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Քաղվածք սոցիալական ցանցից 

«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (Կ-710-02.02.2015-ՏՀ-010/0, Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) վերաբերյալ 

արտահայտված կարծիքների և արված մեկնաբանությունների 
 

 

 

 Այս նախագիծը ինքնին ներկայացնում է ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ սկզբունքի օգտագործում ու 

ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ վարչական գործիք հարկային մարմնի ձեռքում: ըստ այդմ չափագրումներին տրվում է 

այսպես ասած <ստուգումների> /բյուջե/ որակավոում, ընդհուպ ինձ համար շատ հարցական է մնում 

/թերևս մի շարք այլ հարցերի ԿՈՂՔԻՆ, մասնավորապես նույնանման ակտիվ, նմանատիպ ակտիվ, 

հատկանիշներ և այլն/ ..... բ. չափագրման արդյունքների հիման վրա ճշգրտվում են նաեւ հաշվետու 

տարվա այն ամսական կամ եռամսյակային հաշվետու ժամանակաշրջանների հարկային մարմնի կողմից 

վերահսկվող եկամուտները, որոնց ընթացքում չեն կատարվել չափագրումներ, սակայն հաշվետու 

տարվա ընթացքում հարկ վճարողի մոտ առնվազն երեք անգամ կատարվել են չափագրումներ ու դրանց 

միջինացված (միջին թվաբանականով) արդյունքների եւ հարկ վճարողի կողմից նույն 

ժամանակաշրջանների համար ներկայացված հաշվետվություններով հաշվարկված հարկվող օբյեկտների 

միջինացված (միջին թվաբանականով) մեծությունների միջեւ առկա է 20 եւ ավել տոկոսի չափով դրական 

տարբերություն: Տարեկան հաշվետու ժամանակաշրջաններ ունեցող եկամուտների մասով 

վերահաշվարկման համար չափագրումներ չկատարված ամսական կամ եռամսյակային հաշվետու 

ժամանակաշրջանների ճշգրտումները կատարվում են սույն պարբերությունում նշված 

տարբերությունների չափով....... այն էլ, այդ տարբերությունները հաշվարկվում են միջին 

թվաբանականով, սա որ դարն է? միջին թվաբանական երևի 5-րդ դասարանում են անցնում: Ընդ որում, 

շատ զավեշտալի կետ է նաև հետևյալ կետը .... 12. Հարկ վճարողի կողմից հարկային մարմին 

ներկայացրած հաշվետվություններում, հաշվարկներում, հայտարարագրերում եւ այլ փաստաթղթերում 

արտացոլված հարկվող օբյեկտները, սույն կարգին համապատասխան որոշված հարկվող օբյեկտի չափը 

գերազանցելու դեպքում՝ հիմք է ընդունվում հարկ վճարողի ներկայացրած տվյալները: .... սա նշանակում 

է, որ հարկային վաչարարությունը ոչ թե միտված է տնետսության գործուենությունը ԹԱՓԱՆՑԻԿ ու 

ճշգրիտ պատկեր տալու, այլ ՈՒՂՂԱԿԻՈՐԵՆ ցանկանում են, որ գործի ՛ինչքան շատ, այնքան լավ՛ 

սկզբունքը: Այն որ նախծագիծը ոչ մի կոռուպցիոն ռիսկ չի պարունակում, նույնիսկ անեկդոտ ի նման, 

այդքան բացահայտ կամային գործիքը ու կոռուպցիա չպարունակի? այն որ 22 հոդվածը լրացման կաիրք 

ունի, դա երևի թե բոլորն էլ համաձայնեն, բայց լրացում ասելով ես /անձամբ/ ի նկատի ունեմ ավելի 

կիրառելի, առավել թափանցիկ առավել ճշգրիտ մեթոդների կիրառում, ոչ թե պարզ միջին թվաբանականի 

կիրառում ու տնտեսագիտական տերմինալոգիայի սահմանում հարկային օրենքում /ի դեպ 

սահմանումների մասով միանշանակորեն աշխատելու տեղ կա կարծում եմ/ : 

