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ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Վարդան Բոստանջյան, Ալբերտ Խաչատրյան 

Պետության ծագման պահից հարկերը համարվել են հասարակության 

մեջ տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման կարևորագույն 

միջոց: Յուրաքանչյուր երկրի ֆինանսական համակարգում առանձնահա-

տուկ է հարկերի դերը, քանի որ դրանք արտացոլելով բնակչության, 

տնտեսվարող սուբյեկտների և պետության միջև հարաբերությունների 

կարագավորվածության աստիճանը, հանդիսանում են երկրի կայունութ-

յան ապահովման և պետական գործառույթների իրականացման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների կենտրոնացման հիմնական գոր-

ծիք: Հարկումն ուղղակիորեն ազդելով սպառման, արտադրության և բաշխ-

ման վրա, հետապնդում է տնտեսական առաջընթացի ապահովման և հա-

սարակության բարեկեցության բարձրացման նպատակ: Այդ տեսանկյու-

նից, սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում չափազանց կարևոր է 

հարկային քաղաքականության և հարկային համակարգի դերը, քանի որ 

դրանց արդյունավետության շարունակական բարձրացումն, անշուշտ, 

կհանգեցնի պետական եկամուտների ավելացման, ներդրումային քաղա-

քականության աշխուժացման, պետական կարևորագույն ծրագրերի իրա-

գործման և, վերջապես, տնտեսական աճի կայուն տեմպերի ապահովման:  

Նշված նպատակներին հասնելու համար, անհրաժեշտ են բավարար 

ֆինանսական միջոցներ, որոնց կենտրոնացումն իրականացվում է հար-

կային և ոչ հարկային մուտքերի, ինչպես նաև պաշտոնական տրանս-

ֆերտների և այլ մուտքերի միջոցով: Այդ եկամուտների հիմնական մասը 

կազմում են հարկերը, որոնք ըստ գանձման եղանակի դասակարգվում են  

ուղղակի և անուղղակի հարկերի: Առաջին դեպքում հարկային պարտա-

վորություններն առաջանում են միայն տնտեսական գործունեության արդ-

յունքում ձևավորված շահույթի կամ եկամտի առկայության պայմաննե-

րում, իսկ երկրորդ, երբ հարկերը գանձվում են ապրանքների, արտա-

դրանքի, ծառայությունների վերջնական սպառողներից և ուղղակորեն 

կապված չեն տնտեսավարող սուբյեկտների ֆինանսական արդյունքների 

հետ: Այլ խոսքով, դրանք կախված են հարկատուի անմիջական տնտե-
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սական գործունեության արդյունքից:  

Հայաստանի Հանրապետությունում ներակայումս սահմանված հար-

կատեսակներն են ավելացված արժեքի հարկը, ակցիզային հարկը, շահու-

թահարկը, եկամտային հարկը, հողի հարկը, գույքահարկը, շրջանառութ-

յան հարկը, հաստատագրված վճարները, բնապահպանական և բնօգտա-

գործման վճարները, արտոնագրային վճարը, մաքսատուրքը, պետական 

տուրքը, ինչպես նաև տեղական տուրքեր և վճարները: Հարկ է նշել, որ 

օրենքով կարող են սահմանվել նաև այլ հարկատեսակներ, որոնք, ան-

շուշտ, պետք է լինեն համակողմանիորեն հիմնավորված և հետապնդեն 

հասարակության սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի խթանման նպա-

տակ: Դրան, բնականաբար, կարելի է հասնել արդյունավետ հարկային 

քաղաքականությամբ և հարկերի լրիվ ու ամբողջական հավաքագրմամբ, 

որոնք գնահատվում են հարկեր ՀՆԱ հարաբերակցության մակարդակով: 

Այդ ցուցանիշը Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս գտնվում է ցածր 

մակարդակի վրա (տես աղյուսակ 1), ինչը պայմանավորված է մի շարք 

օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքներով:  
 

Աղյուսակ 1.  

