արգելվում է: Ընդերքօգտագործման իրավունքի
փոխանցումն իրականացվում է սահմանված կարգով լիազոր
մարմնի
համաձայնությամբ:
Ընդերքoգտագործողի
և
գրավառուի միջև գրավի պայմանագիրը կնքվում է լիազոր
մարմնին գրավոր տեղեկացնելուց հետո: Լիազոր մարմնի
կողմից տրված համաձայնությունը հիմք է ընդերքօգտագործման
իրավունքի
վերաձևակերպման
համար:
Ընդերքօգտագործման իրավունքի փոխանցմանն ուղղված
բոլոր
գործարքները
կա մ
գործողությունները,
որոնք
իրականացվել են առանց լիազոր մարմնի համաձայնության,
առոչինչ են:
10) Ընդերքօգտագործման իրավունքը դադարեցվում է
միայն օրենսգրքով սահմանված հիմքերով և կարգով: Լիազոր
մարմինը
ընդերքօգտագործման
իրավունք
կրող
իրավաբանական անձին տալ գրավոր զգուշացում օրենսգրքով
նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու համար
(այդ թվում` օրենքով նախատեսված վճարները՝ դրա համար
սահմանված օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում չվճարելու
դեպքում): Ընդերքօգտագործման իրավունքը դադարում է,
մասնավորապես, երբ լրացել է ընդերքօգտագործման
իրավունքի
գործողության
ժամկետը,
լուծարվել
է
ընդերքօգտագործող իրավաբանական անձը, լիազոր մարմնի
սահմանած ժամկետում չեն վերացվել զգուշացման հիմքերը,
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ընդերքն oգտագործվել է ոչ այն նպատակով, որի համար
տրամադրվել է:
11) Լիազոր մարմինը վարում է ընդերքօգտագործման
իրավունքների հաշվառման կենտրոնացված մատյան, որտեղ
հաշվառվում են այդ իրավունքներին առնչվող տեղեկությունները, ինչպեu նաև իրավունքների փոփոխությունները,
փոխանցումները, գրավը, զգուշացումը և դադարեցումը:
Ընդերքօգտագործման իրավունքների հաշվառման կենտրոնացված մատյանից տեղեկատվությունը տրամադրվում է ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
12) Օրենսգրքով սահմանվել են ընդերքի երկրաբանական
ուսումնասիրման և օգտակար հանածոների արդյունահանման
թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգերը, ընդերքօգտագործման կարգերը, ընդերքօգտագործողների իրավունքներն ու պարտականությունները:
13) Ընդերքն oգտագործելիu կատարվում են հետևյալ
վճարները`
x բնապահպանական` բնապահպանական
միջոցառումների իրականացման համար,
x բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության
դրամագլխի համալրման (ռեկուլտիվացիոն)`
ընդերքօգտագործման ընթացքում խախտված հողերի
վերականգնման համար,
x մշտադիտարկումների իրականացման` օգտակար
հանածոյի արդյունահանված տարածքի,
արդյունահանման ընթացքում առաջացած
արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց
հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության
և առողջության ապահովման համար,
x բնօգտագործման (բացառությամբ մետաղական
օգտակար հանածոների)` պետական սեփականություն
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x

x

համարվող բնական պաշարների օգտագործման
համար,
ռոյալթի (մետաղական օգտակար հանածոների)`
պետական սեփականություն համարվող բնական
պաշարների օգտագործման համար,
ընդերքօգտագործման թույլտվությունների
տրամադրման համար օրենքով սահմանված կարգով ու
չափերով պետական տուրք:

14) Ընդերքօգտագործողի իրավունքների պաշտպանությունը
երաշխավորվում
է
ՀՀ
օրենսդրությամբ:
ՀՀ
օրենսդրության փոփոխության դեպքում ընդերքօգտագործման
իրավունքի տրման պահից սկսած 3 տարվա ընթացքում
ընդերքօգտագործման իրավունք ստացած անձի նկատմամբ,
վերջինիս կողմից լիազոր մարմնին ուղղված դիմումի հիման
վրա, կիրառվում է օգտակար հանածոյի արդյունահանման
իրավունքի տրման պահին գործող բնօգտագործման վճարների
(այդ թվում ռոյալթիի), ռեզիդենտների շահութահարկի, ոչ
ռեզիդենտների շահաբաժինների, տոկոսադրույքների, ռոյալթիների հարկման դրույքաչափերը:
15) Օրենuգրքի պահանջների խախտման համար
ընդերքօգտագործողները և (կամ) նրանց պաշտոնատար
անձինք կրում են պատասխանատվություն` ՀՀ oրենքներով
uահմանված կարգով`
Արգելվում է առանց ընդերքօգտագործման իրավունքի
ընդերքօգտագործման իրականացումը: Առանց օրենսգրքով
սահմանված թույլտվությունների օգտակար հանածոների
արդյունահանում կամ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրություն
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իրականացնելն առաջացնում է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված պատասխանատվություն:
16)
Ընդերքի
օգտագործման
և
պահպանության
պետական վերահսկողության իրականացումն ապահովում է
լիազոր մարմինը` ընդերքի վերահսկողության պետական
տեսչական
համակարգի
միջոցով,
որի կառուցվածքը
սահմանում է ՀՀ կառավարությունը.
x

x

x
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Ընդերքի վերահսկողության պետական տեսչական
համակարգը ընդերքի վերահսկողության պետական
տեսչության կառուցվածքային և տարածքային
ստորաբաժանումների ամբողջությունն է: Տարածքային
ստորաբաժանումները ընդերքօգտագործման
վերաբերյալ օրենսդրության պահանջների կատարման
նկատմամբ վարչատարածքային սկզբունքով
վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող
կառույցներ են.
Ընդերքի պետական տեսուչը լիազորված է
մասնավորապես՝ իրականացնելու
ընդերքօգտագործման վերաբերյալ օրենսդրության
պահանջների կատարման ստուգումներ, ստուգումների
արդյունքներով բնօգտագործման վճարի օբյեկտ
համարվող փաստացի ծավալների չափագրման,
հաշվարկված և չհաշվարկված ծավալների վերաբերյալ
կազմելու համապատասխան փաստաթղթեր.
Ընդերքի վերահսկողության պետական տեսուչը
իրականացված ստուգումների արդյունքներով
բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի
ծավալների չափագրման, հաշվարկված և
չհաշվարկված ծավալների վերաբերյալ կազմելու
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x

համապատասխան փաստաթղթերի տեղեկանքների
պատճենը պարտավոր է ուղարկել հարկային մարմնին.
Լիազոր մարմինը պարտավոր է հարկային մարմնին
տեղեկություններ տրամադրել կնքված
ընդերքօգտագործման պայմանագրերի վերաբերյալ:

17) Ընդերքօգտագործման իրավունքի սահմաններում
ընդերքօգտագործողի կողմից ստացված երկրաբանական
տեղեկությունը չի կարող բացահայտվել առանց ընդերքօգտագործողի
համաձայնության:
Լիազոր
մարմինը
պարտավոր է ապահովել երրորդ անձանցից երկրաբանական
տեղեկության գաղտնիությունը դրա կուտակման, արձանագրման, պահպանության, փոխանցման և oգտագործման
ընթացքում:
Երկրաբանական տեղեկության բացահայտման արգելքը
չի
գործում,
եթե
երկրաբանական
տեղեկությունը
տրամադրվում է, մասնավորապես, ընդերքի պետական
տեսչությանը, բնապահպանական պետական տեսչությանը,
հարկային
մարմիններին`
վերջիններիս
իրավաuության
սահմաններում oրենքով uահմանված կարգով իրականացվող
վերահսկողական
և
հuկողական
աշխատանքներում
oգտագործելու նպատակով:
18) Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել
օրենսգրքի անցումային դրույթներին.
x

Օրենսգիրքը կիրառվում է ընդերքօգտագործման
ընթացքում առաջացող այն
իրավահարաբերությունների նկատմամբ, որոնք ծագել
են օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո`
բացառությամբ օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի.
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Մինչև օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելը ծագած
պայմանագրային կամ ընդերքօգտագործման
ընթացքում առաջացող այլ իրավահարաբերությունների
նկատմամբ օրենսգիրքը կիրառվում է այն
իրավունքների ու պարտականությունների մասով,
որոնք կծագեն օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո.
Մինչև օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելը տրամադրված
ընդերքօգտագործման իրավունքները պահպանում են
իրենց ուժը նաև սույն օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց
հետո.
Ընդերքօգտագործման ոլորտում նախկինում տրված
լիցենզիաները պահպանում են իրենց ուժը մինչև նոր
օրենսգրքին համապատասխան թույլտվությունների
ստացումը.
Ընդերքօգտագործման իրավունքի վերաձևակերպման
դեպքում օրենսգրքով սահմանված թույլտվությունների
տրման և գործողության ժամկետներ են համարվում
մինչև օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելն
ընդերքօգտագործման ոլորտում տրված լիցենզիաների
տրման և գործողության ժամկետները.
Օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսվա
ընթացքում ընդերքօգտագործողներն պարտավոր են
դիմել լիազոր մարմնին իրենց ընդերքօգտագործման
իրավունքը (լիցենզիա, պայմանագիր,
լեռնահատկացման ակտ) վերաձևակերպելու համար:
Վերաձևակերպման համար ընդերքօգտագործողից
լրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում.
Օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսվա
ընթացքում ընդերքօգտագործման իրավունքը
(լիցենզիա, պայմանագիր, լեռնահատկացման ակտ)
չվերաձևակերպելու դեպքում ընդերքօգտագործողի
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
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գործունեությունը համարվելու է ապօրինի
գործունեություն և կիրառվելու են
պատասխանատվության միջոցներ:
Առաջնահերթ խնդիր է 2012 թվականի ընդերքօգտագործման բնագավառում գործունեության օրինականության
նկատմամբ ընթացիկ հսկողությանը: Այս առումով նկատի
ունենալ, որ.
x

