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ՀՏԴ 354.1 

 ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ՈՒ 
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ 

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ՄՀԵՐ ՖՐԱՆԳՈՒԼՅԱՆ 

Եվրոպական համալսարան  

 
Հոդվածում ուսումնասիրվել է հարկային ծառայողների ուսուց-

ման ու վերապատրաստման գործընթացները, բացահայտվել է այդ 
համակարգում առկա խնդիրները: Հոդվածում առաջարկվում է ստեղ-
ծել հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման նոր 
համակարգ, որը, համագործակցելով տնտեսության մասնավոր հատ-
վածի հետ, կնպաստի հարկային ծառայողների մասնագիտական ու-
նակությունների կատարելագործմանը, ինչն էլ կհանգեցնի հարկային 
համակարգի արդյունավետության բարձրացմանն ու ստվերային 
տնտեսության կրճատմանը: 

Բանալի բառեր. հարկային ծառայողներ, հարկային գործառույթ-
ների գնահատում, վերապատրաստում, հարկային մարմին, հարկա-
յին մարմնի գործառույթներ։ 

 
Հարկային մարմնի գործառույթների, այդ թվում հարկահավաքման 

գործունեոււթյան, արդյունավետության բարձրացման գործում կարևոր 
դերակատարում ունեն հարկային համակարգում աշխատողները՝ հար-
կային ծառայողները: Քանի որ ժամանակի ընթացքում կառավարման 
համակարգը պարբերաբար փոփոխվում է, իսկ հարկային համակարգում 
փոփոխություններն անընդհատ են և շարունակական, ապա ակնհայտ է, 
որ անհրաժեշտություն կա պարբերաբար գնահատել հարկային ծառայող-
ներին և նրանց կատարած գործառույթները: Գործառույթների գնահատ-
ման նպատակը պետք է լինի՝ բացահայտել հարկային ծառայողների կող-
մից իրականցվող այն գործառույթները, որոնք անարդյունավետ են և չեն 
նպաստում հարկերի հավաքմանը, ինչպես նաև գնահատել հարկային 
ծառայողների մասնագիտական կարողությունները՝ իրենց առջև դրված 
խնդիրները լուծելու հարցում:  

Գնահատելով հարկային ծառայողներին և նրանց կատարած աշխա-
տանքը՝ հարկային մարմնի կառավարման համակարգում կհավաքվի 
տեղեկատվություն այն մասին, թե հարկային որ գործառույթներն են 
անարդյունավետ, ինչ միջոցներ և պաշարներ կարող են նպաստել հար-
կահավաքման գործընթացի կատարելագործմանը, հարկային մարմնի 
արդյունավետության բարձրացմանն ու տնտեսության մեջ ստվերի 
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կրճատմանը [1, էջ 162]: Այլ կերպ ասած, հարկային ծառայողների աշխա-
տանքի գնահատումն անհերքելիորեն պետք է միտված լինի մարդկային 
ներուժի՝ հարկային ծառայողի, առավել արդյունավետ օգտագործմանը: 
Բնական է, որ հարկային ծառայողների աշխատանքի կատարելագոր-
ծումն ու արդյունավետ օգտագործումն ուղղակիորեն հանգեցնելու է հար-
կային մարմնի կառավարման արդյունավետության մեծացման, ինչը 
դրական ազդեցություն կունենա ինչպես հարկահավաքման գործընթացի, 
այնպես էլ ստվերային տնտեսության կրճատման վրա1: 

Այսպիսով, հարկահավաքման գործընթացի արդյունավետության 
բարձրացման և ստվերային տնտեսության կրճտման հարցում էական 
դեր ու նշանակություն ունեն հարկային համակարգում աշխատողները, 
որոնց աշխատանքն անհրաժեշտ է գնահատել՝ այն կատարելագործելու 
և առավել արդյունավետ օգտագործելու նպատակով: 

Հարկային ծառայողների աշխատանքի կատարելագործման և գոր-
ծառույթների առավել արդյունավետ իրականացման նպատակով՝ ՀՀ 
օրենսդրությամբ հարկային մարմնին վերապահված է լիազորություն՝ 
կազմակերպել հարկային ծառայողների ուսուցումն ու վերապատրաս-
տումը [2, հոդ. 9]: Հարկային ծառայողների վերապատրաստումը նրանց 
մասնագիտական գիտելիքները բարելավելու և աշխատանքի արտադրո-
ղականությունը բարձրացնելու նպատակ ունի: Ահա թե ինչու հարկային 
մարմնի արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից էական նշա-
նակություն ունի հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստ-
ման հարցերի ուսումնասիրությունը: Սրանով էլ պայմանավորված է թե-
մայի արդիականությունն ու հրատապությունը: 