ՀՀ պետական բյուջեի հարկային մուտքերը 2012-2015թթ  (մլն դրամ) 

 

2012 2013 2014 2015 

ՀՀ պետական բյուջեի հարկային 

եկամուտներ և պետական տուրքը 876671 999474 1062859 1065644 

Հարկային եկամուտներ, այդ թվում 852845 972187 1023577 1033239 

ԱԱՀ 364544 396693 440361 423933 

Շահութահարկ 118653 124597 103597 103659 

Եկամտային հարկ 220725 274494 301549 320220 

Ակցիզային հարկ 28952 31033 50560 48988 

Շրջանառության հարկ   13397 15638 11859 

Արտոնագրային վճար 5697 6833 6690 6570 

Հաստատագրված վճար 14858 11041 4859 3105 

Բնապահպանական և 

բնօգտագործման վճարներ     35177 31255 

Մաքսատուրք 41294 44290 48397 61487 

Այլ հարկային եկամուտներ 58119 69804 16745 22157 

Պետական տուրք 23826 27287,4 39281 32405 

ՀՆԱ 4000722 4555638 4843153  4865964 

 Հարկեր/ՀՆԱ 21,9% 21,9% 21,9%  21,9% 
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Մասնավորապես, որպես այդպիսիք կարող են լինել ոչ արդյունավետ 

հարկային վարչարարությունը, հարկերի ոչ լրիվ և ամբողջական հավա-

քագրումը, տնտեսության ստվերային հատվածի շրջանակները, ֆինան-

սական ռեսուրսների կենտրոնացման գործընթացի ոչ թափանցիկությունը 

և այլն: Ակնհայտ է, որ նման իրավիճակում հնարավոր չէ իրականացնել 

համախառն ներքին արդյունքի արդյունավետ վերաբաշխում, ինչը, բնակա-

նաբար, կունենա էական բացասական ազդեցություն ինչպես գործարար 

միջավայրի, այնպես էլ տնտեսական աճի տեմպերի վրա:  

ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների ³íեÉÇ ù³Ý 90%-ն ապահովվում է 

հարկային եկամուտների և պետական տուրքերի հաշվին: Դրանցում մեծ է 

ավելացված արժեքի հարկի, եկամտային հարկի և շահութահարկի տե-

սակարար կշիռը, որոնց ընդհանուր գումարը գերազանցում է  պետական 

եկամուտների 70%-ը: Այդ իսկ պատճառով, հանրապետությունում տվյալ 

հարկատեսակների արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը 

մշտապես կառավարության առաջնային ուշադրության կենտրáնում  են: 

Հարկ է սակայն նշել, որ ստվերային շրջանառության սահմանների 

զսպման, հարկային մուտքերի ավելացման և հարկման բազայի ընդլայն-

ման համար անհրաժեշտ է բացահայտել հանրապետությունում սահման-

ված բոլոր հարկատեսակների արդյունավետության բարձրացման ուղի-

ներն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում սահմանել նաև նորերը, ինչը թույլ 

կտա ապահովել հարկերի լրիվ ու ամբողջական հավաքագրում և առավե-

լագույն բյուջետային եկամուտներ: Այդ ուղղությամբ հատկապես ուսանելի 

է զարգացած երկրների փորձը, որոնցում ձևավորված է բավականաչափ 

դիվերսիֆիկացված ու արդյունավետ հարկային դաշտ և բարենպաստ 

գործարար միջավայր: 

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ֆինանսական միջոց-

ների  գերակշիռ մասը ձևավորվում է ավելացված արժեքի հարկի հաշվին, 

որն անուղղակի հարկ է և օրենքի համաձայն վճարվում (գանձվում) է պե-

տական բյուջե` ապրանքների ներմուծման, հանրապետության տարած-

քում դրանց արտադրության ու շրջանառության, ինչպես նաև ծառայութ-

յունների մատուցման բոլոր փուլերում: ԱԱՀ-ը մտնում է ապրանքների և 

ծառայությունների գնի մեջ, որի փաստացի վճարողներն են հանդիսանում 

ապրանքների և ծառայությունների վերջնական սպառողները, իսկ դրանց 

ստեղծողները՝ իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք: ԱԱՀ հարկման 
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դրույքաչափը 20% է կամ 16.67%  գործարքի հատուցման ամբողջ գնի մեջ: 