x

Մինչև «Ընդերքի մասին» ՀՀ նոր օրենսգիրքի ուժի մեջ
մտնելը (01.01.2011թ.) ընդերքօգտագործման ոլորտում
նախկինում տրված լիցենզիաները պահպանում են
իրենց ուժը մինչև նոր օրենսգրքին համապատասխան
թույլտվությունների ստացումը: Օրենսգրքի ուժի մեջ
մտնելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում (մինչև 30.06.2012թ.
ներառյալ) ընդերքօգտագործողներն պարտավոր են
դիմել լիազոր մարմնին իրենց ընդերքօգտագործման
իրավունքը (լիցենզիա, պայմանագիր,
լեռնահատկացման ակտ) վերաձևակերպելու համար:
Ընդերքօգտագործման իրավունքի վերաձևակերպման
դեպքում թույլտվությունների տրման և գործողության
ժամկետներ են համարվում մինչև նախկին
լիցենզիաների տրման և գործողության ժամկետները:
2012թ. հուլիսի 1-ից ընդերքօգտագործման իրավունքը
(լիցենզիա, պայմանագիր, լեռնահատկացման ակտ)
չվերաձևակերպած ընդերքօգտագործողի
գործունեությունը համարվելու է ապօրինի
գործունեություն և կիրառվելու են
պատասխանատվության միջոցներ:

Անհրաժեշտ է վերոնշյալի մասին իրազեկել տեսչությունում հաշվառված ընդերքօգտագործողներին,
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x

«Ընդերքի մասին» ՀՀ նոր օրենսգրքով 2012թ. հունվարի
1-ից սկսած արգելվում է առանց նույն օրենսգրքով
սահմանված թույլտվությունների օգտակար
հանածոների արդյունահանում կամ օգտակար
հանածոների արդյունահանման նպատակով
երկրաբանական ուսումնասիրություն իրականացնելը,
որն առաջացնում է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքով
ապօրինի գործունեության համար սահմանված
պատասխանատվություն:

Անհրաժեշտ է 2012թ. հուլիսի 1-ից հարկային մարմնին
վերապահված իրավասությունների շրջանակներում իրականացնել ապօրինի գործունեության հայտնաբերմանն ու
բացառմանն ուղղված միջոցառումներ:
5.2. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով*
1) Վերանայվել է ոչ մետաղական պինդ օգտակար
հանածոների հանածոների համար բնօգտագործման վճարի
հաշվարկման կարգը: Ոչ մետաղական օգտակար հանածոների
համար բնօգտագործման վճարների հաշվարկման և վճարման
նկատմամբ ընթացիկ հսկողության առումով նկատի ունենալ,
որ.
x
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2012թ. հունվարի 1-ից սկսած գործում է ոչ մետաղական
պինդ օգտակար հանածոների արդյունահանման
համար բնօգտագործման վճարի հաշվարկման նոր
կարգը: Ոչ մետաղական պինդ oգտակար հանածոների
(բացառությամբ աղի) և ՀՀ կառավարության կողմից
սահմանված գունագեղ քարերի տեսակների մարված
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պաշարների համար բնօգտագործման վճարը
հաշվարկվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում
մարված պաշարների ծավալների, այդ
ժամանակաշրջանում օգտակար հանածոյի իրացման
փաստացի գնի (առանց ԱԱՀ) և տվյալ հանածոյի
մարված պաշարների համար սահմանված վճարի
դրույքաչափի (այսուհետ` դրույքաչափ) հիման վրա, եթե
հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ օգտակար
հանածոյի իրացման փաստացի գնի (առանց ԱԱՀ) և
դրույքաչափի արտադրյալը գերազանցում է ՀՀ
կառավարության կողմից տվյալ հանածոյի մարված
պաշարների համար սահմանված վճարի
հաստատագրված դրույքաչափը (հաստատագրված
դրույքաչափ):

Առանձնահատուկ
ուշադրություն
դարձնել,
որ
հաստատագրված դրույքաչափը կիրառվելու է բացառապես
հետևյալ դեպքերում.
x

x
x

եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում օգտակար
հանածոյի իրացման փաստացի գնի (առանց ԱԱՀ) և
դրույքաչափի արտադրյալը չի գերազանցում
հաստատագրված դրույքաչափը,
եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում մարված
պաշարների իրացում ընդհանրապես չի կատարվել,
Եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում իրացվել է այդ
ժամանակաշրջանում մարված պաշարների մի մասը,
ապա մարված պաշարների իրացված մասի համար
բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է
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դրույքաչափերով, իսկ մարված պաշարների չիրացված
մասի համար՝ հաստատագրված դրույքաչափերով,
եթե իրացվել է ոչ թե օգտակար հանածոն, այլ
տնտեսական գործունեության տեսակների
դասակարգիչներին համապատասխան
հանքագործական գործունեությունից տարբերվող
գործունեության արդյունքում ստացված արտադրանքը
կամ եթե օգտակար հանածոն օգտագործվել է
արդյունահանողի ներտնտեսական կարիքների համար,
բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող ծավալների
չափաքանակների որոշման նպատակով ստուգումների
արդյունքում արձանագրված բնօգտագործման
փաստացի ծավալների և վճարողների կողմից
հարկային ու լիազոր մարմիններ ներկայացված`
ստուգվող ժամանակահատվածում հաշվարկհաշվետվություններում արտացոլված ծավալների
դրական տարբերության համար օրենքով սահմանված
պատասխանատվության միջոցների հաշվարկման
ժամանակ:

Անհրաժեշտ է.
x
x
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վերոնշյալի մասին իրազեկել տեսչությունում
հաշվառված ընդերքօգտագործողներին,
2012թ. հուլիսի 1-ից սկսած նպատակահարմար է
յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում ոչ
մետաղական օգտակար հանածոներ
արդյունահանողների մոտ հարկային մարմնին
վերապահված իրավասությունների շրջանակներում
իրականացնել համապատասխան չափագրումներ,
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որոնք հարկային մարմնին հնարավորության կտան
ունենալու իրացված մարված պաշարների համար
բնօգտագործման վճարի հաշվարկման բազայի`
իրացված մարված պաշարների և գրանց գների
վերաբերյալ ցուցանիշներ, ինչպես նաև հաշվետու
ժամանակաշրջանում չիրացված այն ծավալների
վերաբերյալ, որոնց համար բնօգտագործման վճարը
պետք է հաշվարկվի հաստատագրված
դրույքաչափերով:
հատուկ ուշադրություն դարձնել ՀՀ կառավարության
2002թ. ապրիլի 1-ի №299 որոշմամբ հաստատված
ցանկում ներառված ոչ մետաղական օգտակար
հանածոների և դրանց արտադրատեսակների
արդյունահանման և շրջանառության ծավալների
վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացմանը, ինչպես
նաև տեղեկություններում արտացոլված
ցուցանիշներին:
հանքագործական գործունեությունից տարբերվող
գործունեության արդյունքում ստացված արտադրանքի
համար հաստատագրված վճարների դրույքաչափերի
կիրառման առումով հիմք ընդունել ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարի 2009թ. հունիսի 3-ի №372-Ն հրամանով
հաստատված տնտեսական գործունեության
տեսակների դասակարգչի B «Հանքագործական
արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում»
բաժնի նկարագրությունը:

2) Սահմանվել է բնօգտագործման վճարի նոր տեսակ`
ռոյալթին որպես մետաղական օգտակար հանածոների
օգտագործումը փոխհատուցելու նպատակով, ինչպես նաև
մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց վերամշակման
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արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացումից ստացվող
բարձր շահութաբերության համար ՀՀ պետական բյուջե
վճարվող վճար:
Մետաղական
օգտակար
հանածոների
համար
ռոյալթիների հաշվարկման բազայի նկատմամբ ընթացիկ
հսկողության առումով նկատի ունենալ, որ
x

