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ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, տ.գ.դ, պրոֆեսոր 
Երևանի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոն 

ՏԻԳՐԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ., դոցենտ 
«Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ» ՍՊԸ-ի աուդիտի ավագ մենեջեր 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հարկային հարաբերությունների ամբողջությունն իր տնտեսական բովանադակությամբ 

բարդ համակարգ է, որի, ինչպես և ցանկացած համակարգի, ուսումնասիրության ժամանակ այն 

պետք է բաժանել փոխկապակցված և փոխպայմանավորված լիակատար մասերի (ենթահամա-

կարգերի), քանի որ դրանց միաժամանակյա ու ամբողջական հետազոտությունն, առավել ևս դի-

տարկվող համակարգի վերաբերյալ գնահատականների և օրինաչափությունների ձևավորումը, 

որպես կանոն, դառնում է գրեթե անհնար: Բնականաբար, ցանկացած երկիր և նրա տնտեսու-

թյան առանձին ոլորտներ ու հարաբերություններ օժտված են բարդ համակարգերին բնորոշ բոլոր 

առանձնահատկություններով, իրենց մեջ համախմբելով ներքին և արտաքին կապերով բազ-

մաթիվ տարրեր: 

Հարկ է նշել, որ բարդ համակարգերի ուսումնասիրության, դրանց զարգացման օրինաչա-

փությունների բացահայտման և գործունեության կառավարման ժամանակ լայնորեն կիրառվում 

են քանակական վերլուծության և մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդները: Տնտեսական 

հարաբերությունների համակարգում դրանց օգտագործումը պետք է սկսվի ուսումնասիրության 

ենթակա խնդրի պարամետրերի հստակ որոշմամբ, դրանով ենթադրվող կապերի մոդելավոր-

մամբ, կառուցված մոդելի վերլուծությամբ, սկզբնական տեղեկատվության նախապատրաստմամբ, 

հաշվարկների կատարմամբ, ինչպես նաև ստացված արդյունքների կիրառմամբ (տե՛ս գծապատ-

կեր 1): 

Գծապատկեր 1 

Տնտեսաչափական մոդելի կառուցման հաջորդականությունը1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1  Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем М.: Высшаяшкола, 2001 г., стр. 38 

Տնտեսական խնդրի որոշում 

Մաթեմատիկական մոդելի կառուցում 

Մոդելի մաթեմատիկական վերլուծություն 

Սկզբնական տեղեկատվության պատրաստում 

Հաշվարկների կատարում 

Հաշվարկային արդյունքների վերլուծություն 

Արդյունքների կիրառում 
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Տնտեսական ազատական հարաբերությունների ձևավորման անցած ժամանակահատվածում 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսվարողների մոտ հիմնականում գրանցվեց ակտիվների 

դանդաղ, սակայն կայուն աճ: Դա գլխավորապես պայմանավորված էր իրականացված հարկային 

քաղաքականությամբ, որը միաժամանակ կարող է հանդիսանալ տնտեսական կայուն աճի 

կարևոր գրավական: Այդ իսկ պատճառով, հարկային քաղաքականության հիմնական գործոնների 

ուսումնասիրությունը քանակական վերլուծության մեթոդներով կարող է դառնալ տնտեսական 

զարգացման տարբեր սցենարների մշակման և վերլուծության կարևորագույն գործիք1: 

Հարկ է նշել, որ տնտեսական աճի հիմնական գործոնները ձևավորվում են տնտեսության 

առանձին ոլորտների և կազմակերպությունների գործունեության ընթացքում, որոնց հիման վրա 

ներքին և արտաքին ազդակներով պայմանավորված կարող է ապահովվել տնտեսական զար-

գացում կամ հետընթաց: Այդ գործում առանձնահատուկ է հարկային քաղաքականության և 

հարկային հարաբերությունների կարգավորման դերը: Հետևաբար, նշված գործոնների բնույթը և 

կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության վրա դրանց ազդեցության չափերի և 

ուղղությունների ուսումնասիրությունն ունի սկզբունքային նշանակություն և, անկասկած, պետք 