Հետազոտության իրականացման մեթոդ ընտրելով վերլուծության և 
համադրության մեթոդները՝ նպատակ է սահմանվել ուսումնասիրել հար-
կային ծառայողների վերապատրաստման նախկին փորձը, գործող 
կարգն ու օրենսդրական նորմերը: Կարևորագույն խնդիրներից է բացա-
հայտել հարկային ծառայողների վերապատրաստման գործընթացում 
առկա բացթողումներն ու թերությունները և առաջարկել հարկային ծա-
ռայաողների վերապատրաստման կատարելագործման ուղիներ: 

                                            
1 Կառավարման համակարգում մարդկային ներուժի աշխատանքի կատարելա-

գործումը, ինչպես կառավարման գիտության մեջ հայտնի է, հանգեցնում է աշխատանքի 
արտադրողականության բարձրացմանը և միտված է կազմակերպության նպատակների 
իրականացմանը: Հարկային համակարգում աշխատող մարդկանց աշխատանքի կատա-
րելագործումը, այս համատեքստում, պետք է նպաստի հարկային մարմնի նպատակների 
իրականացմանը՝ արդյունավետ հարկահավաքման և ստվերային տնտեսության կրճատ-
ման տեսանկյուններից: 
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Հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման հարցերը 
ՀՀ-ում կարգավորվում են ՀՀ օրենքներով: Եվ չնայած «Հարկային ծառա-
յության մասին» ՀՀ օրենքը ընդունվել է 2002-ին, այնուամենայնիվ հարկա-
յին ծառայողների վերապատրաստման գործընթացները լայն կիրառութ-
յուն են ստացել վերջին 10 տարիների ընթացքում: ՀՀ կառավարության 
որոշմամբ 2008–ին ստեղծվեց «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը 
բուռն գործունեություն սկսեց իրականացնել 2011-2012 թվականներից: 
Համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման՝ «Ուսումնական կենտրոն»-ի 
նպատակներն էին [3, հոդ. 2]. 

 հարկային ու մաքսային մարմիններում ծառայողների վերապատ-
րաստումը, վերաորակավորումը, մասնագիտական որակավորման և ֆի-
զիկական պատրաստվածության բարձրացումը, հատուկ ուսուցումը, 

 գիտատեսական և կիրառական հետազոտությունների, փորձագի-
տական գնահատումները, 

 միջազգային գիտակրթական համագործակցությանը մասնակ-
ցությունը, 

 տեղեկատվական-վերլուծական նյութերի պատրաստումը, 
 տպագրական ծառայությունների մատուցումը:  
Հիմք դրվեց յուրաքանչյուր տարի առնվազն 1 անգամ հարկային ծա-

ռայողների առնվազն 2/3-ի վերապատրաստման գործընթացին:  
Հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրե-

րի թեմաները, դասացուցակը, հարկային ծառայողների ցուցակը և վերա-
պատրաստման իրականացման ժամանակացույցը հաստատվում էր ՀՀ 
ՊԵԿ նախագահի կողմից՝ նրա համապատասխան որոշմամբ: Վերա-
պատրաստումները իրականացվում էին եռամսյակային կտրվածքով 
(տարվա մեջ 4 անգամ), իսկ յուրաքանչյուր վերապատրաստման ծրագի-
րը տևում էր 3-4 օր, որի վերջին օրը տեղի էր ունենում քննություն թես-
տային տարբերակով1 (տե՛ս Աղյուսակ 1): 

 
  

                                            
1 Քննությունը սկզբնական շրջանում թղթային էր, այնուհետև անցում կատարվեց 

համակարգչային թեստերին: Վերապատրաստված էին համարվում այն ծառայողները, 
որոնք ստանում էին թեստային առաջադրանքի 100-ից առնվազն 80 միավորը: 
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Աղյուսակ 1 
Հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման  

թեմատիկ ցանկի օրինակ 

 
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարկային ծառայողների վերապատ-