 իմ կարծիքով այս նախագիծը բավականին լուրջ քննարկում պիտի անցնի մասնագետների, 

հաշվապահների, հարկային օրենսդրության գիտակների շրջանակներում, ընդհուպ մինչև կլոր-սեղան 

քննարկումներ: 

 Ըստ նախագծի, եթե մինչ այսօր հարկային մարմնի չակերտավոր վերլուծությունները հնարավոր էր 

պատասխան նամակով հակադարձել, որոշակի ուղղումներ ներկայացնել և որ ամենակարևորը' 

հասկացնել, որ որքան էլ տնտեսվարող սուբյեկտները իրենց գործունեության տեսակով նման լինեն իրար, 

պարտադիր չպետք է դրանցից առավել մեծ շրջանառություն ունեցողին ընդունել դոգմա, ապա այս 

նախագիծը բացառում է այդ հնարավորությունը: Սկզբունքը դառնում է հետևյալը' ճիշտը հարկայինն է և 

դու սխալ ես միշտ և դու ստվեր ես:  

Այս նախագծում բացեր շատ կան և սա միանշանակ բավական լուրջ քննարկման կարիք ունի' 

համախմբելով ոլորտի հետ կապ ունեցող և ոլորտին լավ տիրապետող մասնագետների: 

 մնում էր նախագծում միհատ էլ գնդակահարության հոդված դնեին ու վերջ, իսկ եթե ավելի լուրջ սրա 

հեղնիակները ում հետ են նման փոփոխությունները քնարկել? տեղից հոգեվարքի մեջ գտնվող 

տնտեսությունը ուզում են մեռնի? սա իմ սուբեկտիվ կարցիքով հարկային տեռոռի գործիք է, որը 

հնարաորություն է տալիս ցանկանացած տնտեսվարողի ցանկացած պահի պատժել 

 Նախնական տեղեկատվության և Գայանե Խաչատրյան-ի խմբում հրապարակած հոդվածի համաձայն 

կարծես թե պատգամավորները ևս բարձրացել են քննարկման անհրաժեշտության հարցև և նշված 

նախագիծը չի ներառվել քառօրյա նիստերի օրակարգ: Նախագիծը քննարկվելու է Հայաստանի 

արդյունաբերողների և գործարարների միությունում: Եթե գտնում եք, որ բացի խմբում իրականացվող 

քննարկումներից անհրաժեշտ է նաև կլոր սեղանի ֆորմատով քննարկումները, խնդրում ենք 

արձագանքել: 

https://www.facebook.com/gaykhachatryan


 կարծում եմ նախագծի հետ կապված հարցերը և քննարկումները անպայմանրոեն պիտի իրակացավնե 

նաև կլոր սեղանների, մասնագետների, մասնագիտական վերլուծությւնների շրջանակներում 

 Նախագիծը իրոք որ շատ ռիսկային է ու կարծում եմ որ սա օրենք դառնալուն պես կսկսվի միջին և փոքր 

բիզնեսի տեռոռը ու սա անդառնալի կլինի տնտեսության համար..... 

 Ես էլ մի բան գրեմ, որ հետո խոսելու իրավունքս չսահմանափակի մեր խիստ ադմինը: «Շուկայական 

գին» «Նույնական ակտիվներ» «Նույնատիպ ակտիվներ» տերմինների սահմանումը 

լեզվամտավարժություն է: Օրենսդրության մեջ նման լեզվամտավարժանքը աբսուրդ է: Իսկ աբսուրդ բան 

օրենքում սահմանելը նշանակում է վարչական մարմնի ձեռքը տալ մի ունիվերսալ զենք, որով նա ինչ 

ուզենա անի: Եվ սա հասկանալի է: Եթե հարկայինը բոլորին և ցանկացած պահի կործանելու զենք 

չունենա, ինչպե՞ս պետք է ապահովի տնտեսության չալաղաջ ճյուղերում խիստ որոշակի անձանց 

փայամասնակցությունը: Այս նախագիծը հենց նման նպատակ է հետապնդում՝ խոշորի հանդեպ, և իրենց 

համար կողքից մի քիչ արևածաղկի գումար՝ փոքրերի հանդեպ: Եթե հարկայինը գալիս է հարկատուի մոտ 