է ներառվի տնտեսական զարգացման նպատակով մշակվող ցանկացած տնտեսաչափական մո-

դելի մեջ: 

Տնտեսական աճի վրա արտադրական գործոնների ազդեցության ուսումնասիրությունը և 

դրանց ընդգրկումը մոդելում բխում է նաև ընկերության գործունեության արդյունավետության 

ապահովման անհրաժեշտությունից: Այս պնդումը հիմնավորելու նպատակով Հայաստանի 30 

խոշոր հարկատուների կողմից 2000-2015 թվականների ընթացքում վճարված հարկերի և այդ 

ձեռնարկությունների եկամտաբերության ցուցանիշների հիման վրա մշակվել է համապա-

տասխան տնտեսաչափական մոդել: Վերջինիս փորձնական գնահատումների համար կիրառվել 

է պանելային վերլուծության մեթոդը, որը լայնորեն կիրառվում է խաչաձև սպեկտորալ վերլու-

ծությունների իրականացման ժամանակ: Պանելային տվյալների կիրառության առավելությունը 

տարածքային ընտրանքների և ժամանակային շարքերի համեմատությամբ կայանում է նրանում, 

որ պանելային վերլուծությունը թույլ է տալիս ապահովել մոդելում ներառված գործակիցների 

գնահատման բարձր արդյունավետություն, ինչպես նաև բացահայտել և թեստավորել ուսումնա-

սիրվող օբյեկտների անհամասեռությունը և նույնականացնել տարածքային ընտրանքներում և 

ժամանակային շարքերում հայտնաբերված էֆեկտները: 

Պանելային տվյալների ռեգրեսիոն վերլուծության ժամանակ որպես կախյալ փոփոխական է 

ընդունվել կազմակերպության զուտ շահույթը հարկումից հետո, իսկ որպես անկախ` ակտիվ-

ների և կապիտալի շահութաբերության գործակիցները: Հաշվարկների համար հիմք են հանդի-

սացել ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված ցուցանիշները: Արդյունավե-

տության սկզբունքի ապահովման համար կիրառվել են տարբեր մոտեցումներ, կախված կազ-

մակերպության բաժնետերերի կողմից ներկայացված պայմաններից: Այդպիսի մոտեցմամբ 

ձևակերպված խնդիրները թույլ են տալիս կազմակերպության գործունեության շահութաբերու-

թյունն ուսումնասիրել տարբեր ուղղություններով: Տվյալ դեպքում, կազմակերպության շահու-

թաբերության մակարդակի գնահատման համար օգտագործվել են արդյունավետության գնա-

հատման ինդիկատորները, որոնք բնութագրում են կազմակերպության շահույթ ստանալու կա-

րողությունը: Վերջինս կարևոր է այնքանով, որ այդ դեպքում կազմակերպությունն ունենում է 

ավելի լայն հնարավորություններ պաշտպանվելու անսպասելի ֆինանսական կորուստներից, 

ընդլայնելու ֆինանսական բազան, ամրապնդելու գործարար կապերը և այլն: Ակնհայտ է, որ 

շահույթ ստանալու կարողությունն ունի նաև հոգեբանական նշանակություն, քանի որ այն կա-

րող է դառնալ ազդեցիկ գործոն շուկա մուտք գործելու և դրանում կայուն տեղ գրավելու համար: 

                                                            
1  Հարկային քաղաքականություն, տե՛ս «Հարկերի մասին» օրենք: 
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Կազմակերպության շահույթ ստանալու կարողությունը կախված է ներքին և արտաքին մի 

շարք գործոններից, որոնցից առավել կարևորներն են ընկերության չափերը, բաժնետերերի 

կազմը, բիզնեսի ծավալը, աշխատանքի արտադրողականությունը, շուկայի կարգավորվածու-

թյունը, մակրոտնտեսական ցուցանիշները, մրցակցության վիճակը և այլն: Կազմակերպության 

կողմից շահույթ ստանալու կարողության վերլուծության համար անհրաժեշտ է, առաջին հեր-

թին, ուշադրությունը կենտրոնացնել ներքին գործոնների վրա, որոնց կառավարման առումով 

կազմակերպություններն, անշուշտ, ունեն ավելի լայն հնարավորություններ: 

Տնտեսաչափական մոդելի կազմման և խոշոր հարկատուների շրջանում ընթացող գործըն-

թացների մոդելավորման համար ուսումնասիրվել են հանրապետության 30 առաջին խոշոր 

հարկատուների շահույթը (PROF), ակտիվների (ROA) և կապիտալի (ROE) շահութաբերության 

ցուցանիշները, որոնք ներկայացվել են  հետևյալ կախվածությունների միջոցով. 