րաստման ծրագրի թեմատիկ պլանի օրինակ, որտեղից կարելի է հետ-
ևություն անել, որ ընդհանուր առմամբ, հարկային ծառայողների վերա-
պատրաստման ծրագրերը վերաբերել են հարկային օրենսդրությանը և 
նրանում տեղի ունեցած փոփոխություններին: Սա է պատճառը, որ վերա-
պատրաստման ծրագրերի իրականացումն առավել հաճախակի դարձավ 
հատկապես 2013-ից հետո, երբ հարկային օրենքներում պարբերաբար 
սկսեցին կատարել փոփոխություններ1: 

Հարկային ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերը վերոնշյալ 
կարգով իրականացվել են մինչև 2020-ի հունվարի 1-ը: 2020-ի հունվարի 
20-ին «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփո-
խությունից հետո վերապատրաստմանը վերաբերող հոդվածներն ուժը 
կորցրել են: Փոխարենը, հարկային ծառայողների ուսուցման և վերա-

                                            
1 Մասնավորապես 2013-ին շրջանառության հարկի ներդրմամբ պայմանավորված՝ 2 

տարվա մեջ «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքում 3 (2014-2016 թթ.) 
տարվա մեջ իրականացվել է 6 փոփոխություն (ՀՕ-165-Ն, ՀՕ-28-Ն, ՀՕ-167-Ն, ՀՕ-38-Ն, 
ՀՕ-1-Ն, ՀՕ-128-Ն): 

Թեմաներ Ժամ 

Թեմա 1: Հարկային ստուգումներ և ուսումնասիրություն-
ներ (գործնական հարցեր) 6 

Թեմա 2: Եվրասիական տնտեսական միության մաքսա-
յին օրենսգիրք 2 

Թեմա 3: Հարկ վճարողների հարկային պարտավորութ-
յունները և դեբետային գումարները  
(ՀՀ հարկային օրենսգիրք՝ բաժին 16) 

3 

Թեմա 4: ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 2 

Թեմա 5: ՀՀ հարկային օրենսգիրք, բաժին 3, Հարկային 
պարտավորություն, պարտավորության ծագու-
մը, դադարումը և կատարումը (մարումը): Հար-
կային հաշվարկներ և հաշվարկային փաս-
տաթղթեր: Հաշվարկային փաստաթղթերի 
դուրս գրում, չեղարկում, անվավեր ճանաչում 

3 
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պատրաստման կանոնակարգումը նույնացվել է քաղաքացիական ծառա-
յողների հետ [4, հոդ. 19]: Համաձայն «Քաղաքացիական ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքի՝ քաղաքացիական ծառայողի (որի մեջ այս մասով նե-
րառվում են նաև հարկային ծառայողները)1 ուսուցումն ու վերապատրաս-
տումը իրականացվում է ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով քա-
ղաքացիական ծառայողի մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետեն-
ցիաների տիրապետման նոր պահանջների սահմանման դեպքում՝ քա-
ղաքացիական ծառայողի կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման ղե-
կավարի նախաձեռնությամբ: Ընդ որում՝ վերապատրաստումն իրակա-
նացվում է յուրաքանչյուր ծառայողի համար ըստ անհատական ծրագրի, 
որը կազմվում կամ փոփոխվում է ծառայողի տարեկան կատարողականի 
գնահատմանը զուգընթաց իրականացված վերապատրաստման կարիք-
ների գնահատումից [4, հոդ. 19]: Միգուցե սա է պատճառը, որ ի հակադ-
րություն նախորդ տարիներին ամեն տարի իրականացվող պարտադիր 
վերապատրաստումների, 2020-ի առաջին կիսամյակում հարկային ծա-
ռայողների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրեր չեն իրականաց-
վել: Չնայած դրան՝ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որի նպատակնե-
րից էր հարկային ծառայողների որակավորման բարձրացումն ու վերա-
պատրաստումը, շարունակում է գործունեություն ծավալել և հեռավար2 
վճարովի դասընթացներ կազմակերպել անհատների ու կազմակերպութ-
յուների համար [5]: 

Վերլուծելով հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստ-
ման ծրագրերը և կարևորելով ուսուցման և վերապատրաստման դերը 
հարկային մարմնի գործառույթների գնահատման համակարգում՝ կարելի 
է առանձնացնել մի շարք խնդիրներ, որոնց լուծման նպատակով էլ առա-
ջարկում ենք հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման 
նոր համակարգ: Մասնավորապես, հարկային ծառայողների ուսուցման և 
վերապատրաստման գործող կարգում առկա խնդիրներ են. 

