
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
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2018/2019 ուսումնական տարի 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 
Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

 

1. Հարկային իրավունքի գիտության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը, 
աղբյուրները և տեղը իրավաբանական գիտությունների համակարգում։ 

2. Հարկման ընդհանուր և մասնավոր տեսությունները և դրանց նշանակությունը։ 

3. Հարկի սահմանադրաիրավական հիմունքները և դրա սահմանման իրավական  
կարգավորումները։ 

4. Հարկի գործառույթները, իրավական հատկանիշները և դրանց փոխադարձ կապը։ 

5. Հարկերի դասակարգումը դրա իրավական նշանակությունը: Պետական պարտադիր 
վճարների բնութագրումը և հարկից դրանց տարանջատման առանձնահատկությունները: ։ 

6. Հարկային իրավունքի հասկացությունը, առարկան և մեթոդը: Հարկային իրավունքի 
համակարգը, տեղն ու դերը ՀՀ իրավական համակարգում։ 

7. Հարկային իրավունքի սկզբունքները, գործառույթները և աղբյուրները։ 

8. Հարկաիրավական նորմի և կառուցվածքի հասկացությունն ու առանձնահատկությունները։ 

9. Հարկային իրավահարաբերության հասկացությունն ու առանձնահատկությունները: 
Հարկային հարաբերությունների ծագման, փոփոխման և դադարման հիմքերը։ 

10. Հարկային օրենսդրության ժամանակակից հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները: 
Հարկային օրենսդրության համակարգը և դրա դերն ու նշանակությունը։ 

11. Հարկային օրենսդրության հասկացությունը, դրա ընդունման ու գործողության մեջ դնելու 
առանձնահատկությունները։ 

12. Հարկային օրենսդրության համակարգումն ու կոդիֆիկացումը: Հարկային օրենսգրքի 
ժամանակակից հիմնահարցերը։ 

13. Միջազգային պայմանագրերը և դրանց նշանակությունը ՀՀ հարկային օրենսդրության 
համակարգում։ 

14. Հարկի իրավաբանական կազմը և դրա տարրերը: Հարկի իրավաբանական կազմի 
հիմնական և երկրորդային տարրերի նշանակությունը։ 

15. Հարկի օբյեկտը և դրա բովանդակությունը: Հարկային ժամանակաշրջանի հասկացությունը։ 

16. Հարկի հաշվարկման կարգն ու եղանակները: Հարկի դրույքաչափի հասկացությունը և 
տեսակները: Հարկի վճարման եղանակները, ժամկետները և կարգը։ 

17. Հարկային արտոնությունների և երկրորդային այլ  տարրերի իրավական նշանակությունն ու 
հիմնահարցերն։ 

18. Պետության հարկային քաղաքականության հասկացությունը, նպատակներն, խնդիրները, 
սկզբունքներն ու նշանակությունը: Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
քաղաքականության սահմանադրաիրավական հիմունքները։  

19. Հարկային քաղաքականության իրականացման մեթոդները, ձևերը, լծակները և դրանց 
իրավական բովանդակությունն ու նշանակությունը։ 

20. Հարկային հսկողություն. հասկացությունը և իրավական բովանդակությունը: Հարկային 
հսկողությունը որպես հարկային իրավունքի ինստիտուտ։ 
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21. Հարկային հսկողության գործառույթները: Հարկային հսկողության տեսակները, ձևերը և 
մեթոդները: 

22. Հարկային ստուգման հասկացությունը և բովանդակությունը: Հարկային ստուգման 
անցկացման և կազմակերպման իրավական կարգավորումը Հայաստանի 
Հանրապետությունում։ 

23. Հարկային պլանավորում. իրավաբանական բովանդակությունը և զարգացման 
ժամանակակից հիմնախնդիրները: Հարկային պլանավորման փուլերն ու սահմանները:  

24. Միջազգային հարկային պլանավորումը և դրա առանձնահատկությունները։ 

25. Հարկման ոլորտում պետությունների համագործակցության նորմատիվային բովանդա-
կությունը, նպատակները և ձևերը։ 