 

Ln PROFt=a0+a1 LN ROAt+a2 LN ROEt+εt (1) 

Ln ROAt=b0+b1 LN ROAt-1+b2 LN ROEt-2+ηt (2) 

Ln ROEt=c0+c1 LN ROAt-1+c2 LN ROEt-2+βt (3) 

 

որտեղ՝ 

a0, a1, a2, b0, b1, b2, c0, c1, c2՝ տնտեսաչափական մոդելի ռեգրեսիայի գործակիցներն են, 

որոնք ցույց են տալիս անկախ փոփոխականների 1 տոկոսային կետի փոփոխության 

ազդեցությունը կախյալ փոփոխականների (Ln PROFt , Ln ROAt և Ln ROEt ) վրա: 

Ընտրված կախվածությունների առանձնահատկությունները կայանում են նրանում, որ 

ուսումնասիրվող օբյեկտների քանակի սահմանափակությունը և դրանց ոչ պատահական ընտ-

րությամբ պայմանավորված պայմանական էֆեկտները նկարագրող մոդելը կարող են չդի-

տարկվել, իսկ փոփոխականների լոգարիթմական արժեքներով ներկայացումը հանդիսանում է 

պանելային վերլուծության մեթոդաբանության պահանջ:  

Ամփոփելով, պետք է նշել, որ վերջին տարիների ընթացքում կազմակերպությունների գոր-

ծունեության արդյունավետության վերաբերյալ վերլուծություններն իրականացվել են տվյալ-

ների պարփակման մոդելների (DEA մոդելներ) միջոցով, որոնք հիմնված են միկրոտնտեսական 

գործոնների վրա, իսկ ներկայացված մոտեցմամբ հնարավոր է դառնում գնահատել ակտիվների 

և կապիտալի շահութաբերությունն, ինչպես նաև դրանց ազդեցությունները բաժնետերերի շա-

հաբաժինների և կազմակերպությունների շահույթի մեծության վրա: Հարկային հարաբերու-

թյունների կարգավորման ընթացքում վերլուծության ժամանակակից մեթոդների օգտագործմամբ 

հանդերձ հարկային վարչարարությունը կարող է լիարժեք բովանդակություն ստանալ միայն 

այն դեպքում, երբ մշակվում և իրագործվում է արդյունավետ հարկային քաղաքականություն: 

Այդ նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ է մշակել և ընդունել միասնական հարկային 

օրենսգիրք, որը թույլ կտա ապահովել հարկային քաղաքականության կարևորագույն սկզբունք-

ների պահպանումը և հարկատուների կողմից իրենց պարտավորությունների կատարման բարձր 

մակարդակ: 

Հարկային հարաբերությունների համակարգի արդյունավետությունը պահանջում է, որ հար-

կային օրենսգրքում լուծված լինեն հարկային բեռի արդարացի բաշխման խնդիրները: Ներկա-

յումս ուղղակի և անուղղակի հարկերի առումով հանրապետությունում առկա է դրանց հարաբե-

րակցության ոչ ցանկալի մակարդակ (տե՛ս գծապատկեր 2-ը և 3-ը): 
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Գծապատկեր 2 

Ուղղակի և անուղղակի հարկերի դինամիկան 2001-2014թթ. (ընթացիկ գներով մլն դրամ)1 

 
 

Գծապատկեր 3 

Ուղղակի և անուղղակի հարկերի տեսակարար կշիռները ՀՆԱ–ում և հարկային եկամուտներում  

2001-2014թթ. (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)2 

 
 