Գոյություն ունի այդ հարկատեսակի հարկման երեք ռեժիմ` գործարքներ, 

որոնք հարկվում են ԱԱՀ-ի 20 տոկոս դրույքաչափով, ԱԱՀ-ից ազատված 

գործարքներ, ինչպես նաև զրո  դրույքաչափով հարկվող գործարքներ: 

Ավելացված արժեքի հարկը հանդիսանալով ՀՀ-ում պետական եկա-

մուտների ձևավորման հիմնական աղբյուրներից մեկը, միևնույն ժամա-

նակ, տարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված, 

մեր կարծիքով, դեռևս չի ընդգրկում տնտեսական գործունեության բոլոր 

շրջանակները և չի տարածվում արտադրությունների ու ծառայությունների 

ողջ սպեկտորի վրա, ինչը թույլ չի տալիս ձևավորել այդ հարկատեսակի 

հարկման ընդհանրական ու ամբողջական բազան: Այդ առումով, անշուշտ, 

անհրաժեշտ է դառնում ԱԱՀ-ի տարբերակված դրույքաչափերի կիրա-

ռումը: Ընդ որում, պետք է ներդնել  ԱԱՀ-ի դրույքաչափերի այնպիսի սանդ-

ղակ, որը  կախված լինի ապրանքի կամ ծառայության տեսակից և դրանց 

սոցիալ-տնտեսական նշանակությունից: Մասնավորապես, գյուղատնտե-

սական արտադրանքի, դեղորայքի և բժշկական սարքավորումների, գրքե-

րի, թերթերի, ուղևորատար տրանսպարտի և հյուրանոցների համար 

կարելի է կիրառել ցածր (7-10%), իսկ արդյունաբերական, հանրային բնա-

կարանների կառուցման, բույսերի պաշտպանության միջոցների, գյուղա-

տնտեսական մեքենաների և այլ ապրանքների ու ծառայությունների 

նկատմամբ ստանդարտ դրույքաչափեր (12-17%): Շքեղության առարկա 

հանդիսացող ապրանքների ու ծառայությունների նկատմամբ բնակա-

նաբար, կարելի է սահմանել ԱԱՀ-ի ավելի բարձր դրույքաչափեր (25-35%): 

Կենտրանացված ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման հաջորդ 

կարևորագույն աղբյուրը շահութահարկն է, որը հարկ վճարողների կողմից 

օրենքով սահմանված կարգով և չափով պետական բյուջե վճարվող ուղ-

ղակի հարկ է: Հարկվող շահույթը հարկատուի համախառն եկամտի և 

օրենքով սահմանված նվազեցումների դրական տարբերությունն է, իսկ 

ներդրումային ֆոնդերի համար` դրանց զուտ ակտիվները: Տարվա ընթաց-

քում հարկատուն պարտավոր է կատարել շահութահարկի կանխա-

վճարներ: Կանխավճարների մուծումները կատարվում են յուրաքանչյուր 

եռամսյակ, նախորդ տարվա  շահութահարկի փաստացի գումարի և 

(կամ) շահութահարկի հաշվարկային մեծության 18.75 տոկոսի չափով` 

յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջին ամսվա 15-ից ոչ ուշ: 
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Շահութահարկի գումարը հարկվող շահույթի նկատմամբ հաշվարկվում 

է 20% դրույքաչափով, իսկ ներդրումային ֆոնդերի համար` զուտ ակ-

տիվների նկատմամբ 0.01% դրույքաչափով: Այս հարկատեսակը լինելով 

տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից հետապնդվող շահույթից պե-