և ասում է. «Ախպերս էս տարի էս ոնցա՞, որ հըլը չենք էկե, մի բան ասա էթանք», ու մեկ էլ տարեվերջին է 

գալիս, թե բա՝ «Ախպերս, բա շեֆի նոր տարին չես շնավորում (ճիշտ եմ գրել)» , էս մարդիկ պետք է 

համապատասխան «օրենսդրական լծակ» ունենան չէ՞, որ շեֆին թուրքական արձանագրությունների 

հետևից գրողի ծոցը ուղարկելուց հետո գան ու վարի տան բիզնեսը: Այս էս նախագիծը դրանց էդ լեզու 

տալու հիմքերիցա: 

 այն որ տնտեսությունը փուլ է գալիս, դրա մասին չեն խոսում, էնպիսի վատ վիճակում լինի 

տնտեսությունը որ հույսները դնեն Նովրուզի ժամանակ եկած պարսիկների առևտուր անելու վրա.... 

փոխանակ լծակները շատացնեն մարդկանց թափանցիկ ու արդար աշխատելու, ուղղակիոեն այս 

նախագծով ԽԱՉ են քաշում հաշվապահության վրա, մի թեթև միտք փայլատակի մտքներում կասեն վերջ, 

անցնում ենք անուղղակի մեթոդների կիրառմանը, ու թող գրողի ծոցը գնան բոլոր հաշվառումները եթե 

կան ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ու ՄԻՋԻՆ թվաբանական: 

 Խնդրում ենք նաև արձագանքել, արդյոք հարկային մարմնի կողմից 22-րդ հոդվածի կիրառման 

դեպքերին առնչվել եք և համեմատությունները նշված նախագծի դրույթների և 22-րդ հոդվածի 

կիրարկումն ապահովող ՀՀ կառավարության 1998 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 580 որոշմամբ 
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 մի անգամ ինձ հետ պատահել է 580 որոշման քքնարկումը, երբ 20 տոկոս գների տարբերությունը 

ԱՆՏՐԱՄԱԲԱՆՈՐԵՆ ցանկանում էին հաշվարկել այդ ապրանքի տարբեր վաճառքների գներից 

ամենաբարձր գնից, հարցին ինչ տրամաբանությամբ եք ամենաբարձր գինը կիրառում, պատասխանը 

չկա, փոխարենը շատ ավելի հարմար կլինի կարծում եմ միջին կշռված մեթոդի կիրառումը, բայց ոչ մի 

կերպ միջին թվաբանական, արդյունքում այդ որոշման կետերը չեն կիրառել, բայց ինչևէ, շատ 

վտանագավոր մեկնաբանվող ու երկիմաստ որոշում է, ինչպես նաև նեկրայավցվող նոր նախագիծը 

 Միանշանակ հետընթաց է առկա ու իմ կարծիքով անգամ չարժի էլ խորանալ մանրամասների մեջ: Ինքը 

22 հոդվածը պետք է վերացվի քանի որ հակասահմանադրական է և հակաիրավական: Չվերացնելով դեռ 

մի բան էլ կատարելագործել...միջինացված թվերով մարդկանց հարկելու մոտեցման անունը դնել 

կատարելագործում կարծում եմ նվազագույնը ազնիվ չէ: 

 Ես ոչ միայն կքվեարկեմ այլև նույնիսկ դեմ գնալով իմ սկզբունքներին, թողելով իմ հիմնական 

աշխատանքն ու այլ զբաղմունքները կքարոզոմ այն քաղաքական ուժի օգտին ով հանդես կգա հարկային 

մարմնին օրենսդրական որևէ նախաձեռնության իրավունքից զրկելու օգտին: 

 Էդուարդ ջան, հարկային մարմինը հիմա արդեն ամենամեծ կուսակցությունն է: Հանգիստ քո գործով 

զբաղվիր, նրա դեմ այլևս ոչ ոք դուրս չի գա:))) 

 Իմ կարծիքով այս նախագիծը կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր է պարունակում, քանի որ 

կամայականություններն ու պայմանականությունները փորձում են օրենքով ամրագրել: 

Բիզնեսի առողջացման ծրագրեր մշակելու փոխարեն, հոգեվարքում գտնվող բիզնեսը ոչնչացնելու 

ուղիներ են մշակում: 

Դպրոցներում, երբ աշակերտները հաճախ են անբավարար գնահատականներ ստանում, դասերից 

խուսափում ու փախչում՝ պետք է մտածել դասավանդման նյութի, ձևի, ծրագրերի վերանայման մասին և 

ոչ թե ճիպոտն առնել ու .... 