Հարկային օրենսգրքի կարևոր խնդիրներից մեկը պետք է լինի այն, որ ԵԱՏՄ անդամ 

երկրներում ՀՀ հարկային օրենսգրքի դրույթները մեկնաբանվեն այնպես, ինչպես ՀՀ հարկային 

մարմինների և հարկատուների կողմից: Հարկային օրենսգրքի կարևոր սկզբունքներից մեկը 

պետք է լինի ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացմանն ու ներդրումների աճին նպաստող 

մոտեցումների ամրագրումը: Հարկային օրենսգրքում պետք է միավորվեն Հայաստանի Հանրա-

պետությունում գործող բոլոր հարկատեսակների մասին օրենքների դրույթները: Այն պետք է 

լինի պարզ շարադրված և բացառի տարընթերցումներն ու կամայականությունները, ինչպես նաև 

լինի համահունչ ՀՀ օրենսդրության հետ: Հարկային օրենսգրքով պետք է կրճատել հարկային 

արտոնություններն ու առավել հասցեական սուբսիդավորում իրականացնել պետբյուջեից: 

                                                            
1  Այս գծապատկերը կազմվել է ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքի տվյալների` 

http://www.armstat.am 
2  Կազմվել է ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքի տվյալների` http://www.armstat.am 
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Ամփոփելով, հարկ է նշել, որ հետազոտությունում մշակված մոտեցումներն ու առաջարկու-

թյունները կարող են հիմք հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային քաղա-

քականության արդյունավետության բարձրացմանը և հարկային վարչարարության կատարելա-

գործմանն ուղղված մշակումների և վերլուծությունների համար: Միևնույն ժամանակ, անհրա-

ժեշտ է հաշվի առնել մի շարք հանգամանքներ, որոնք կարող են էական նշանակություն ունենալ 

հարկաբյուջետային հարաբերությունների կարգավորմանը և հարկային քաղաքականության 

արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված մշակումներում: Մասնավորապես. 

1. Տնտեսության զարգացման և կարգավորման հարկային լծակների ձևավորման տեսական 

և մեթոդաբանական հիմքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հարկային քաղաքակա-

նության և հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացումը պահանջում է հարկային 

բարեփոխումների այնպիսի ռազմավարության մշակում և իրականացում, որը հաշվի առնելով 

տվյալ երկրի առանձնահատկություններն, ուղղված կլինի պետական գործառույթների իրակա-

նացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հավաքագրման և տնտեսվարող սուբ-

յեկտների գործունեության խթանման գործընթացների միջև հավասարակշռության ապահով-

մանը: ՀՀ-ում ներկայումս իրականացվող հարկային բարեփոխումները կրում են իրավիճա-

կային բնույթ և հիմնականում հետապնդում են բյուջետային մուտքերի ապահովման նպատակ: 

Այդպիսի մոտեցման պայմաններում փոքրանում է հարկային համակարգի դերը տնտեսական 

հարաբերությունների կարգավորման գործում, ընդլայնվում են ստվերային շրջանառության 

ծավալները, նվազում է տնտեսական ակտիվությունը և գործունեություն իրականացնելու ցան-

կությունը, և առաջանում են բացասական այլ երևույթներ: 

2. Կենտրոնացված կառավարման մոդելից շուկայական հարաբերություններին անցման 

փուլում պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունն ունի էական կախվածու-

թյուն հարկային հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմից, հատկապես, դրա գոր-

ծադրման համար ձևավորվող հարկային համակարգի գործունեության ինստիտուցիոնալ և 

իրավական ապահովվածությունից: Ինչպես այդպիսի մեխանիզմի ստեղծումն, այնպես էլ դրա 

կիրառման իրավական հիմքերի ձևավորումը բարդ գործընթացներ են, որոնք երկրի տնտեսու-

թյան առանձնահատկությունների համակողմանի ուսումնասիրությունից բացի, ենթադրում են 

նաև տվյալ ասպարեզում առկա միջազգային փորձի խորը վերլուծություն և այդ երկրում վերջինիս 

տեղայնացման մեթոդների ու մոտեցումների մշակում և կիրառում, սակայն, ելնելով պետական 