տական գործառույթների իրականացման նպատակով օրենքով սահ-

մանված պարտավորություն, միևնույն ժամանակ, չպետք է դառնա չհիմ-

նավորված ու ավելորդ բեռ տնտեսավարող սուբյեկտների հետագա գոր-

ծունեությունն շարունակելու համար: Այդ իսկ պատճառով, առանձին 

վճարողների, նրանց խմբերի, գործունեության տեսակների համար 

օրենքով կարող են սահմանվել շահութահարկին փոխարինող շրջա-

նառության հարկեր, հաստատագրված կամ արտոնագրային վճարներ: 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքով արգելված չէ շահութահարկի 

գծով կանխավճարների կատարումն, ինչից հաճախ օգտվում են հարկա-

յին մարմինները: Սակայն այդպիսի մոտեցումն, ըստ էության, ենթադրում է 

վճարումների կատարում չիրականացված գործունեության համար, այն 

դեպքում, երբ այդ գումարները կարող էին ուղղվել իրականացվող գործáõ-

նեության շրջանակների ընդլայնմանն ու արդիականացմանը, հետևաբար, 

նաև նոր արտադրությունների ստեղծմանը և արդյունավետության բարձ-

րացմանը: 

Կարևորելով հարկային հարաբերությունների կարգավորման արդա-

րության ու անաչառության սկզբունքները, անհրաժեշտ է այս օրենքով սահ-

մանել շահութահարկի պրոգրեսիվ դրույքաչափեր, ըստ որի, մեծ եկամուտ 

ստացող տնտեսավարող սուբյեկտները կհարկվեն ավելի բարձր, իսկ ցածր 

եկամուտ ստացողները՝ փոքր դրույքաչափով: Արդյունքում կընդլայնվի տվ-

յալ հարկատեսակով հարկման բազան և կաճեն պետական բյուջեի հար-

կային մուտքերը: 

ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների ավելացման տեսանկ-

յունից կարևոր քայլ դարձավ 2013թ. եկամտահարկի մասին օրենքում կա-

տարված փոփոխություններն, երբ ուժի մեջ մտավ «Եկամտային հարկի 

մասին» նոր օրենքը և որով էլ ուժը կորցրած ճանաչվեցին «Եկամտահարկի 

մասին» և «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» 

ՀՀ օրենքները: Այս փոփոխությունը հիմնականում պայմանավորված էր 

երկրում իրականացվող կենսաթոշակային բարեփոխումներով և հետապն-

դում էր համապատասխան հիմնադրամի ձևավորման և տնտեսական 
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շրջանառության մեջ, այսպես կոչված, «երկար փողերի» ներդրման նպա-

տակ: 

  Եկամտային հարկը հարկ վճարողների կողմից (օրենքով սահմանված 

դեպքերում հարկային գործակալի` կազմակերպության կամ անհատ 

ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի միջոցով) օրենքով սահմանված կարգով, 

չափով և ժամկետներում Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բյուջե վճարվող ուղղակի հարկ է: 

Հարկային գործակալի միջոցով դեռևս չհարկված եկամուտնե-

րից եկամտային հարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով. 

Աղյուսակ 2.  

ՀՀ-ում եկամտային հարկի դրույքաչափերը 

Տարեկան հարկվող 

եկամտի չափը 
Հարկի գումարը 

մինչև 1.440.000 դրամ հարկվող եկամտի 24.4% 

1.440.000 դրամից ավելի 351.360 դրամին գումարած 1.440.000 

դրամը գերազանցող գումարի 26% 
              

Եկամտային հարկը տվյալ պարագայում հանդես է գալիս որպես պրոգ-

րեսիվ հարկ, սակայն սահմանված հարկային դրույքաչափերի միջև տար-

բերությունը, մեր կարծիքով, շատ փոքր է, ինչն, ըստ էության, չի կարող 

ապահովել ակնկալվող արդյունքը: Այդ առումով, ավելի նպատակահար-

մար կլիներ կիրառել նույն դրույքաչափն՝ անկախ եկամտի չափից, որը կա-

րող է տատանվել 20-22% միջակայքում: Հարկ է նշել, որ եկամտային հար-

կի միասնական դրույքաչափ ներկայումս կիրառվում է Չեխիայում, Էստո-

նիայում, Ռուսաստանում, Մոլդովիայում, Ղազախստանում և մի շարք այլ 

երկրներում, որտեղ համապատասխանաբար սահմանված է այդ հար-

կատեսակների 15, 20, 13, 7 և 10 տոկոս դրույքաչափ: «Եկամտային հարկի 

մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ նախատեսվում է ոչ միայն ապահովել 