 Վերապատրաստման գործող կարգով՝ հարկային ծառայողների 
ուսուցումն ու վերապատրաստումը կախված է ծառայողի կատարողակա-
նի գնահատականից: Սա նշանակում է, որ ծառայողի ուսուցումն ու վերա-
պատրաստումը ենթադրվում է, որ տեղի կունենա նրա ցածր գնահատա-
կանի դեպքում: Հարկային ծառայողների կատարողականի գնահատա-

                                            
1 Հարկային ծառայողների հիմնական հարաբերությունները կարգավորվում են 

«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, սակայն հարկային ծառայողների ուսու-
ցումների և վերապատրաստումների մասով կարգավորումը կատարվում է «Քաղաքա-
ցիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով: 

2 Հեռավար դասընթացները պայմանավորված են «Կորոնավիրուս» համավարակով: 
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կանը սերտորեն կապված է նրանց պարգևատրման հետ[6] և իրակա-
նացվում է տարին մեկ անգամ: Ընդ որում՝ հատկանշական է, որ կատա-
րողականի գնահատումը իրականացվում է հարկային ծառայողի անմի-
ջական ղեկավարի կողմից: Սա փաստ է, որ ծառայողի կատարողականի 
գնահատումը իրականացվում է սուբյեկտիվ գործոնների ազդեցությամբ 
և քիչ է հավանականությունը, որ ծառայողը կարող է ստանալ կատարո-
ղականի ցածր գնահատական:  

 Վերապատրաստման նախկին ծրագրերի ուսումնասիրությունը 
փաստում է, որ վերապատրաստման թեմաները վերաբերել են հիմնակա-
նում հարկային օրենսդրությանն ու դրանում կատարված փոփոխություն-
ներին: Ավելին, մի շարք փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից կարելի է 
եզրահանգել, որ վերապատրաստման ծրագրերը միտված են եղել տեսա-
կան հարցերի քննարկմանը և քիչ է եղել անդրադարձը օրենքների գործ-
նական կիրառությանը: Սրա ապացույցը, ՀՀ ՊԵԿ նախագահի հրամա-
նով անվավեր ճանաչված ակտերի վիճակագրությունն է: Մասնավորա-
պես, համաձայն ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.01.2019-ի «ՀՀ ՊԵԿ կողմից կա-
յացված մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ»  
N 1 որոշման, ՀՀ վարչական դատարանում 2017-2018 թվականների ըն-
թացքում քննվել են թվով 51 դատական գործեր, որոնցից 31-ի վերաբեր-
յալ վարչական դատարանը կայացրել է ստուգման ակտերն անվավեր ճա-
նաչելու և ներկայացված հայցերը մերժելու որոշումներ [7]: Նույն որոշ-
մամբ թվով 16 վարչական ակտեր ճանաչվել են անվավեր1: Ընդ որում, 
համաձայն ՀՀ ՊԵԿ նախագահի որոշման, վարչական ակտերն անվավեր 
ճանաչելու հիմնական պատճառը ստուգման շրջանակներում պարտա-
դիր կատարման ենթակա գործողությունները կատարված չլինելու, կամ 
դրանց վերաբերյալ նույն կարգերով նախատեսված փաստաթղթերի բա-
ցակայությունը կամ թերի լինելը, կամ ստուգման ակտերով վկայակոչված 
հանգամանքների վերաբերյալ ապացույցների բացակայությունն է [7]: Ան-
կախ ընդհանուր վարչական ակտերի մեջ անվավեր ճանաչված ակտերի 
տեսակարար կշռի ցուցանիշի մեծությունից՝ վերոնշյալը հիմք է տալիս 
կատարել հետևություն: Հարկային ծառայողների ուսուցման և վերա-
պատրաստման ծրագրերն ամբողջությամբ չեն նպաստել հարկային 
ստուգումների և ուսումնասիրությունների թեմայի շրջանակներում հար-
կային ծառայողների գործնական կարողությունների և հմտությունների 
կատարելագործմանը:  

