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Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

 
1. Բյուջեի էությունը, անհրաժեշտությունը և կապը պետության գործառույթների 

կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսնական աղբյուրների հետ։ 
2. Բյուջետային համակարգը և դրա կազմավորման սկզբունքները։ Պետական բյուջեի 

սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը։ 
3. Տեղական ինքնակառավարումը և տեղական ֆինանսնական համակարգը։ ՀՀ 

համախմբված բյուջե։ Բյուջետային իրավունք։ Բյուջետային օրենսդրության մեջ 
օգտագործվող որոշ հասկացությունները։ 

4. Բյուջետային հարաբերությունների կարգավորումը։ Բյուջետային եկամուտները 
(պետական բյուջե, համայնքի բյուջե)։ 

5. Բյուջեներից կատարվող ծախսերի ուղղությունները (պետական բյուջե, համայնքի 
բյուջե)։ 

6. Բյուջեներով նախատեսվող պահուստային ֆոնդեր (պետական բյուջե, համայնքի 
բյուջե)։  

7. Բյուջեի դեֆիցիտը։ Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները։ 
8. Համայնքի բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները։ 
9. Համայնքային բյուջեների վարկերը և փոխատվությունները։ 
10. Բյուջեների միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի օգտագործման 

առանձնահատկությունները (պետական բյուջե, համայնքի բյուջե)։ 
11. Հարկերի մասին գիտությունը որպես ֆինանսների մասին գիտության բաղկացուցիչ 

մաս: 
12. Հարկերի սոցիալ-տնտեսական էությունը, դրանց սահմանման անհրաժեշտությունը: 
13. Հարկերը պետական եկամուտների կազմում: 
14. Հարկերը որպես ֆինանսական կատեգորիա և դրանց երկակի բնույթը 

հասարակական և նյութական բովանդակությամբ: 
15. Հարկերի ֆունկցիաները, դրանց փոխկապվածությունը: 
16. Հարկերը պետության մակրոտնտեսական ցուցանիշների համամասնություններում: 
17. Հարկային քաղաքականության կառուցման սկզբունքները, ձևավորման օբյեկտիվ և 

սուբյեկտիվ պայմանները, կիրառման մեխանիզմները: 
18. Հարկերը վարչահրամայական և շուկայական համակարգերում: ՀՀ հարկային 

համակարգը: 
19. Հարկերի կառուցվածքն ըստ տարրերի: 



20. Հարկերի դասակարգումը, դրա կապակցումը վարվող քաղաքականության և 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների միտումների հետ: 

21. Շահութահարկի հասկացությունը և հաշվարկման ընդհանուր հիմքը: 
Հաշվապահական (ֆինանսական) հաշվառման և հարկային հաշվառման (և 
գրանցումների) տարբերությունները: 

22. Շահութահարկի տարրերը (առանձին՝ ռեզիդենտի և ոչ ռեզիդենտի համար)։ 
Շահութահարկ վճարողները։ Շահութահարկի հարկվող օբյեկտը, համախառն 
եկամտի և ծախսերի հաշվառումը, համախառն եկամտի նվազեցումները, ծախսերը։ 

23. Շահութահարկի դրույքաչափը, արտոնությունները, գանձման կարգը, վճարումը՝ 
կանխավճարներ, նվազագույն շահութահարկ և վերջնահաշվարկ։ 

24. Շահութահարկի հարկային պարտավորությունների առաջացման պահը, 
հաշվարկների և հաշվետվությունների ներկայացումը։ Կրկնակի հարկման 
բացառումը։Պատասխանատվությունը: 

25. Եկամտային հարկի հասկացությունը և տարբերությունը շահութահարկից: 
Եկամտային հարկի տարրերը (առանձին՝ ռեզիդենտի, ոչ ռեզիդենտի համար)։ 
Եկամտային հարկ վճարողները։ 

26. Եկամտային հարկի հարկվող օբյեկտը և հարկվող եկամուտը, հարկվող եկամուտը 
որպես համախառն եկամտի և նվազեցումների տարբերություն: 

27. Հարկային գործակալի կողմից եկամտային հարկի հաշվարկումը և վճարումը: 
Հարկային գործակալի պարտավորություները։ 

28. Ձեռնարկատիրական գործունեությունից եկամուտների հաշվարկման և վճարման 
կարգը։ Տարեկան եկամուտների հայտարարագրումը։ 

29. Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկի 
վճարումը։  

30. Օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ոչ 
ռեզիդենտների հարկման առանձնահատկությունները։ Կրկնակի հարկման 
բացառումը։ Պատասխանատվությունը: 

31. Ավելացված արժեքի հարկի հասկացությունը: Ավելացված արժեքի հարկ 
վճարողները։ 

32. Ավելացված արժեքի հարկով հարկվող օբյեկտը և հարկվող շրջանառությունը: 
33. Ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափերը: 
34. Ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունները և զրոյական դրույքաչափով 