պետական եկամուտների աճ, այլ նաև բարձրացնել կենսաթոշակային բա-

րեփոխումների արդյունավետությունը: Այդուհանդերձ, տվյալ ուղղությամբ 

դեռևս կան բացեր, որոնք կարող են բացասաբար ազդել բարեփոխումների 

ընթացքի վրա: Մասնավորապես, անհատը չունի հնարավորություն էլեկտ-

րոնային եղանակով հետևել կուտակային հիմնադրամի կառավարիչի 

կողմից իր ֆինանսական միջոցների կառավարման գործընթացին, ինչպես 

նաև կառավարիչն իր կողմից չի ապահովում պարզ և հասանելի միջոցներ 
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հասարակությանն իրազեկելու այդ միջոցների կառավարման վերաբերյալ: 

Յուրաքանչյուր երկրում հարկային եկամուտների աճի ապահովման և 

ստվերային տնտեսության ծավալների կրճատման առումով չափազանց 

կարևոր է շքեղության հարկի ներդրումը: 2010թ. ՀՀ Ազգային ժողովում 

պատգամավորական նախաձեռնությամբ մշակվեց «Շքեղության հարկի 

մասին օրենքի նախագիծ», սակայն այն այդես էլ չդրվեց շրջանառության 

մեջ: Շքեղության հարկը այդպիսին համարվող և կենսական անհրաժեշ-

տություն չներկայացնող թանկարժեք ապրանքների  ձեռքբերման կամ 

տնօրինման դիմաց հարկումն է: Այդպիսիք են համարվում որոշակի չափա-

քանակներ և արժեք ունեցող սեփականության հետևյալ օբյեկտները  ̀հո-

ղամասերը, բնակարանները, առանձնատները, անձնական օգտագործ-

ման  մարդատար ավտոմեքենաները, ուղղաթիռները, ինքնաթիռները, մո-

տորանավակները, առագաստանավերը, դրամական միջոցները, արժե-

թղթերը, արտարժույթը, ինչպես նաև մշակույթային արժեք ունեցող գեղա-

նկարչության, քանդակագործության, գրաֆիկայի և կերպարվեստի այլ 

ստեղծագործությունները, թանկարժեք քարերի և ոսկյա իրերի բարձ-

րարժեք նմուշները կամ դրանց հավաքածուները և այլն: Շքեղության հար-

կով կառավարություններն իրենց երկրներում փորձում են եկամուտների 

վերաբաշխման մեխանիզմների կատարելագործմամբ հասնել սոցիա-

լական արդարության ապահովման ավելի բարձր մակարդակի: Սակայն 

այդպիսի հարկատեսակի ներդրումը կապված է որոշ խնդիրների հետ, 

որոնց լուծման առումով դեռևս մշակված չեն արդյունավետ մոտեցումներ:  