Մասնագիտական քննարկումներն անհրաժեշտ են:  

 Ի դեպ, ՀՀ արդարադատության նախարարությունը, իր կողմից տրված՝ հակակոռուպցիոն 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացությամբ ասել է (մեջբերվում է). 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագիծն իր մեջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 

թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» 

թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չի 

պարունակում:»: 
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 Հարգելի խմբակիցներ, վերոնշյալ նախագծի և դրա առանձին դրույնթերի վերաբերյալ իմ կարծիքն 

հետևյալն է. Նախագծում նշված իրավական նորմ. ՛՛ 1) հաշվապահական հաշվառման կամ հարկային 

մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների հաշվարկման եւ վճարման հարցերը կարգավորող 

օրենսդրությամբ սահմանված այլ հաշվառման բացակայության.՛՛: 

Վերոնշյալ իրավական նորմի վերաբերյալ կարծիք. կարծում եմ, որ սա հստակ հիմք է, որպեսզի 

հարկային մարմինը կատարի հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտի գնահատում (վերագնահատում) և 

հաշվարկի պարտավորությունները՝ ուղղակի կամ անուղղակի եղանակներով: 

Նախագծում նշված իրավական նորմ.՛՛ 2) հաշվապահական հաշվառման կամ հարկային մարմնի կողմից 

վերահսկվող եկամուտների հաշվարկման եւ վճարման հարցերը կարգավորող օրենսդրությամբ 

սահմանված այլ հաշվառման համար սահմանված տեղեկությունները կամ փաստաթղթերը 

չներկայացման կամ օրենքով սահմանված դեպքերում վարվող հաշվապահական հաշվառման 

համակարգչային ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլի պատճենը ստուգում իրականացնող պաշտոնատար 

անձանց էլեկտրոնային կրիչով չտրամադրման,՛՛: 

Վերոնշյալ իրավական նորմի վերաբերյալ կարծիք. համակարգչային ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլը 

չտրամադրելը, արդեն իսկ, Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 25.1 հոդվածով առաջացնում է բավականին խիստ 

պատասխանատվություն: Կարծում եմ նշված ֆայլի չտրամադրելը կամ տրամադրումից հրաժարվելը 

հիմք չէ որպեսզի հարկային մարմինը կատարի հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտի գնահատում 

(վերագնահատում) և հաշվարկի պարտավորությունները՝ ուղղակի կամ անուղղակի եղանակներով: 

Կարծում եմ այս մասով կարիք կա անցկացնելու լրացուցիչ քննարկումներ և հարկային մարմնի կողմից 

պետք է տրվի հստակ հիմնավորում այս նորմի լրացման անհրաժեշտության վերաբերյալ: 

Փաստ է, որ հարկային մարմինը առանց նշված ֆայլի՝ միայն փաստաթղթերով ստուգմանն դեպքում, 

կներգրավվի լրացուցիչ աշխատուժ և կունենա ֆինանսկան ռեսուրսների կորուստներ, սակայն Հարկերի 

մասին ՀՀ օրենքի 25.1 հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության միջոցը, կարծում եմ, որ ավելի 

քան բավարար է վերոնշյալ ֆինասական ռեսուրսների ծախսածածկում կատարելու համար: 

Նախագծում նշված իրավական նորմ. ՛՛3) հարկային մարմին ներկայացրած հաշվետվություններում, 

հաշվարկներում, հայտարարագրերում, տեղեկություններում եւ այլ փաստաթղթերում ոչ հավաստի 

տվյալների ներառման: 

Սույն հոդվածի կիրառման իմաստով հարկային մարմին ներկայացրած հաշվետվություններում, 

հաշվարկներում, հայտարարագրերում, տեղեկություններում եւ այլ փաստաթղթերում ներառված 

տվյալները համարվում են ոչ հավաստի, եթե. 