                                            
1  Անվավեր ճանաչված վարչական ակտերի ցանկը կցված է որոշման ըստ 

հավելավածի 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2020  
 

  

38 

 Ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերը, նրանց թեմաիկ 
ցանկը կազմվել և հաստատվել են մեկ կենտրոնի կողմից, ինչի արդյուն-
քում հարկային ծառայողների նախաձեռնությունը դասընթացների թեմա-
ների ընտրության հարցում բացակայել է: Սա թույլ է տալիս եզրակացնել, 
որ չեն բացառվում այն դեպքերը, երբ հարկային ծառայողը մասնակցել է 
դասընթացի, որի կարիքը բնավ չի ունեցել: Կառավարման գիտության 
մեջ ապացուցված է, որ նմանատիպ իրավիճակը հանգեցնում է կառա-
վարչական այնպիսի վարքագծի, երբ աշխատողը դիտարկվում է միայն 
որպես կատարող, ինչի արդյունքում նվազում է աշխատողների նախա-
ձեռնողականությունը: Վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ նախաձեռ-
նությունից զուրկ աշխատողին կարող է հետաքրքրել միայն աշխատանքի 
կատարումը (շատ հաճախ կարող է հանգեցնել ամեն գնով առաջադրան-
քի իրականացման), ուստի աշխատողը մոտիվացված չէ իր մասնագիտա-
կան ունակությունների կատարելագործման մեջ: 

Հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման գործըն-
թացում վերոնշյալ խնդիրների լուծման նպատակով առաջարկում ենք 
հարկային ծառայողների վերապատրաստման նոր համակարգ, որը 
հիմնված կլինի հետևյալ դրույթների վրա. 

 hարկային ծառայողները տարեկան առնվազն 2 անգամ (կիսամյակը 
1 անգամ) պետք է անցնեն ուսուցում և վերապատրաստում, ընդ որում` այդ 
ուսուցման ծրագրերից մեկը պետք է անցկացնեն այդ նպատակով ստեղծ-
ված մասնավոր հատվածի ուսումնական կազմակերպություններից որևէ 
մեկում՝ ստանալով հավաստագիր: Մասնավոր կազմակերպություններում 
հարկային ծառայողի վերապատրաստման ծրագրերը պետք է ունենան 
տնտեսագիտության, կառավարման և տնտեսության տարբեր ճյուղերի վե-
րաբերյալ տեսական և պրակտիկ գիտելիքներով թեմատիկ ուղղվածութ-
յուն: Այլ կերպ ասած, մասնավոր կազմակերպություններում հարկային ծա-
ռայողների ուսուցման նպատակն է հարկային ծառայողներին ուսուցանել 
տնտեսության տարբեր ոլորտների վերաբերյալ գիտելիքներ, որոնք հար-
կային ծառայողը կարող է օգտագործել հարկ վճարողների վերլուծություն-
ների, ստվերային տնտեսության բացահայտման ու գնահատման աշխա-
տանքների իրականացման ժամանակ: Մասնավոր կազմակերպություննե-
րում վերապատրաստման ժամանակ անհրաժեշտ է կարևորել հարկային 
ծառայողի նախաձեռնությունը՝ թեմատիկ ուղղվածությունն ու մասնավոր 
ուսումնական կազմակերպությունը ընտրելու հարցում:  

Պարտադիր վերապատրաստման երկրորդ դասընթացը կարող է 
իրականացվել «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից և վերաբերել 
հարկային օրենսդրությանն ու դրանում իրականացված փոփոխություն-
ներին: Ընդ որում` ուսումնական գործընթացն առավել արդյունավետ և 
քիչ ծախսերով իրականացնելու համար առավել նպատակահարմար է 
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ուսուցանող դասախոսների այցը ՀՀ ՊԵԿ տարածքային ստորաբաժա-
նումներ1: Վերապատրաստման երկու ծրագրերի դեպքում էլ դասընթացի 
կազմակերպման և անցկացման ծախսերն անհրաժեշտ է ֆինանսավորել 
պետական բյուջեից,  