Շքեղության հարկի ներդրմանն ուղղված աշխատանքներ են տարվել 

աշխարհի տարբեր երկրներում, որոնցից թերևս առավել ուշադրության է 

արժանի ԱՄՆ-ի փորձը: Այդ երկրում տվյալ հարկատեսակը ներդրվել է 

1991 թվականին, սակայն այն չհանգեցրեց ցանկալի արդյունքների, քանի 

որ հնարավորություններ ունեցող  ամերիկացիներն ուղղակի դադարեցին 

ԱՄՆ-ում թանկարժեք ապրանքներ գնելուց, այն կատարելով այլ երկր-

ներում: Ֆրանսիայում նույնպես նման հարակատեսակը ստեղծեց որոշ 

անհարմարություններ և պատճառ դարձավ որոշ հարուստ ֆրանսիացի-

ների արտագաղթի: Երկրի սահմանադրական խորհուրդը վերջերս կա-

սեցրեց այդ օրենքի գործողությունը: Միևնույն ժամանակ, շքեղության 

հարկը գործում է եվրոպական մի շարք այլ երկրներում՝ որպես թանկարժեք 

անշարժ գույքի դիմաց հարկվող գումար: Մասնավորապես Ավստրիայում, 
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Շվեյցարիայում, Մեծ Բրիտանիայում այդպիսի գույքի համար 

պետությանը վճարվում է բավականաչափ մեծ հարկ:  

Հայաստանում շքեղության հարկի ներդրումը, մեր կարծիքով, պայմա-

նավորված է այն հանգամանքով, որ հանրապետությունում, ինչպես նաև 

նույն փուլում գտնված այլ երկրներում, շուկայական հարաբերությունների 

ձևավորման ժամանակ կապիտալի նախասկզբնական կուտակման 

գործընթացը, որպես կանոն, ուղեկցվում է ոչ օրինական ճանապարհներով 

սեփականության ձեռք բերում և ստվերային գործունեության իրակա-

նացում: Արդյունքում, փոքր թվով անձանց մոտ հայտնվում է բարձր արժեք 

ունեցող անշարժ գույք կամ շքեղության մեկ այլ առարկա, որոնց հարկումը 

կարող է դառնալ պետական եկամուտների ավելացման և գերակա 

պետական ծրագրերի իրականացման կարևորագույն միջոց:  

Նշված քայլերի իրականացումը, ինչպես նաև հարկերի դիվերսիֆի-

կացումը թույլ կտա բացառել սուբյեկտիվ մոտեցումները և կենտրոնացված 

ֆինանսական ռեսուրսներն ուղղել հասարակության համար առաջնահերթ 

և կարևոր նպատակների իրագործմանը: Այդ ուղղությամբ ցանկալի 

արդյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ է. 

 հարկային հարաբերությունների կարգավորման մոտեցումներն ու մե-

խանիզմները մշակել մասնագիտական հատուկ հանձնաժողովների 

կողմից, իրականացնել դրանց փորձագիտական վերլուծություն, դրա 

հիման վրա ընդունել համապատասխան որոշում,  

 հստակորեն սահմանել ընկերությունների իրավունքներն ու պարտա-

կանություններն, գործադրել բացառապես դրանցից բխող հարկային  

գործողություններ և կիրառել համապատասխան ընթացակարգեր, 

 բիզնես գործարքներն իրականացնել միայն օրինական փաստաթղթերի 

և սահմանված կարգով կնքված պայմանագրերի  հիման վրա, 

 կազմակերպել յուրաքանչյուր գործարքի մշտադիտարկում, 

 հաշվապահական վերլուծությունները, ֆինանսական հաշվետվութ-

յունները և հարկային վճարումները կատարել  մեկ կառույցի կողմից, 

 իրականացնել հարկային հայտարարգրերի հստակ գրանցում: 

ՀՀ-ում շուկայական հարաբերությունների ձևավորման անցած ժամա-

նակահատվածում հարկաբյուջետային հարաբերությունների կարգավոր-

ման ուղղությամբ իրականացված բարեփոխումների արդյունքում դեռևս 
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չեն մշակվել տվյալ ոլորտը կանոնակարգող ընդհանրական մոտեցումներ և 

արդյունավետ մեխանիզմներ: Դա հիմնականում վերաբերվում է հար-

կային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման, ժամա-

նակակից հարկային համակարգի ձևավորման, հարկային վարչարարութ-

յան բարելավման, հարկման տարբերակված դրույքաչափերի կիրառման, 

ինչպես նաև նոր հարկատեսակների սահմանման հիմնահարցերին: Այդ 

առումով, համապատասխան պետական մարմինների կողմից արդեն իսկ 

մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի նախա-

գիծը, որը ներկայացված է Ազգային ժողովի քննարկմանն ու ընդունմանը: 