հարկումը։ 
35. Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման և վճարման կարգը: 
36. Ավելացված արժեքի հարկի գծով հարկային պարտավորությունների առաջացման 

պահը։ Պատասխանատվությունը: 
37. Ակցիզային հարկի հասկացությունը: Սեփական արտադրության ապրանքներ 

(ներառյալ շշալցումը) և ներմուծված ապրանքներ: 
38. Ակցիզային հարկ վճարողները: Ակցիզային հարկով հարկվող օբյեկտը և բազան: 



39. Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը: Ակցիզային հարկի արտոնությունները: 
40. Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորումը 
41. Ակցիզային հարկի վճարումը և հաշվարկների ներկայացումը: Ակցիզային հարկի 

վերադարձման կարգը, պատասխանատվությունը: 
42. Գույքահարկի հասկացությունը: Գույքահարկ վճարողները: 
43. Գույքահարկով հարկվող օբյեկտը (շինություններ, փոխադրամիջոցներ) և բազան: 
44. Գույքահարկի դրույքաչափերը շինությունների և տրանսպորտային միջոցների 

համար։ 
45. Գույքահարկի հաշվարկման և վճարման կարգը: 
46. Գույքահարկի վճարման պարտավորությունների առաջացման և դադարեցման 

պահը 
47. Գույքահարկի արտոնությունները, պատասխանատվությունը։ 
48. Գույքահարկ վճարողներին հաշվառող մարմինները: Տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների և պետական մարմինների համագործակցությունը։ 
49. Հողի հարկ վճարողներ, սեփականատեր և վարձակալ, պետական հողերի 

մշտական օգտագործողներ: 
50.Հողի հարկով հարկման օբյեկտ (բազա): 
51. Հողի հարկի հաշվարկման կարգը, պարտավորության առաջացման պահը: 
52. Հողի հարկի արտոնությունները։ 
53. Հողի հարկի հաշվարկման և վճարման կարգը, պատասխանատվությունը։ 
54. Հաստատագրված վճարների հասկացությունը, ոլորտները, հաշվարկման և 

վճարման կարգը: 
55. Պետական տուրքի հասկացությունը, գանձման օբյեկտները, վճարողները, 

գանձումը, վճարումը, դրույքաչափերը, արտոնությունները, վերադարձման կարգը, 
պատասխանատվությունը: 

56. Տեղական տուրքերի և վճարների հասկացությունը, տեսակները, վճարողները, 
հաշվարկումը և գանձումը, դրույքաչափերը, արտոնությունները, 
պատասխանատվությունը: 

57. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հասկացությունը, տեսակները, 
վճարողները, դրույքաչափերը, արտոնությունները, պատասխանատվությունը: 

58. Ճանապարհային վճարի հասկացությունը, տեսակները, վճարողները, հաշվարկման 
և վճարման կարգը, դրույքաչափերը, արտոնությունները, պատասխանատվությունը: 

59. Մաքսատուրքեր, մաքսավճարներ: Մաքսատուրքերի կարգավորիչ դերն արտաքին 
առևտրի համակարգում: 

60. Մաքսատուրքերի դասակարգումը: Մաքսատուրք և մաքսավճար վճարողները, 
դրույքաչափը, հաշվարկման և վճարման կարգը, արտոնությունները, 
պատասխանատվությունը: 

61. Հարկ վճարողների հաշվառումը հարկային մարմիններում: Հարկ վճարողների 
սպասարկման համակարգը: 



62. Հարկային պարտավորությունների ինքնագնահատում, հաշվարկի ներկայացում և 
մշակում:  

63. Հարկերի հավաքում, ստուգումներ և ուսումնասիրություններ, գանգատարկումների 
համակարգ, պատասխանատվություն հարկային օրենսդրությունը խախտելու 
համար (նյութական, վարչական, քրեական): 

64. Հարկային համակարգի գործողության արդյունավետության չափանիշները: Կապը 
յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի հետ բյուջետային ուղերձի 
և մոտակա տարիների տնտեսական զարգացման միտումների, կանխատեսումների 
հետ: 
 
 
 
Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ՝    Գ. Գսպոյան 

  



ՀԻՄՆԱԿԱՆ և ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ 
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքը, 
2. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքը, 
3. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքը, 
4. «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքը,  
5. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքը, 
6. «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքը, 
7. «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքը, 
8. «Հողի հարկի արտոնությունների մասին» ՀՀ օրենքը, 
9. «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքը,  
10. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքը, 
11. ՀՀ մաքսային օրենսգիրքը, 
12. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքը, 
13. «Ճանապարհային վճարների մասին» ՀՀ օրենքը, 
14. «Պետական տուրքի մասին” ՀՀ օրենքը, 
15. «Տեղական տուրքրի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքը, 
16. «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքը, 
17. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ 

օրենքը։ 
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М.В. Ломоносова. 
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