x

x
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2012թ.հունվարի 1-ից սկսած ռոյալթի վճարողներ են
համարվում սահմանված կարգով ՀՀ մետաղական
օգտակար հանածոների հանքավայրեր շահագործող և
(կամ) մետաղի խտանյութ արտադրող հանդիսացող ՀՀ
և օտարերկրյա պետությունների
կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք:
Ռոյալթիի հաշվարկման բազա է համարվելու հաշվետու
ժամանակաշրջանում մատակարարված`
հանքարդյունաբերության արտադրանքի իրացումից
հասույթը` առանց ԱԱՀ (իրացումից հասույթ):
Հանքարդյունաբերության արտադրանք է համարվում
մետաղի խտանյութը (այսուհետ` խտանյութ): Այն
դեպքերում, երբ իրացվում է ոչ թե` խտանյութը, այլ
ձուլվածքը կամ խտանյութի, ձուլվածքի վերամշակման
արդյունքում ստացված ցանկացած վերջնական
արտադրանք (այսուհետ` խտանյութի հետ միասին`
արտադրանք), ապա ռոյալթիի հաշվարկման բազայի
որոշման համար հիմք է ընդունվելու մատակարարված
արտադրանքում պարունակվող կամ օգտագործված
խտանյութի հաշվարկային մեծությունը: Իրացումից
հասույթի հաշվարկման կարգը սահմանելու է ՀՀ
կառավարությունը:
Ռոյալթիի հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվելու
յուրաքանչյուր տարին (առաջին անգամ 2012թ.):
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Ռոյալթի վճարողները յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա
(առաջին անգամ 2012թ.) համար, մինչև հաշվետու
տարվան հաջորդող տարվա (առաջին անգամ 2013թ.)
ապրիլի 15-ը ներառյալ, լիազոր մարմնի սահմանած
ձևով ռոյալթիների հաշվարկ-հաշվետվությունները
ներկայացնել իրենց հաշվառման հարկային մարմին:
Նախքան հաշվետու ժամանակաշրջանի համար
հաշվարկված ռոյալթիների վճարումը, վճարողները
յուրաքանչյուր եռամսյակի համար (առաջին անգամ
2012թ. 1-ին եռամսյակի համար), մինչև տվյալ
եռամսյակի երրորդ ամսվա 15-ը ներառյալ սահմանված
կարգով կատարելու են ռոյալթիի կանխավճարային
վճարումներ` նախորդ տարվա համար հաշվարկված
ռոյալթիի գումարի (ներառյալ տվյալ տարվա
ընթացքում ստուգմամբ հայտնաբերված` նախորդ
տարիներին վերաբերող ռոյալթիների լրացուցիչ
գումարները)` մեկ քառորդի չափով: Մինչև 2012թ.
հունվարի 1-ը գործող օրենսդրությանը
համապատասխան ռոյալթի վճարող հանդիսացողները
2012թ. ընթացքում օրենքով սահմանված ռոյալթիի
եռամսյակային կանխավճարները կատարում են 2011թ.
ընթացքում մետաղական օգտակար հանածոների
համար հաշվարկված բնօգտագործման վճարների և
ռոյալթիների հանրագումարի 1/3-ի չափով:
Եթե յուրաքանչյուր եռամսյակի (առաջին անգամ 2012թ.
1-ին եռամսյակի) առաջին երկու ամիսների
արդյունքներով մատակարարված խտանյութի
միջազգային շուկայական միջին գինը 20 տոկոս և
ավելի ցածր է նախորդ տարվա արդյունքով խտանյութի
միջազգային շուկայական միջին գնից, ապա
վճարողները կարող են մինչև տվյալ եռամսյակի համար
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կանխավճարի կատարման ժամկետը իրենց
հաշվառման հարկային մարմնին ներկայացնել
հարկային մարմնի սահմանած ձևի հայտարարություն և
հայտարարության հիման վրա տվյալ եռամսյակի
կանխավճարը պակաս վճարել խտանյութի գնի
նվազման գործակցով պակաս չափով: Եթե
յուրաքանչյուր եռամսյակի առաջին երկու ամիսների
արդյունքներով մատակարարված խտանյութի
միջազգային շուկայական միջին գինը 20 տոկոս և
ավելի բարձր է նախորդ տարվա արդյունքով
խտանյութի միջազգային շուկայական միջին գնից,
ապա վճարողների տվյալ եռամսյակի ռոյալթիների
կանխավճարների գումարներն ավելացվում են
խտանյութի գնի բարձրացման գործակցով ավել չափով:
Այս առումով միջազգային շուկայական միջին գինը
որոշելու համար հիմք է ընդունվում ֆինանսների
բնագավառում ՀՀ կառավարության լիազորած մարմնի
կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանի համար
հայտարարված գինը:
Յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա համար
ներկայացվող հաշվարկ-հաշվետվության հետ մեկտեղ
վճարողները ներկայացնում են նաև հաշվետու
տարվան հաջորդող տարում իրականացվելիք`
արտադրանքի մատակարարումներին վերաբերող`
արտադրանքի մատակարարման պայմանագրերի
պատճեները` հայերեն լեզվով բովանդակության
պարունակությամբ կամ դրանց հայերեն
թարգմանությունով: Նշված պայմանագրերը հաշվետու
տարվա ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվությունների
ներկայացման ժամկետից հետո կնքվելու կամ
հարկային մարմին ներկայացրած պայմանագրերի
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փոփոխությունների դեպքերում դրանց պատճենները
հարկային մարմնին են ներկայացվում պայմանագրի
կնքման (փոփոխությունների կատարման) ամսաթվին
հաջորդող 30-օրյա ժամկետում: Արտադրանքի
մատակարարման կնքված պայմանագրերը լուծվելու
դեպքում դրանց վերաբերյալ լիազոր մարմնի
սահմանած ձևի տեղեկությունները հարկային մարմնին
են ներկայացվում պայմանագրի լուծման ամսաթվին
հաջորդող 30-օրյա ժամկետում: Օրենքի պահանջներին
համապատասխան՝ 2012 թվականին վերաբերող
արտադրանքի մատակարարման պայմանագրերի
պատճենները հարկային մարմին են ներկայացվում
մինչև 2012թ. ապրիլի 15-ը ներառյալ:
Օրենքով սահմանված հաշվարկ-հաշվետվություններ
չներկայացնելու կամ ներկայացված հաշվարկհաշվետվություններում ակնհայտ կեղծ տվյալներ
ներառելու կամ օրենքով սահմանված կարգով
հարկային մարմիններին տեղեկություններ
(հաշվետվություններ) չներկայացնելու կամ
ներկայացված տեղեկություններում
(հաշվետվություններում) ակնհայտ կեղծ տվյալներ
ներառելու կամ վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի
ծավալների կամ ռոյալթիի հաշվարկման բազայի
հաշվառում չվարելու կամ սահմանված կարգի
խախտումներով վարելու դեպքերում հարկային
մարմինը կարող է կիրառել վճարողների հարկվող
օբյեկտները և հարկային պարտավորությունները
անուղղակի եղանակներով գնահատելու` օրենքով
սահմանված կարգը: Եթե հարկային մարմինների
կողմից իրականացվող ստուգումների ընթացքում
պարզվում է, որ ռոյալթի վճարողների կողմից
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հաշվետու տարին ներառող յուրաքանչյուր ամսվա
արդյունքներով արտադրանքի իրացումից հասույթը 10
տոկոս և ավելի չափով ցածր է նույն ամսվա
արդյունքներով խտանյութի միջազգային միջին գների
հիման վրա հաշվարկված հասույթի մեծությունից, ապա
հարկային մարմինները վերահաշվարկում են
իրացումից հասույթի մեծությունը` այդ ամսվա համար
կիրառելով խտանյութի միջազգային միջին գների 90
տոկոսը` հիմք ընդունելով ֆինանսների բնագավառում
ՀՀ կառավարության լիազորած մարմնի կողմից
Լոնդոնի մետաղների բորսայի տվյալների հիման վրա
տվյալ ամսվա համար հայտարարված` գինը:

Անհրաժեշտ է.
x
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2012թ. յուրաքանչյուր եռամսյակի առաջին երկու
ամիսների արդյունքներով կանխավճար վճարող
հանդիսացող ռոյալթի վճարողների կողմից
մատակարարված խտանյութի միջազգային
շուկայական միջին գինը համեմատել նախորդ տարվա
արդյունքով խտանյութի միջազգային շուկայական
միջին գնի հետ: Եթե յուրաքանչյուր եռամսյակի առաջին
երկու ամիսների արդյունքներով մատակարարված
խտանյութի միջազգային շուկայական միջին գինը 20
տոկոս և ավելի բարձր է նախորդ տարվա արդյունքով
խտանյութի միջազգային շուկայական միջին գնից,
ապա այդ վճարողների տվյալ եռամսյակի ռոյալթիների
կանխավճարների գումարներն պետք է ավելացվեն
խտանյութի գնի բարձրացման գործակցով ավել
չափով:
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Մինչև 2012թ. հունվարի 1-ը գործող օրենսդրությանը
համապատասխան ռոյալթի վճարող հանդիսացողների
համար օրենքով սահմանված վճարման
վերջնաժամկետներով պետք է հաշվառվեն
ռոյալթիների եռամսյակային կանխավճարներ` 2011թ.
ընթացքում մետաղական օգտակար հանածոների
համար հաշվարկված բնօգտագործման վճարների և
ռոյալթիների հանրագումարի մեկ երրորդի չափով:
2012թ. հուլիսի 1-ից սկսած նպատակահարմար է
յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում
մետաղական օգտակար հանածոներ
արդյունահանողների մոտ հարկային մարմնին
վերապահված իրավասությունների շրջանակներում
իրականացնել համապատասխան չափագրումներ,
որոնք հարկային մարմնին հնարավորության կտան
ունենալու ռոյալթիի հաշվարկման բազայի վերաբերյալ
տեղեկություններ:
հատուկ ուշադրություն դարձնել ՀՀ կառավարության
2002թ. ապրիլի 1-ի №299 որոշմամբ հաստատված
ցանկում ներառված մետաղական օգտակար
հանածոների և դրանց արտադրատեսակների
արդյունահանման և շրջանառության ծավալների
վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացմանը, ինչպես
նաև տեղեկություններում արտացոլված
ցուցանիշներին:

Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել
օրենքի անցումային դրույթներին`
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Մինչև 2012թ. հունվարի 1-ը գործող օրենսդրությանը
համապատասխան ռոյալթի վճարող հանդիսացողները
2012 թվականի ընթացքում օրենքով սահմանված
ռոյալթիի եռամսյակային կանխավճարները կատարում
են 2011 թվականի ընթացքում մետաղական օգտակար
հանածոների համար հաշվարկված բնօգտագործման
վճարների և ռոյալթիների հանրագումարի մեկ երրորդի
չափով: 2013 թվականի և հետագա տարիների համար
ռոյալթիի եռամսյակային կանխավճարները
կատարվում են սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր
կարգով:
2011 թվականին կամ դրան նախորդող
ժամանակահատվածներում մետաղական օգտակար
հանածոների փաստացի մարված պաշարների համար
բնօգտագործման վճար հաշվարկված լինելու դեպքում
այդ մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց
վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի
իրացման համար այս նոր օրենքով սահմանված
ռոյալթի չի հաշվարկվում:
Օրենքի պահանջներին համապատասխան՝ 2012
թվականին վերաբերող արտադրանքի
մատակարարման պայմանագրերի պատճենները
հարկային մարմին են ներկայացվում մինչև 2012թ.
ապրիլի 15-ը ներառյալ:

5.3. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների
մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ
օրենք (2011թ. մայիսի 23-ի ՀՕ-175-Ն, ուժի մեջ է մտել
01.10.2011թ.-ին)
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ՀՀ ներմուծված և իրացվող` շրջակա միջավայրին վնաս
պատճառող ապրանքների (բացառությամբ ԱՏԳ ԱԱ 8702,
8703, 8704 և 8705 ծածկագրերին դասվող ավտոմեքենաների)
համար վճարը հաշվարկում է ներմուծողը` ելնելով հաշվետու
ժամանակաշրջանում իրացված ապրանքների իրացման
շրջանառությունից և ՀՀ-ում արտադրվող և իրացվող
ապրանքների
համար
օրենքով
սահմանված
համապատասխան դրույքաչափից:
Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հաշվարկված
վճարը պակասեցվում է իրացված ապրանքների ներմուծման
համար մաքսային հայտարարագրերում առանձնացված և
պետական բյուջե վճարված բնապահպանական վճարների
չափով` հաշվետու ժամանակաշրջանում իրացված ապրանքին
համամասնորեն,
բայց
ոչ
ավելի,
քան
հաշվետու
ժամանակաշրջանի համար հաշվարկված վճարի գումարից:
Հաշվետու
ժամանակաշրջանում
հաշվարկված
վճարից
չպակասեցված վճարները վճարողի առաջիկա վճարումների
հաշվին հաշվանցման կամ վերադարձման ենթակա չեն:
Այն դեպքում, երբ ՀՀ-ում արտադրվող և իրացվող`
շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների
արտադրությունում անմիջականորեն օգտագործվել են ՀՀ
ներմուծված կամ ՀՀ-ում արտադրված` շրջակա միջավայրին
վնաս
պատճառող
ապրանքներ,
ապա
հաշվարկված
բնապահպանական վճարի գումարը պակասեցվում է`
x

իրացված ապրանքի արտադրությունում
օգտագործված` ՀՀ ներմուծված` շրջակա միջավայրին
վնաս պատճառող ապրանքների համար մաքսային
հայտարարագրերում առանձնացված և պետական
բյուջե վճարված բնապահպանական վճարների չափով,
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x

բայց ոչ ավելի, քան իրացված ապրանքի համար
հաշվարկված բնապահպանական վճարի գումարից.
իրացված ապրանքի արտադրությունում
օգտագործված` ՀՀ մատակարարների հաշվարկային
փաստաթղթերում առանձնացված և
մատակարարներին վճարված բնապահպանական
վճարների չափով, բայց ոչ ավելի, քան իրացված
ապրանքի համար հաշվարկված բնապահպանական
վճարի գումարից:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվարկված վճարից
չպակասեցված` իրացված ապրանքի արտադրությունում
օգտագործված` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող
ապրանքների համար վճարները վճարողի առաջիկա
վճարումների հաշվին հաշվանցման կամ վերադարձման
ենթակա չեն:
Վերը նշված կարգով հաշվարկված բնապահպանական
վճարների գումարները հաշվարկային փաստաթղթերում
առանձնացնում են միայն շրջակա միջավայրին վնաս
պատճառող
ապրանքներ
ներմուծող
իրացնողները
և
արտադրող իրացնողները:
5.4. ՀՀ կառավարության 2011թ. հուլիսի 7-ի «Ստորերկրյա
խորքային (այդ թվում` ինքնաշատրվանող) հորերից
ջրերի
հաշվառումը
ջրաչափերի
միջոցով
իրականացնելու համար ջրաչափերի տեղադրման և
կնքման կարգը հաստատելու մասին» №1071-Ն
որոշում.
Որոշմամբ հաստատված կարգով կանոնակարգվում է
ստորերկրյա խորքային (այդ թվում` ինքնաշատրվանող)
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հորերից
ջրերի
հաշվառումը
ջրաչափերի
միջոցով
իրականացնելու համար ջրաչափերի տեղադրման և կնքման
կարգը:
Որոշմամբ հաստատված կարգով ստորերկրյա խորքային
(այդ թվում` ինքնաշատրվանող) հորերից ջրերի հաշվառումը
ջրաչափերի միջոցով իրականացնելու համար ջրաչափերը
պետք է տեղադրվեն ու կնքվեն, ինչպես նաև որոշումն ուժի մեջ
մտնելու պահին տեղադրված ջրաչափիչ սարքերը որոշման
պահանջներին պետք է համապատասխանեցվեն ու կնքվեն
որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից (27.08.2011թ.-ին)՝ համաձայն
ջրօգտագործողի
կողմից
ներկայացված
և
ՀՀ
բնապահպանության նախարարության կողմից հաստատված
ժամանակացույցի:
Տեղադրված (տեղադրվող) ջրաչափիչ սարքերը պետք է
պարտադիր
կնքված
լինեն
ՀՀ
բնապահպանության
նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների
կառավարման գործակալության կողմից, իսկ ջրաչափիչ
սարքերի կապարակնքումից կամ ապակապարակնքումից
հետո եռօրյա ժամկետում բնապահպանական մարմինը դրա
մասին պետք է գրավոր ծանուցի հարկային մարմնին:
Սահմանված պահանջների խախտմամբ (այդ թվում`
չկնքված չափման միջոցներով կամ կապարակնիքների
խախտմամբ (կապարադրոշմի վնասելը, ջարդելը կամ պոկելը,
մետաղալարի կտրվելը), չափման միջոցի համար սահմանված
սխալանքից ավելի շեղում ունեցող հաշվառքի ցուցմունք կամ
հաշվեկշիռ ունեցող չափման միջոցով) ստորերկրյա խորքային
(այդ
թվում`
ինքնաշատրվանող)
հորերից
ջրերի
արդյունահանումը համարվում է փաստացի ծավալների
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հաշվառման կարգի խախտում, ինչպես նաև առաջացնում է
պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:
5.5. Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
նախագահի 2011թ. հուլիսի 1-ի «ՀՀ-ում արտադրվող և
իրացվող` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող
ապրանքների համար բնապահպանական վճարի
հաշվարկման և վճարման կարգի վերաբերյալ» №33
պաշտոնական պարզաբանում
Պաշտոնական պարզաբանման համաձայն որի` ՀՀ-ում
արտադրված` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող
ապրանքերի համար բնապահպանական վճարը արտադրողի
կողմից հաշվարկում և վճարվում է միայն ՀՀ-ում իրացված
ապրանքների մասով:

224

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 2012

ԲԱԺԻՆ 6. ՀԱՐԱԿԻՑ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
6.1. ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՈՒՄ

6.1.1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման
մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունը*
վերաբերվում է անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից ՀԴՄ-ների շահագործման կանոնների
խախտման համար տուգանքի չափի որոշմանը:
2012թ. հունվարի 1-ից հետո ՀԴՄ-ի շահագործման
կանոնների 2-րդ խախտման համար կազմակերպություններից
և անհատ ձեռնարկատերերից գանձվելու է տուգանք` տվյալ
գործունեության իրականացման վայրում տեղադրված ՀԴՄներով
նախորդ
ամսվա
ընթացքում
արձանագրված
շրջանառության 2 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 300 հազար
դրամից: ՀԴՄ-ի շահագործման կանոնների 3-րդ և ավելի թվով
խախտման
համար
գանձվում
է
տուգանք
տվյալ
գործունեության իրականացման վայրում տեղադրված ՀԴՄներով
նախորդ
ամսվա
ընթացքում
արձանագրված
շրջանառության 2 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 600 հազար
դրամից:
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6.1.2.
ՀԴՄ-ների
կիրառմանը
վերաբերվող
մյուս
փոփոխությունների մասով անհրաժեշտ է ուշադրություն
դարձնել,
1) ՀՀ կառավարության 2004թ. օգոստոսի 26-ի №1325-Ն
որոշմամբ կատարված փոփոխություններով կանոնակարգվել է
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ
օրենքով սահմանված դեպքերում հարկային մարմնի կողմից
ՀԴՄ-ի գրանցումից հանման և ՀԴՄ-ի ապաֆիսկալավորման
գործընթացը: Մասնավորապես.
ա. Առևտրի այն օբյեկտներում կամ ծառայության մատուցման այն վայրերում, որտեղ կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերն իրականացնում են այնպիսի գործունեություն, որի համար հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառումն օրենքով պարտադիր չէ, տեղադրված կամ կիրառվող
հսկիչ-դրամարկղային մեքենաները գրանցումից հանվում են
հարկային մարմնի նախաձեռնությամբ: Նշված դեպքում ՀԴՄն գրանցումից հանելու հայտ չի լրացվում: Տվյալ դեպքում
տեղադրված
կամ
կիրառվող
հսկիչ-դրամարկղային
մեքենաներն ապաֆիսկալավորվում և գրանցումից հանվում են
հարկային տեսչության համապատասխան ստորաբաժանման
աշխատակիցների կողմից, ինչի վերաբերյալ կազմվում է
արձանագրություն
երկու
օրինակից:
Կազմված
արձանագրության
մեկ
օրինակը
տրամադրվում
է
տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող
պաշտոնատար անձին:
բ. սահմանվել է նաև ՀԴՄ-ն գրանցումից հանելու հայտի
ձևը: Անհրաժեշտ է հաշի առնել, որ բոլոր դեպքերում ՀԴՄ-ի
գրանցումից հանման մասին հայտի ձևը լրացվում է հարկային
տեսչության կողմից:
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2) ՀՀ կառավարության 2011թ. ապրիլի 14-ի №511-Ն
որոշմամբ սահմանվել է նախորդ ամսվա ընթացքում ՀԴՄների միջոցով իրականացված դրամական հաշվարկների
հանրագումարի մասին տեղեկությունների ներկայացման ձևը:
Միաժամանակ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հսկիչդրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների
երկրորդ և ավելի անգամ խախտելու համար գործունեության
կասեցումը հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա կարող է
փոխարինվել
տուգանքով:
Գործունեության
կասեցումը
փոխարինվում է տուգանքով հարկ վճարողի գրավոր
համապատասխան դիմումի և օրենքով սահմանված չափով
հաշվարկվող տուգանքի վճարումը հաստատող փաստաթղթի
(անդորրագրի) ներկայացման դեպքում: Տուգանք վճարվում է
կասեցումը չկիրառելու յուրաքանչուր օրվա համար` տվյալ
գործունեության իրականացման վայրում (առևտրի օբյեկտի
կամ ծառայության մատուցման վայրի) տեղադրված հսկիչդրամարկղային մեքենաներով նախորդ ամսվա ընթացքում
արձանագրված միջին օրական շրջանառության երկու տոկոսի
չափով, բայց ոչ պակաս վաթսուն հազար դրամից: Ընդ որում,
կասեցման ընթացքում դիմում ներկայացնելու դեպքում
տուգանքը վճարվում է դիմումը ներկայացնելու օրվան
հաջորդող օրվանից մինչև կասեցման ավարտը յուրաքանչուր
օրվա համար: Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների
նախարարության կենտրոնական գանձապետարանում բացվել
է
«ՀԴՄ-ի
շահագործման
կանոնների
խախտմամբ
պայմանավորված գործունեության կասեցումը դադարեցնելու
համար վճարված տուգանքներ» հաշվեհամարը` 900005241030,
որին հարկ վճարողների կողմից պետք է փոխանցվի «Հսկիչդրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 11րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված տուգանքի 70%-ը, իսկ
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տուգանքի մյուս մասը (30%-ը) հարկային մարմնի զարգացման
ֆոնդ (համապատասխան գանձապետական հաշվին):
Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել. որ «ՀՀ-ում
ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ
օրենքի №2 hավելվածին համապատասխան հարկային
մարմինն իրականացնում է հսկիչ գնում, որը հարկային
պարտավորությունների
հաշվարկման
(գնահատման)
նպատակով ապրանքների, առարկաների, աշխատանքների,
ծառայությունների գների, Հայաuտանի Հանրապետությունում
ռեզիդենտների ու ոչ ռեզիդենտների կողմից իրականացվող
արժութային գործարքների վերահuկողության և հuկիչդրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների
պահպանման ուuումնաuիրություն է:
Միաժամանակ, օրենքով սահմանված պատասխանատվության կիրառման համար հիմք է հանդիսանում նաև
«ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով իրականացված
ուսումնասիրության (հսկիչ գնման) արդյունքում արձանագրված հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման
կանոնների խախտումը:
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6.2. ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

6.2.1. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ
օրենքում կատարված փոփոխությունների* հետ կապված
անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ
1) օրենքի դրույթները տարածվում են ԱԱՀ վճարող
համարվող անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ: ԱԱՀ
վճարող համարվող անհատ ձեռնարկատերերի մասով
դրամարկղային
գործառնությունների
փոփոխությունները
կիրառվելու հետ կապված սահմանվել է, որ այդ դրույթները
կիրառվելու են 2012թ. հունվարի 31-ից (ուժի մեջ մտնելու օրվան
հաջորդող 30-րդ օրը):
2) 2012թ. հունվարի 1-ից սահմանվել են առավելագույն
չափեր նաև կանխիկ դրամով վճարումների ընդունման
համար: Մինչև այս փոփոխությունը առավելագույն չափեր
սահմանված էր կանխիկ դրամով ձեռքբերումների նկատմամբ:
2012թ. հունվարի 1-ից ապրանքների (հիմնական
միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների և այլ ակտիվների),
ծառայությունների, աշխատանքների միանվագ գործարքների
դիմաց կանխիկ վճարումների ընդունման համար սահմանվել է
առավելագույն չափը` 300 հազար դրամի չափով: Այս
սահմանափակումը չի կիրառվում մանրածախ առևտրի և
ծառայությունների
ոլորտում
անհատ
ձեռնարկատեր
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չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից մինչև 3.0 մլն. դրամի
չափով ընդունվող վճարումների նկատմամբ:
2012թ. հունվարի 1-ից մեկ ամսվա ընթացքում
ապրանքների (հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների և այլ ակտիվների), ծառայությունների, աշխատանքների
դիմաց
կանխիկ
վճարումների
ընդունման
համար,
բացառությամբ` մանրածախ առևտրի և ծառայությունների
ոլորտում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական
անձանցից ընդունվող վճարումների, համար սահմանվել է
առավելագույն չափ` 3 միլիոն դրամի չափով:
2012թ. հունվարի 1-ից կանխիկ դրամով վճարումների
կատարման և (կամ) ընդունման թույլատրված չափը խախտելու
համար տուգանքի չափը սահմանվել է գերազանցող գումարի
(խախտման գումար) 5 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս, քան
500
հազ.
դրամ
և
ոչ
ավելի
2
մլն.
դրամից:
Սահմանափակումների չպահպանելն արձանագրելուց հետո՝
մեկ տարվա ընթացքում, դրանք կրկին չպահպանելու դեպքում
գանձվում է տուգանք` խախտման գումարի 10 տոկոսի չափով,
բայց ոչ պակաս 1 մլն. դրամից և ոչ ավելի 4 մլն դրամից:
Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ փոխվել է կանխիկ
դրամով ձեռքբերումների համար սահմանափակումները
չպահպանելու
համար
սահմանված
նվազագույն
և
առավելագույն չափերը (մինչև փոփոխությունը 1-ին խախտման
համար սահմանված էր 50 հազ. և 1 մլն. դրամ, 2-րդ խախտման
համար` 100 հազ. և 2 մլն. դրամ):
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ԲԱԺԻՆ 7. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
7.1. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

7.1.1.

Մաքսային վարչարարության ռազմավարության
2009-2012թթ. ծրագրի շրջանակներում մաքսային
մարմինների 2012թ. խնդիրներն ու միջոցառումները

Մաքսային ծառայությունն այն կառույցն է, որն
առանցքային նշանակություն ունի պետության տնտեսական
զարգացման և արտաքին առևտրի կառավարման գործում:
Մաքսային ծառայության հիմնական խնդիրը տնտեսության և
հասարակության պաշտպանությունն է, ինչպես նաև մաքսային
մարմնին վերապահված գործառույթների շրջանակներում
պետական բյուջե մուտքագրվող մաքսային վճարների
նկատմամբ հսկողության իրականացումը:
Ռիսկերի կառավարման համակարգի ներդրման
հաշվին 2012 թվականի ընթացքում առանձնահատուկ
ուշադրություն պետք է դարձվի մաքսային հսկողության
մեթոդների կատարելագործման ուղղությամբ իրականացվող
աշխատանքներին`
այդ
նպատակով
առավելագույնս
կիրառելով միջազգային համագործակցության շրջանակներում
այլ պետություններից, ինչպես նաև ՀՀ պետական իրավասու
մարմիններից ստացված տեղեկությունները:
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7.1.2. Ռիսկերի կառավարման վրա հիմնված մաքսային
հսկողության համակարգի զարգացում, մաքսային
հսկողության արդյունավետության բարձրացում
ՀՀ տնտեսական զարգացման գործընթացի տեմպերի
ապահովումը թելադրում է նաև մաքսային հսկողության
համակարգի
համապատասխանեցումը
Եվրամիության
չափանիշներին, Կիոտոյի բարեփոխված համաձայնագրի
համընդհանուր «ռիսկի կառավարման տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ` մաքսային հսկողության տեխնոլոգիաների
կատարելագործման
և
զարգացման»
սկզբունքին
և
Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության «Ռիսկերի
կառավարման կոմպենդիումի» դրույթներին:
Այս բոլոր մոտեցումները համապատասխանում են
ռիսկերի կառավարմանն ուղղված ներկայումս գործող
միջազգային ստանդարտներին և միևնույն ժամանակ
գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ, քանի որ ռիսկերի
կառավարումը իրենից ներկայացնում է համալիր գործընթաց,
որը կոչված է մաքսային հսկողության արդյունավետության
բարձրացմանը և ոլորտում առկա ռիսկերի նվազեցմանը կամ
չեզոքացմանը:
2012 թվականի գերակա խնդիրներից է հանդիսանում
մաքսային
հսկողության
ռիսկերի
գնահատման
և
կանխատեսումների
իրականացման
կարողությունների
զարգացումը, առավել ռիսկային ոլորտների բացահայտումը,
ռիսկերի կառավարման բնագավառում տեղեկատվական
ավտոմատ համակարգում դրանց ներդրումը, որի նպատակն է
բարձրացնել մաքսային հսկողության արդյունավետությունը,
միևնույն ժամանակ հեշտացնել և արագացնել մաքսային
ձևակերպման և մաքսային հսկողության իրականացումը:
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Մաքսային հսկողության համակարգի զարգացման
նպատակով վերջին տարիների ընթացքում մշակվել և
ընդունվել են մի շարք օրենսդրական և ենթաօրենսդրական
ակտեր, որոնց միջոցով մաքսային հարաբերությունները
կարգավորող օրենսդրական դաշտը համապատասխանեցվել է
միջազգային լավագույն փորձին:
Սակայն մաքսային համակարգում առկա են այնպիսի
խնդիրներ, որոնց կարգավորումը հնարավոր չէ իրականացնել
միայն իրավանորմատիվային փաստաթղթերի ընդունմամբ:
Այդ խնդիրներից է` ռիսկերի կառավարման վրա հիմնված
մաքսային
հսկողության
համակարգի
ներդրումը
և
զարգացումը:
2012 թվականի ընթացքում նախատեսվում են հետևյալ
միջոցառումները.
1.
Մաքսային ռիսկերի վերլուծության և կառավարման
ոլորտում
գործող
մեխանիզմների
արդյունավետության
բարձրացման և կատարելագործման նպատակով.
x