ա. հարկ վճարողի մոտ որեւէ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով 

իրականացված չափագրումների արդյունքների եւ հարկ վճարողի կողմից նույն հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար ներկայացված հաշվետվությունների, հաշվարկների, հայտարարագրերի, 

տեղեկությունների ու այլ փաստաթղթերի տվյալների հարկվող օբյեկտների հաշվարկված մեծությունների 

միջեւ առկա է 20 եւ ավել տոկոսի չափով դրական տարբերություն,՛՛: 

Վերոնշյալ իրավական նորմի վերաբերյալ կարծիք. Հիմք ընդունելով ՀՀ-ում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հավելվածի 5-րդ կետի դրույթները, ըստ որի 

տնտեսվարողի մոտ մեկ չափագրման տևողությունը չի կարող գերազանցել 10 աշխատանքային օրը, 

դիտարկենք այն դեպքը, երբ տնտեսվարողը հանդիսանում է շրջանառության հարկ վճարող կամ 

եռամսյակային ավելացված արժեքի հարկ վճարող: Ստացվում է այնպես, որ եռամսյակի ընթացքում 

կարող է կատարվել մեկ չափագրում առավելագույնը 15 օրացույցային օր տևողությամբ,ինչը 

հանդիսանում է ամբողջ եռամսյակի 1/6 մասը և չափագրման արդյունքների և իրացման 

հաշվետվություններով ներկայացված արդյունքների միջև 20 և ավելի տոկոս շեղման դեպքում հարկային 

մարմինը կատարի հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտի գնահատում (վերագնահատում) և հաշվարկի 

պարտավորությունները: 

Համոզված եմ, որ վերոնշյալ դրույթը (ելնելով ոչ հստակ շարադրանքից) սուբյեկտիվ է, քանի որ կախված 

գործունեության տեսակից եռամսյակի ընթացքում հարկվող օբյեկտի մեծության շրջանակներում, կարող 

են անընդհատ լինել փոփոխություններ՝ այդ թվում 20 և ավելի տոկոս կրճատում: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Կարծում եմ, որ կարիք կա փոփոխելու Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածը, բայց 

փոփոխությունները պետք է կատարել հիմնավոր, հստակ շարադրանքով և պարզ պահանջներով: Այո 

նշված նախագծով հնարավոր է ունենալ հարկային լրացուցիչ մուտքեր, սակայն դրանք կարող են կրել 

կարճաժամկետ բնույթ և հնարավոր է, որ չծառայեն նախնական նպատակներին: 

 Ախր <ձկան գլուխն թողած ընկել են պոչի ետևից> , համ պայքարում են կոռուպցիայի դեմ, համ էլ 

այնպիսի նախագիծ են մշակում , որը կնպաստի կոռուպցիայի զարգացմանն ու հարկայինի 

աշխատակիցների կամայականություններին: Օրենք են փոխում դեռ տնտեսվարողն չի հասցնում մարսել 

օրենքն ու համապատասխան օրենքին աշխատել, մեկ էլ ստուգում են բացում... Որ տնտեսվարողն չի 



ցանկանա աշխատել լրիվ օրենքի դաշտում, այլ ոչ <գող սիրտը դող > տարբերակով, պարզապես պետք է 

ժամանակ տալ և հավասար պայմաններ ստեղծել բոլորի համար, մի կազմակերպություն առանց 

փաստաթուղթ ապրանք չի տալիս, մյուսն ծիծաղում է փաստաթղթի անուն է լսում... Հարկային 

տեսչությունը ոչ թե տնտեսվարողի գրպանները դատարկող , սարսափ առաջացնող , պատժիչ կառույց 

պետք է լինի , այլ տնտեսվարողին օգնող և դեպի օրինական հարկային դաշտ ուղորդող մարմին... Այս 

նախագծի ընդունման արդյունքում շատ ու շատ տնտեսվարողներ էլ պարզապես կդադարացնեն 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը, կամայականության սկզբունքով առաջադրված վարչական 

տուգանքների ծանր բեռից ազատվելու համար... 
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