26. Միջազգային կրկնակի հարկման հասկացությունը, ծագման պատճառները և բացառման 
միջոցները:  

27. Միջազգային հարկային իրավունքի էությունը, բովանդակությունը և նշանակությունը։ 

28. Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների (ԱՊՀ) 
միջազգային համագործակցությունը հարկման ոլորտում։ 

29. Հարկային իրավախախտման հասկացությունը, դասակարգումը և հիմնական հատկա-
նիշները: Հարկային իրավախախտման կազմի առանձնահատկությունները։ 

30. Հարկային իրավախախտման սուբյեկտիվ կողմի հիմնահարցերը հարկային իրավունքում: 
Հարկային իրավախախտումների նպատակը և դրդապատճառները: Հարկային 
հանցագործություններ։ 

31. Հարկային իրավունքի համակարգում պատասխանատվության հասկացությունը, ձևերը և 
սահմանման սկզբունքներն ու հատկանիշները։ 

32. Վարչական պատասխանատվության կիրառման հիմնական պայմանները։ 

33. Քրեական պատասխանատվություն հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար։ 

34. Կարգապահական և նյութական պատասխանատվության կիրառման առանձնա-
հատկությունները հարկային իրավունքի համակարգում։ 

35. Հարկային ծառայության հասկացությունը, բովանդակությունը և իրավական կարգավորումը 
Հայաստանի Հանրապետությունում: Հարկային ծառայության տեղն ու դերը հանրային 
ծառայության համակարգում։ 

36. Հարկային ծառայության մարմնի իրավական կարգավիճակը և դրա ժամանակակից 
հիմնախնդիրները։ Հարկային ծառայության մարմինները ՀՀ իրավապահ մարմինների 
համակարգում։ 

37. Հարկ վճարողի իրավունքներն ու պարտականությունները։ 

38. Հարկ վճարողի իրավունքների վարչական և դատական պաշտպանության 
հիմնախնդիրները սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում: 

39. Հարկային հարաբերությունների այլ մասնակիցների իրավական կարգավիճակը և դրա 
ժամանակակից հիմնահարցերը։ 

40. ՀՀ հարկերի համակարգի հասկացությունը և կառուցվածքը։  

41. Եկամտային հարկի հասկացությունը, բովանդակությունը, իրավաբանական կազմը և 
տարրերը։ 

42. Շահութահարկի հասկացությունը և նշանակությունը: Շահութահարկի իրավաբանական 
կազմը և տարրերը։ 
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43. Ավելացված արժեքի հարկի հասկացությունը: Ավելացված արժեքի հարկի իրավաբանական 
կազմը և տարրերը։ 

44. Ակցիզային հարկի հասկացությունը և բովանդակությունը: Ակցիզային հարկի 
իրավաբանական կազմը և տարրերը։ 

45. Անշարժ գույքի հարկի հասկացությունը և նշանակությունը: Գույքահարկի իրավաբանական 
կազմը և տարրերը։ 

46. Փոխադրամիջոցների գույքահարկ հասկացությունը և բովանդակությունը: Հողի հարկի 
իրավաբանական կազմը և տարրերը։ 

47. Շրջանառության հարկի հասկացությունը, իրավաբանական կազմը և կիրառման 
առանձնահատկությունները 

48. Բնապահպանական հարկի հասկացությունը, իրավաբանական կազմը և կիրառման 
առանձնահատկությունները։ 

49. Ճանապարհային հարկի հասկացությունը, իրավաբանական կազմը և կիրառման 
առանձնահատկությունները։ 

50. Արտոնագրային հարկի հասկացությունը, իրավաբանական կազմը և կիրառման 
առանձնահատկությունները։ 

51. ՀՀ մաքսային ծառայության մարմինների խնդիրները, գործառույթները  և 
իրավասությունները հարկման ոլորտում: 

 

 

 

Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ`     Ա.Եզեկյան 
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ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ա) նորմատիվ իրավական ակտեր  

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (2015 թվականի փոփոխություններով) 
2. ՀՀ հարկային օրենսգրիրքը (ընդունվել է 2016թ. հոկտեմբերի 4-ին) 
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