x

x

մաքսային ձևակերպման ավտոմատ համակարգի
ընտրողականության մոդուլի կատարելագործում և նոր
ռիսկի չափանիշների ներդրում,
մաքսային հսկողության ռիսկերի գնահատման և
կանխատեսումների իրականացման կարողությունների
զարգացում,
առավել ռիսկային ոլորտների բացահայտում և
դրանցով պայմանավորված Եվրամիության
չափանիշների ու արդյունավետ փորձի հիման վրա
անհրաժեշտ օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ
փոփոխությունների իրականացման նպատակով
առաջարկությունների մշակում:
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2. Մաքսային հսկողության ռիսկերի վերլուծության և
կառավարման աշխատանքների իրականացման մեթոդիկայի
մշակում և դրա համապատասխանեցումը ՀՀ օրենսդրությանը
և միջազգային նորմերին:
3. Ռիսկային ոլորտների բացահայտման և ռիսկերի
ցուցիչների, դրանց աստիճանների և աստիճանների տոկոսների մշակում, ռիսկերի նույնականացման, վերլուծության,
գնահատման և աստիճանավորման արդյունքում ռիսկի
կառավարման չափանիշների ստեղծում։
4. Կամերալ վերլուծությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքում մաքսային ռիսկերի դասակարգում
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ ռիսկերի։
5. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ համապատասխան ստորաբաժանումներից և այլ լիազորություններ ունեցող պետական
մարմիններից ստացված տեղեկատվության ամփոփման և
վերլուծության հիման վրա տեղեկատվական շտեմարանների
ձևավորման աշխատանքների բարելավում։
6.

Ռիսկի պրոֆիլների նախագծման, դրանց ակտիվացման, տեղայնացման և դադարեցման աշխատանքների
բարելավում։
Ռիսկերի կառավարման համակարգի արդյունավետության
բարձրացման նպատակով այլ պետությունների և միջազգային
կառույցների փորձի ուսումնասիրության արդյունքում ՀՀ
մաքսային համակարգում գործող ռիսկերի կառավարման
համակարգի
գործընթացների
համապատասխանեցումը
Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության «Ռիսկերի
կառավարման կոմպենդիումի» դրույթներին։
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7.1.3.

Մաքսային
մարմնի
կողմից
իրականացվող
հետբացթողումային հսկողության արդյունավետության բարձրացում

1. Ռիսկային չափանիշների հիման վրա ստուգման
ենթակա ԱՏԳ մասնակցի ընտրության համակարգի հետագա
կատարելագործում,
այդ
նպատակով
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների վարչության հետ համատեղ հետբացթողումային հսկողության համար ռիսկային չափանիշների
մշակում` հաշվի առնելով այս ասպարեզում տարիների
ընթացքում կուտակված փորձը, ինչպես նաև ուսուցման
արդյունքները.
2. Միջկառավարական համաձայնագրերի հիման վրա
ստացվող տեղեկությունների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում, տեղեկությունների տրամադրում
շահագրգիռ ստորաբաժանումներին և տեղեկատվության
փոխանակման ուղղությամբ այլ ստորաբաժանումների հետ
համագործակցության խորացում.
3. Հետբացթողումային
հսկողության
արդյունավետության
բարձրացման
նպատակով
փաստաթղթերի
արժանահավատությունը
ստուգելու
նպատակով
արդի
տեխնիկական միջոցների հնարավորությունների լիարժեք
օգտագործում,
տեխնիկական
միջոցների
օգտագործում
հատկապես ՀՀ հետ արտաքին առևտրի մեծ ծավալներ
ունեցող
ռիսկային
պետություններից
ՀՀ
ներմուծվող
ապրանքներին վերաբերվող փաստաթղթերի իսկության
պարզման, հնարավոր իրավախախտումների և կեղծիքների
բացահայտման նպատակով.
4. Հետբացթողումային հսկողության ոլորտում Եվրոպական պետությունների առաջավոր փորձին ծանոթանալու,
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միջազգային չափանիշներին համապատասխան հսկողության
և ընտրողականության համակարգեր ներդնելու նպատակով
TWINNING ծրագրի շրջանակներում Եվրոմիության կողմից
ընտրված երկրի` Լիտվայի մաքսային մարմնի փորձագետի
մասնակցությամբ հինգ փուլերից բաղկացած ճանաչողականուսումնական գործընթացի իրականացում:

7.1.4. Սահմանային անցման կետերի արդիականացում և
Եվրոպական չափանիշերին համապատասխանեցում
ՀՀ սահմանային կառավարման ներկայիս համակարգը
չի համապատասխանում ժամանակակից չափանիշներին,
առաջին
հերթին`
պետական
սահմանում
գործող
գերատեսչությունների միջև սերտ համագործակցության,
ընթացակարգերի թափանցիկության, առևտրատնտեսական
գործունեության
իրականցման
համար
բարենպաստ
պայմանների ապահովման և սահմանային ենթակառուցվածքների ստեղծման, դրանց արդյունավետ գործունեության
կազմակերպման տեսանկյունից:
Պետական սահմանի անցման կետերի աշխատանքները
եվրոպական
չափանիշներին
համապատասխան
կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտ են Եվրամիության
նվազագույն չափանիշներին համապատասխան շենքային
պայմաններ և սարքավորումներ:
2011 թվականին հաստատվել է ՀՀ սահմանային
անվտանգության
և
պետական
սահմանի
համալիր
կառավարման ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թվականների
միջոցառումների ծրագիրը, որով նախատեսվում է ներգերատեսչական և միջգերատեսչական ոլորտներում բարեփոխումներ իրականացնել ինչպես օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ,
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անձնակազմի կառավարման, այնպես էլ ենթակառուցվածքների և տեխնոլոգիաների ոլորտներում:
ՀՀ կառավարության և Վրաստանի կառավարության
միջև հայ-վրացական ցամաքային մաքսային կետերի
համատեղ
օգտագործման
վերաբերյալ
համաձայնագրի
նախագիծը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից ուղարկվել է ՀՀ արտաքին
գործերի նախարարություն` հետագա ընթացքն ապահովելու
նպատակով:
ՀՀ Նախագահի կարգադրությամբ հաստատված ՀՀ
ԿԱ ՊԵԿ մաքսային համակարգի բարեփոխումների 2011-2013
թթ. ծրագրով նախատեսվում է բարեփոխումները շարունակել
հետևյալ
9
հիմնական
ուղղություններով`
Մաքսային
վարչարարության արդիականացում, պետական սահմանի
համալիր կառավարման համակարգի ներդրում, մաքսային
ծառայության կադրային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացում, մաքսային հսկողության համակարգի
կատարելագործում, մաքսային բնագավառի հանցագործությունների և մաքսային կանոնների խախտումների դեմ
պայքարի ուժեղացում, այլ մարմինների հետ համագործակցության բարելավում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
համակարգի կատարելագործում, մաքսային ծառայության
նկատմամբ վստահության ձևավորում, մաքսային ծառայողների սոցիալական և իրավական պաշտպանվածության
ապահովում:
2012 թվականի ընթացքում նախատեսվում է.
x

բարելավվել մարդկանց, տրանսպորտային միջոցների,
ապրանքների անխոչընդոտ և անվտանգ
տեղափոխումը սահմանային անցման կետերում,
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բարելավվել երկրով անցնող միջազգային
տրանսպորտային միջանցքների արդյունավետ
գործունեությունը,
ակտիվացնել համագործակցությունը օտարերկրյա
պետությունների մաքսային ծառայությունների հետ,
բարձրացնել ՀՀ հեղինակությունն արտերկրում,
արտերկրյա գործարարների, զբոսաշրջիկների և
հասարակական կարծիք ձևավորող կառույցների,
կազմակերպությունների և անհատների շրջանում,
պարզեցնել մաքսային ձևակերպումների ժամանակ
փաստաթղթաշրջանառության գործընթացները,
ընդլայնել և զարգացնել մաքսային հսկողության
ընթացքում ռիսկերի կառավարման բնագավառում
տեղեկատվական ավտոմատ համակարգերը,
զարգացնել և կատարելագործել նախաբացթողումային
և հետբացթողումային մաքսային հսկողության
համակարգերը,
կատարելագործել ռիսկային ապրանքների մաքսային
հսկողության մեխանիզմները,
կատարելագործել մաքսանենգության և մաքսային
կանոնների խախտումների դեմ պայքարի
մեխանիզմները:
«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանով
ուղևորափոխադրումների սպասարկման որակի
բարձրացում.