  Ամփոփելով իրականացված վերլուծությունը կարելի է եզրահանգել, որ 

պետական եկամուտների համալրման և հարկման անաչառության ու 

արդարության սկզբունքների պահպանման համար անհրաժեշտ է բա-

ցահայտել Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված հարկատե-

սակների հարկման բազաների ընդլայնման, դրանց գործադրման մեխա-

նիզմների կատարելագործման, ինչպես նաև նոր հարկատեսակների 

սահմանման արդյունավետ ուղիներ և մշակել այնպիսի մեթոդներ և մո-

տեցումներ, որոնք հիմնված լինելով հարկման պրոգրեսիվ դրույքաչափի 

ներդրման սկզբունքի վրա, մեծապես նպաստեն ստվերային տնտեսության 

ծավալների կրճատմանը, պետական գործառույթների իրականացման 

համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների կենտրոնացմանը և հանրա-

պետությունում գործարար միջավայրի բարելավմանը:  

 

ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Վարդան Բոստանջյան, Ալբերտ Խաչատրյան 

Ամփոփագիր 

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ հարկային քաղաքականության արդյունավետութ-

յան բարձրացման և հարկման բազայի ընդլայնման հիմնահարցերին: 

Աշխատանքում գնահատվել են հանրապետությունում սահմանված հարկա-

տեսակների տարբերակված դրույքաչափերի կիրառման, ինչպես նաև նորերի 

սահմանման հնարավորությունները: Վերլուծվել է այդ ուղղությամբ մի-

ջազգային փորձը, հիմնավորվել է հարկման տարբերակված դրույքաչափերի 

ներդրման և հարկման բեռի հավասարաչափ բաշխման կարևորությունը: 

Հիմնաբառեր: հարկային քաղաքականություն, հարկային համակարգ, 

հարկային բեռ, տարբերակված դրույքաչափեր, պրոգրեսիվ դրույքաչափեր: 
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ПУТИ РАСШИРЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И СОВЕРШЕНСТ-

ВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Вардан Бостанджян, Альберт Хачатрян 

Резюме 

Статья посвящена проблемам повышения эффективности налоговой 

политики и расширения налоговой базы в Армении. В работе оценивается 

применение установленных в стране налогов с дифференцированными став-

ками, а также возможность создания новых. Анализируется международный 

опыт в этой области, обоснована важность введения дифференцированных 

ставок налогообложения и равного распределения налогового бремени. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, налоговoe 

бремя, дифференцированная ставка, прогрессивная ставка. 

 

 

WAYS OF EXPANSION OF TAX BASE AND IMPROVEMENT OF A 

TAX POLICY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Vardan Bostanjyan, Albert Khachatryan 

Summary 

Article is devoted to problems of increase of efficiency of a tax policy and 

expansion of tax base in Armenia. In work application of the taxes established in the 

country with the differentiated rates, and also a possibility of creation of new is 

estimated. Are analyzed the international experience in this area, it is proved 

importance of introduction of the differentiated rates of the taxation and equal 

distribution of tax burden. 

Keywords: tax policy, tax system, tax burden, differentiated rate, progressive rate. 

 

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ԵՎ ԻԻՀ ՄԻՋԵՎ 

Թորոս Թորոսյան, Անվար Յուսեֆի 

úï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇ 

ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ß³ñÅÇã áõÅ»ñÇó Ù»ÏÁ, Ñ³ïÏ³å»ë ËáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 

½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ, »ñµ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý»ñáõÅÁ ¹»é¨ë 

µ³í³ñ³ñ ã¿ ³ÛÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ó³ÝÏ³ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

²Ûë Çñ³íÇ×³ÏáõÙ »ñÏñÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 

ëï»ÕÍ»É ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç 


	9
	Scan20008