 հարկային մարմնի գործառույթների և հարկային ծառայողների 
աշխատանքների գնահատման արդյունքում՝ ըստ անհրաժեշտության 
կազմակերպել ուսուցողական հանդիպումներ, որոնց դեպքում պարտա-
դիր չէ ամբողջ անձնակազմի մասնակցությունը: Ուսուցողական հանդի-
պումները պետք է բացառապես հիմնված լինեն հարկային գործառույթ-
ների գնահատման արդյունքների վրա և նպատակ ունենան քննարկել 
այս կամ այն գործառույթի անարդյունավետության պատճառները, գոր-
ծառույթները իրականացնելու ժամանակ ի հայտ եկած խնդիրները, վեր 
հանել դրանց լուծման տարբերակները, կազմակերպել քննարկումներ, 
իրականացնել փորձի փոխանակում: Ուսումնական քննարկումներում 
պետք է ընդգրկված լինեն ոչ միայն բարձր օղակի, այլ նաև ստորին օղակի 
աշխատակիցներ: Նմանատիպ ուսուցողական հանդիպումները, լրացու-
ցիչ ծախսերից խուսափելու նպատակով, նպատակահարմար է իրակա-
նացնել նաև հեռավար՝ հեռավար ուսուցման հարթակների օգնությամբ: 

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է եզրահանգել, որ հարկային ծառա-
յողների ուսուցումն ու վերապատրաստումը կարևոր դեր ու նշանակութ-
յուն ունեն հարկային մարմնի գործառույթների արդյունավետ իրականաց-
ման գործում: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ձևավորել այնպիսի հա-
մակարգ, որը հնարավորություն կտա հարկային ծառայողներին մասնա-
գիտանալ ինչպես հարկային օրենսդրության մեջ, այլև ձեռք բերել տնտե-
սությանը և նրա ճյուղերի վերաբերյալ գիտելիքներ: Հարկային համակար-
գում աշխատողների մասնագիտական շարունակական կատարելագոր-
ծումը, ի վերջո, կարող է նպաստել հարկահավաքման գործունեության 
առավել արդյունավետ իրականացմանն ու տնտեսության մեջ ստվերի 
կրճատմանը:  

 
 

                                            
1 Օրինակ՝ 100 հարկային ծառայողի հաշվով, երբ 1 հարկային ծառայողի հաշվով 1 

օրվա գործուղման և ներկայացուցչական ծախսերը կազմում են միջինում 16000 դրամ, 
գործուղման և ներկայացուցչական ծախսերը 1 օրվա համար ընդամենը կկազմեն 
1.600.000 դրամ: Հաշվի առնելով ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 
աշխատողների բաշխվածությունը 100 հարկային ծառայողը կարող են տեղաբաշխված 
լինեն 5 տարբեր տարածքներում: Ուստի 100 հարկային ծառայողի ուսուցումը՝ դասախոսի 
այցելության դեպքում կարող է տևել 5 օր: Նկատի ունենալով, որ 1 օրվա ընթացքում 
հնարավոր է իրականացնել 2 դաս, 2 դասախոսի 5 օրվա գործուղման և ներկա-
յացուցչական ծախսը կկազմի 160000 դրամ (2 x 5 * 16000 դրամ)՝ 10 անգամ ավելի քիչ: 
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ОБУЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СЛУЖАЩИХ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 
ФУНКЦИИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РА 

МГЕР ФРАНГУЛЯН 
Европейский университет 

 
В статье рассматриваются процессы подготовки и переподготовки 

налоговых служащих, выявляются проблемы в системе. В исследова-
нии предлагается создать новую систему обучения и подготовки 
налоговых служащих, которая в сотрудничестве с частным сектором 
экономики улучшит профессиональные навыки налоговых служащих, 
что повысит эффективность налоговой системы, в частности, сбор 
налогов и сократит теневую экономику. 

Ключевые слова: сотрудники налоговой службы, оценка налого-
вых функций, подготовка кадров, налоговый орган, функции налогового 
органа. 

 
 
 
 

TEACHING AND TRAINING OF TAX OFFICERS IN THE ASSESSMENT 
SYSTEM OF THE RA TAX AGENCY FUNCTIONS  

MHER FRANGULYAN 
European University 

 
The article examines the teaching and training processes of tax officers 

and reveals the problems in the system. The goal of the article is to create a 
new education and training system for tax officers, which will improve the 
professional skills of tax officers, by cooperating with the private sector of the 
economy. It presumes that the improvement of professional skills of tax 
officers will increase the efficiency of the tax system and will reduce the 
shadow economy. 

Keywords: tax officers, assessment of tax functions, training, tax 
service, functions of the tax service. 
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