Ներկայումս մաքսային մարմինները իրենց գործառույթներն արդեն իրականացնում են 2011 թվականին բացված
«Զվարթնոց» օդանավակայանի նոր համալիրում, որտեղ
ներդրվել են և կիրառվում են ուղևորների հաշվառման ու
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զննման, ինչպես նաև ընթացակարգերի պարզեցմանը միտված
միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ, բարելավվել են
ուղևորների սպասարկման պայմանները:

Թվինինգ ծրագրային առաջարկի մեկնարկի
վերաբերյալ.
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում 2012 թվականից կմեկնարկի նաև
«Աջակցություն ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեին
մաքսային
հսկողության
բարելավված
ընթացակարգեր
մշակելու և իրականացնելու գործում» Թվինինգ ծրագիրը:
Թվինինգ
ծրագրի
բաղադրիչներն
են.
օրենսդրական
բարեփոխումներ, նախաբացթողումային մաքսային հսկողության ընթացակարգեր, բարելավված հարաբերություններ
առևտրականների հետ, ռիսկերի կառավարում և հետբացթողումային հսկողություն:
Ներկայումս Թվինինգի աշխատանքային
գտնվում է վերջնականացման փուլում:

ծրագիրը

7.1.5. Մաքսային ընթացակարգերի պարզեցում
Պետական սահմանի համալիր կառավարման համակարգի ներդրման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել
պետական
սահմանում
մաքսային
ընթացակարգերի
ավտոմատացում, ֆիզիկական անձանց կողմից ներմուծման և
արտահանման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի
ներդրում, որին ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումներն են`
x

Պետական սահմանում մաքսային ընթացակարգերի
համապարփակ տեխնոլոգիական սխեմայի մշակումը.
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Տեխնիկական սխեմայի քննարկումը կապալառու
ընկերությունների հետ.
Կապալառու ընկերությունների հետ պայմանագրերի
կնքումը (համապատասխան ֆինանսական միջոցների
առկայության դեպքում):

Իրականացված միջոցառումների արդյունքում 2012 թվականի
հունիսին կիրականացվի ծրագրի պիլոտային ներդրում, իսկ
հուլիսին արդեն ծրագիրն ամբողջապես կներդրվի և
կգործարկվի:

7.1.6. Այլ մարմինների հետ արդյունավետ համագործակցության ապահովում
Մաքսային
մարմինները
մաքսային
սահմանով
տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների
նկատմամբ իրականացվող մաքսային հսկողության, ինչպես
նաև մաքսային վճարների հավաքագրման և ՀՀ պետական
բյուջե փոխանցման գործընթացն իրականացնելիս կարևորում
են համագործակցությունը այլ պետական մարմինների,
օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ: Այս տեսանկյունից կարևոր է նրանց դերը
ինչպես
մաքսային
ձևակերպումների
և
հսկողության
ընթացքում կատարվող աշխատանքներում ներգրավման,
այնպես էլ նրանց հետ տեղեկատվության փոխանակման
գործում: Ներկայումս մաքսային ծառայությունն առաջնային է
համարում պետական մարմինների հետ համագործակցությունը և իրեն հայտնի դարձած տեղեկությունների
փոխանակումը: Այդ նպատակներին հասնելու համար 2012
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թվականի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ
միջոցառումները`
ա. Նոր տեղեկատվական համակարգերի ու ցանցերի
ներդրում և կիրարկում.
բ. Պետական մարմինների հետ, ըստ իրավասությունների
շրջանակի համագործակցություն և համագործակցության
արդյունքում պետական մարմինների միջև մեկ միասնական
տեղեկատվական բազայի ձևավորում։ Մասնավորապես`
ԴԱՀԿ և սահմանապահ ծառայությունների հետ շարունակել
քննարկումները տեղեկատվության փոխանակման աշխատանքների կազմակերպման ուղղությամբ։
գ.
Մաքսային
գործին
առնչվող
տեղեկությունների
փոխանակման նպատակով օտարերկրյա պետությունների
մաքսային ծառայությունների հետ համագործակցություն և
էլեկտրոնային կապուղիներով մաքսային հայտարարագրերի
փոխանակում։ Մասնավորապես աշխատանքներ պետք է
իրականացնել
Ռուսաստանի
Դաշնության,
ԱՊՀ
այլ
պետությունների
և
Վրաստանի
հետ
նախնական
տեղեկատվության փոխանակումը կազմակերպելու, մաքսային
հայտարարագրերի լրացման ավտոմատացված համակարգում
օգտագործելու և համապատասխան պաշտոնատար անձանց
ուսուցումը կազմակերպելու ուղղությամբ։
դ. Այլ երկրների մաքսային ծառայությունների հետ
համաձայնագրերի, փոխըմբռնման հուշագրերի կնքում, ինչը
հնարավորություն կընձեռի պարբերաբար տեղեկատվություն
փոխանակել նրանց հետ, մասնավորապես` նախատեսվում է
բանակցությունների անցկացում հետևյալ փաստաթղթերի
շուրջ`
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Մաքսային ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ
համաձայնագրերի նախագծեր ՀՀ և Արգենտինայի Հանրապետության միջև, ՀՀ և Լեհաստանի Հանրապետության միջև, ՀՀ
և Հնդկաստանի միջև, ՀՀ և Ճապոնիայի միջև, ՀՀ և Կորեայի
միջև: Նախատեսվում են նաև քննարկումներ Մեղրի-Նորդուզ
սահմանային
դարպասների
համատեղ
օգտագործման
վերաբերյալ համաձայնագրի նախագծի շուրջ` ՀՀ և Իրանի
Իսլամական
Հանրապետության
միջև,
ինչպես
նաև`
«Բագրատաշեն-Սադախլո», «Այրում-Սադախլո», «ԳոգավանԳուգուտի» և «Բավրա-Նինոցմինդա» ցամաքային մաքսային
կետերի համատեղ օգտագործման վերաբերյալ համաձայնագրի նախագծի շուրջ բանակցություններ` ՀՀ և
Վրաստանի միջև:
ե. Մաքսային կոնվենցիաներին միացում, միջազգային
կազմակերպությունների հետ մաքսային համագործակցության
ակտիվացում,
մասնավորապես`
Կիոտոյի
վերանայված
կոնվենցիային միանալու աշխատանքների անցկացում:

7.1.7. Ինքնահայտարարագրման համակարգի ընդլայնում և
մաքսային միջնորդի ինստիտուտի զարգացում
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մաքսային
միջնորդական գործունեությունը հանված է լիցենզավորման
ենթակա գործունեության տեսակների ցանկից և, ըստ այդմ,
ազատականացված է միջնորդական գործունեության այդ
տեսակը, ուստի առավել կարևորություն է ստանում
ինքնահայտարարագրման
գործընթացը,
որի
համար
անհրաժեշտ են մաքսային ձևակերպումների բանիմաց
մասնագետներ: Այս առումով նախատեսվում է կազմակերպել և
անցկացնել
մաքսային
մասնագետների
ուսուցման
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դասընթացներ և որակավորման քննություններ: 2011 թվականի
ընթացքում մշակվել և ներդրվել է հայտարարագրման
ավտոմատ համակարգչային ծրագրից օգտվողներին համապատասխան ծածկագրերի տրամադրման ընթացակարգը, որն
առավելագույնս նպաստում է մաքսային տեսուչ-տնտեսվարող
սուբյեկտ շփումների նվազեցմանը, մաքսային ընթացակարգերի պարզեցմանը, ինչպես նաև կարևոր լծակ է կոռուպցիայի
դեմ պայքարում:

7.1.8. “Գործարարությամբ զբաղվելը” վարկանիշային դասակարգման
սանդղակում
Հայաստանի
դիրքի
բարելավում
Տնտեսության զարգացման կարևորագույն նախապայմանը երկրում գործարարության զարգացումն է: Գործարարությանն առնչվող ընթացակարգերն իրենց պարզությամբ և
թափանցիկությամբ պետք է լինեն բավարար և առավելագույնս
օժանդակեն բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը ու
սպառողների շահերի արդյունավետ պաշտպանությանը:
2012 թվականի ընթացքում աշխատանքներ կտարվեն
“Գործարարությամբ զբաղվելը” դասակարգման համար հիմք
հանդիսացող “Արտաքին առևտուր” բաղադրիչի բարելավման
ուղղությամբ, որը ներառում է.
ա. Ներմուծման և արտահանման ընթացակարգերի
պարզեցմանը, “Մեկ պատուհան” համակարգի ներդրման
միջոցով` դրանց հետ կապված ծախսերի նվազեցմանն
ուղղված միջոցառումներ, մասնավորապես` ներմուծված և
արտադրված ապրանքների սերտիֆիկացման հայտերի
ընդունման և համապատասխանության հայտարարագրի
վավերացման
ու
գրանցման
համար
էլեկտրոնային
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համակարգի ներդրում` սերտիֆիկացման մարմինների կողմից,
ինչպես նաև մաքսային գործընթացում ներառված բոլոր
մարմինների
միջև
տեղեկատվության
փոխանակման
ապահովում.
բ.
Մաքսային
արժեքի
որոշման
գործընթացի
բարելավմանը, մաքսային ձևակերպումների գործընթացի
պարզեցմանը և դրա համար պահանջվող ժամանակի ու
ծախսերի կրճատմանը, մաքսային արժեքի որոշման համար
գործարքի գնի մեթոդի լիարժեք կիրառմանը և դրա հետ
կապված
խնդիրների
գնահատմանն
ու
լուծումների
առաջարկմանն ուղղված միջոցառումներ։
Գործարարությամբ զբաղվելու համար Հայաստանը
տարածաշրջանային գերազանցության կենտրոն դարձնելու
խնդիրը ՀՀ կառավարության հռչակած նախագծերից մեկն է:
Արդյունքում ակնկալվում է բարելավել Հայաստանի դիրքը
Համաշխարհային բանկի և Միջազգային ֆինանսական
կորպորացիայի կողմից հրապարակվող “Գործարարությամբ
զբաղվելը” հաշվետվության մեջ:
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7.2. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

2012 թվականի ընթացքում մաքսային մարմիններն իրենց
առջև դրված խնդիրները և գործառույթները պետք է
իրականացնեն մաքսային վարչարարության արդյունավետության կատարելագործման, մաքսային մարմինների կողմից
մատուցվող
ծառայությունների
որակի
բարձրացման,
հսկողության համակարգի կատարելագործման և պարզեցված
մաքսային ընթացակարգերի լիարժեք կիրառման հաշվին:
Այդ նպատակների իրականացման ուղղությամբ 2011
թվականի
ընթացքում
իրականացվել
են
մի
շարք
օրենսդրական փոփոխություններ:
2011թ. հունվարի 15-ի ՀՕ-25-Ն օրենքով ՀՀ մաքսային
օրենսգրքում սահմանվել է մաքսային հայտարարագրման
էլեկտրոնային համակարգի ներդրման վերաբերյալ դրույթ, որի
շրջանակներում կատարված օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով կարգավորվել են մաքսային հայտարարագրի
էլեկտրոնային վճարման հետ կապված հարաբերությունները:
Կատարված աշխատանքների արդյունքում ապահովվել է
TWM
համակարգի միջոցով
մաքսատուրքի
վճարման
վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը, մասնավորապես`
մաքսային վճարների գումարների վճարումը հավաստվում է
մաքսային
մարմիններում
գործող
հայտարարագրման
ավտոմատ համակարգին` բանկի կողմից էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված վճարումը հավաստող հաղորդագրությամբ
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կամ հայտարարատուի կողմից մաքսային մարմիններ
ներկայացվող, բանկի կողմից վճարումը կատարված լինելու
վերաբերյալ նշումով վճարման հանձնարարագրի օրինակի
ներկայացմամբ:
Բացի այդ, կատարված փոփոխությունների արդյունքում
էլեկտրոնային
եղանակով
վճարված
մաքսային
հայտարարագրերի բացթողումն իրականացվում է TWM
համակարգում, ինչի շնորհիվ հնարավոր է դառնում
մոնիթորինգի
ենթարկել
մաքսային
ձևակերպումների
ժամանակահատվածը:
Կատարված աշխատանքների արդյունքում հնարավոր է
դարձել կրճատել մաքսային ձևակերպումների ժամանակահատվածը` որպես մաքսային ընթացակարգերի պարզեցմանն
ուղղված կարևորագույն նախապայման:
2012
թվականի
ընթացքում
վերը
թվարկված
աշխատանքների, ինչպես նաև դրանց իրականացման
արդյունքում մաքսային հայտարարագրման էլեկտրոնային
համակարգի
ներդրման
և
կիրառման
վերաբերյալ
տնտեսվարող
սուբյեկտների
հետ
նախատեսվում
են
իրականացնել իրազեկման աշխատանքներ` նոր համակարգից
լիարժեքորեն օգտվելու նպատակով:
Մաքսային հարաբերությունները կարգավորող
իրավական ակտեր
Հստակեցվել է մաքսային հսկողության տարածքի
կազմակերպման գործունեության լիցենզավորման կարգը,
պարզեցվել են լիցենզավորման ենթակա գործունեության
տեսակների լիցենզավորման կարգերն ու լիցենզիայի ձևերը,
ինչպես նաև ուժը կորցրած են ճանաչվել մաքսային
միջնորդական (բրոքերային) գործունեության լիցենզավորման
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կարգն
ու
մաքսային
միջնորդական
(բրոքերային)
գործունեության լիցենզիայի ձևը` նպաստելով տնտեսավարող
սուբյեկտների համար առավել դյուրին պայմանների ստեղծման
ապահովմանը:
Պարզեցվել
են
ֆիզիկական
անձանց
կողմից
միջպետական հաղորդակցության մարդատար գնացքներով
տեղափոխվող ապրանքների մաքսային հսկողության և
մաքսային ձևակերպումների հետ կապված ընթացակարգերը:
Պարզեցվել են միջպետական հաղորդակցության մարդատար
գնացքի բեռնային վագոնով տեղափոխվող, ինչպես նաև
գնացքի ուղևորային մասում տեղակայված, սակայն օրենքով
սահմանված չափերը գերազանցող, ինչպես նաև ոչ
սակագնային կարգավորման ենթակա ապրանքների մաքսային
հսկողության և մաքսային ձևակերպումների հետ կապված
ընթացակարգերը:
Հստակեցվել են կազմակերպությունների կողմից իրենց
կանոնադրական
հիմնադրամի
համալրմանն
ուղղված
ապրանքների ներմուծման հետ կապված հարաբերությունները,
վերանայվել
կանոնադրական
հիմնադրամի
համալրման նպատակով ներմուծվող ապրանքների ցանկը`
կրճատելով այն ծածկագրերին դասվող ապրանքները, որոնք
ներմուծվել են ՀՀ տարածք ոչ թե կանոնադրական
հիմնադրամի
համալրման,
այլ
կազմակերպությունների
գործունեության սպասարկման նպատակով:
Վերանայվել են օտարերկրյա անձանց կողմից
ներմուծվող ակնհայտ առևտրային քանակության ապրանքների ներմուծման հետ կապված հարաբերությունները`
նախատեսելով օտարերկրյա անձանց կողմից ներմուծվող
ակնհայտ առևտրային քանակության ապրանքների բնաիրային
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սահմաններում «Ներմուծում` ազատ շրջանառության համար»
և «Վերաներմուծում» մաքսային ռեժիմներից բացի այլ
մաքսային ռեժիմներով ապրանքների ներմուծման հնարավորություն: Պարզեցվել են սահմանամերձ շրջաններից
գյուղատնտեսական ապրանքների ներմուծման հետ կապված
ընթացակարգերը` մեծացնելով մի շարք գյուղատնտեսական
ապրանքների ներմուծման համար սահմանված բնաիրային
չափերը, ինչպես նաև կրճատվել այն ապրանքները, որոնց
համար այլ իրավական ակտերով սահմանված են արգելքներ
կամ սահմանափակումներ:
Պարզեցվել են կազմակերպությունների և անհատ
ձեռնարկատերերի կողմից մաքսատներում` որպես արտաքին
տնտեսական գործունեության մասնակից գրանցվելու, ինչպես
նաև լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնող
անձանց կողմից մաքսային մարմնին անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման հետ կապված ընթացակարգերը:
Հանվել է ՀՀ մաքսատներում` որպես արտաքին տնտեսական
գործունեության մասնակից գրանցվելու համար անհրաժեշտ
փաստաթղթերը ներկայացնելու պահանջը, ինչպես նաև
լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնող
անձանցից պահանջվող` գործունեության տվյալ տեսակով
զբաղվելու լիցենզիան (պատճենը) ներկայացնելու պահանջը`
հաշվի առնելով, որ ներկայումս պետական գրանցումը մեկ
պատուհանի սկզբունքով իրականացնելու գործընթացի ներքո
պետական ռեգիստրի և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների
կոմիտեի գրանցման ու հարկ վճարողի հաշվառման համարի
տրամադրման համակարգերը աշխատում են միասնական
էլեկտրոնային WEB ծառայության միջոցով, և ՀՀ ԿԱ
պետական եկամուտների կոմիտեի համար համապատասխան
տվյալներն անմիջականորեն հասանելի են:
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2012 թվականից սկսած` նախատեսվում է Թվինինգ
փորձագետի աջակցությամբ ուսումնասիրություններ իրականացնել ՀՀ մաքսային օրենսգրքի և մաքսային հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերի ոլորտում`
Եվրամիության չափանիշներին համապատասխանեցնելու
նպատակով, կատարել վերլուծություններ` օրենսդրական
փոփոխությունների կարիքների վերաբերյալ և ներկայացնել
համապատասխան առաջարկություններ, մշակել համապատասխան օրենսդրական նախագծեր:
2012 թվականի ընթացքում նախատեսվում է նաև
«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագծի մշակում` ուղղված անձնակազմի սոցիալական և
իրավական պաշտպանության բարելավմանը:

______________
* Ուղեցույցը տպագրման հանձնելու դրությամբ համապատասխան
իրավական ակտերը դեռևս չեն մտել ուժի մեջ: Պաշտոնական
հրապարակումից հետո դրանք կտեղայնացվեն լրացուցիչ:
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