գործառույթների իրականացման համար բյուջետային մուտքերի ավելացման անհրաժեշտու-

թյունից և պետության ֆիսկալ գործառույթի իրականացման հրամայականից, ՀՀ-ում հաճախ 

հաշվի չեն առնվում հանրապետությանը բնորոշ մի շարք առանձնահատկություններ, և չի 

կիրառվում հարկային հարաբերությունների կարգավորման միջազգային առաջավոր փորձը:  

3. Անցումային փուլում գտնվող երկրներում իրականացված բարեփոխումների արդյունք-

ները ցույց են տալիս, որ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում հարկային քաղա-

քականության արդյունավետությունը հատկապես կախված է տնտեսության զարգացման և 

կարգավորման հարկային լծակների ձևավորման ու գործադրման մոտեցումներից, որոնց հիմ-

նավորվածության և համակարգվածության դեպքում միայն կարելի է հասնել կայուն տնտե-

սական աճի և մակրոտնտեսական հավասարակշռության: Այլ խոսքով, հարկային լծակները, 

մասնակցելով տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և հանդիսա-

նալով պետական կառավարման արդյունավետ գործիք, կարող են դառնալ տնտեսական աճի, 

մակրոտնտեսական հավասարակշռության, կայունության և առաջընթացի ապահովման կա-

րևորագույն երաշխիք: Հարկային լծակների ընտրությամբ է կարգավորվում նաև հարկային բեռի 

ծանրությունը, որի բարձր մակարդակը, որպես կանոն, հանգեցնում է համախառն պահան-

ջարկի և ներդրումների ծավալների կրճատման, իսկ ցածրը՝ տնտեսվարող սուբյեկտների և 

քաղաքացիների եկամուտների ու դրամական ազատ միջոցների ավելացման: Դրանք, իրենց 

հերթին, հանգեցնելով համախառն պահանջարկի և կապիտալ ներդրումների ծավալի մեծաց-

ման, միաժամանակ, ստեղծում են օբյեկտիվ նախադրյալներ տնտեսական աճի տեմպերի դան-

դաղեցման և ստվերային տնտեսության շրջանակի ընդլայնման համար: Նման դեպքերում հար-

կային բեռի թեթևացումը կարող է տեղի ունենալ հիմնականում պետական ծախսերի կրճատման 
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ճանապարհով: Միևնույն ժամանակ, այդ ուղղությամբ ցանկալի արդյունքների հասնելու, ինչ-

պես նաև հարկային հարաբերությունների կարգավորման հիմնավորված մոտեցումներ կիրա-

ռելու համար անհրաժեշտ է արդյունավետ հարկային համակարգի առկայություն:  

4. Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև անցումային փուլում գտնվող ցանկացած 

տնտեսության հարկային համակարգի ձևավորմանն ուղղված բարեփոխումների ռազմավարա-

կան խնդիրը պետք է դառնա.  

 ՀՆԱ-ի նկատմամբ հարկային եկամուտների մակարդակի բարձրացումը,  

 ընդհանուր հարկային եկամուտներում ուղղակի հարկերի տեսակարար կշռի մեծացումը,  

 կապիտալ գործառնություններից գոյացող եկամուտների հարկումը,  

 հարկային եկամուտների օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորումը,  

 ներմուծման և արտահանման մաքսատուրքերի արդյունավետ մակարդակի սահմանումը:  

5. Հարկային համակարգն, ընդհանուր առմամբ, համարվում է արդյունավետ, երբ ապա-

հովվում է հարկերի լրիվ հավաքագրելիություն, համակարգը նպաստում է ներդրումային գոր-

ծունեության ակտիվացմանը, զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը, ինչպես նաև թո-

ղարկվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների ծավալի մեծացմանը և որակի բարե-

լավմանը: Տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ հավասարակշռված և միասնական հարկային 

քաղաքականության իրականացումը ենթադրում է կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում, տնտեսու-

թյան պետական կարգավորման արդյունավետության բարձրացում և բարենպաստ մրցակցային 

միջավայրի ձևավորում, սակայն, Հայաստանում իրականացված հարկային բարեփոխումներով 

և դրանց արդյունքում ձևավորված հարկային համակարգով հանդերձ, հանրապետությունում 

դեռևս շարունակվում են կիրառվել այնպիսի հարկային լծակներ, որոնք ոչ միայն չեն նպաստում 

հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացմանն, այլև չեն ստեղծում նախա-

դրյալներ և անհրաժեշտ պայմաններ ստվերային գործունեության շրջանակների սահմանա-

փակման համար: Դրանով պայմանավորված բացասական երևույթները ստեղծում են բազմաթիվ 

խնդիրներ, որոնք չեն նպաստում հարկատուի և պետության միջև թափանցիկ ու կանոնա-

կարգված փոխհարաբերությունների ձևավորմանը և հանգեցնում են կոռուպցիոն ռիսկերի 

մեծացման: Նշված բացասական երևույթները բացառելու նպատակով, առաջին հերթին, պետք է 

բացահայտել հարկային հարաբերությունների կարգավորման և հարկային քաղաքականության 

իրականացման հիմնախնդիրները, գնահատելով ստվերային տնտեսության ծավալներն, ինչպես 

նաև ուղղակի և անուղղակի հարկերի հարաբերակցության նախընտրելի մակարդակի հասցման 

հնարավորությունները:  

6. Հարկային քաղաքականության արդյունավետության գնահատման կարևորագույն չա-

փանիշներից մեկը հարկերի հավաքագրելիությունն է, որի մակարդակի վրա ուղղակի և անուղ-

ղակի ազդեցություն կարող են ունենալ հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականու-

թյունները: ՀՀ-ում վարվող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը հիմնականում ուղղված 

լինելով պետության ֆիսկալ նպատակների իրագործմանը, դրամավարկային քաղաքականու-

թյան հետ, մեր կարծիքով, չունի կոորդինացվածության անհրաժեշտ մակարդակ, ինչի հետևան-

քով շրջանառության մեջ գտնվող կանխիկ փողի չհիմնավորված ծավալը կարող է դառնալ 

տնտեսական գործընթացների ֆինանսական վերահսկողության արդյունավետության անկման, 

կոռուպցիոն ռիսկերի մեծացման, ինչպես նաև ստվերային գործունեության ընդլայնման պատ-

ճառ: Այս ուղղությամբ հավասարակշռված և կայուն վիճակի հասնելու համար անհրաժեշտ է 

հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացվածության բարձր 

մակարդակի ապահովում, որի դեպքում միայն հնարավոր կլինի արդյունավետ հարկային 

քաղաքականության իրականացումը:  

7. ՀՀ-ում հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման կարևորա-

գույն ուղղություններից մեկը, մեր կարծիքով, պետք է դառնա ուղղակի հարկատեսակների դերի 

մեծացումը: Ընդ որում, դրան կարելի է հասնել հիմնականում ուղղակի հարկատեսակներով 

ենթադրվող հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության, մասնավորապես, «Շահութա-

հարկի մասին» և «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքներով ամրագրված դրույթների փոփո-

խությամբ: Դրա անհարժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ձեռնարկա-
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տիրական գործունեության խթանման նպատակով հանրապետությունում սահմանված շահու-

թահարկի ցածր միասնական դրույքաչափը մինչ օրս չի հանգեցրել գործարար ակտիվության և 

ներդրումների ծավալների աճի: Ավելին, այս մոտեցումն ունեցավ խիստ բացասական ազդեցու-

թյուն փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության վրա, քանի որ դրանց համար շահու-

թահարկի բեռի բարձրացումը դարձավ առանց այն էլ սուղ ներդրումային հնարավորությունների 

սահմանափակման պատճառ: ՓՄՁ-ները, լինելով ավելի զգայուն տնտեսական փոփոխություն-

ների նկատմամբ, հետճգնաժամային պայմաններում նման հարկային քաղաքականությամբ 

բախվեցին բազմաթիվ դժվարությունների և, նույնիսկ. հայտնվեցին սնանկացման եզրին: Այդ իսկ 

պատճառով, ՀՀ-ում գործարար ակտիվության մեծացման և, հատկապես, փոքր ու միջին ձեռ-

նարկատիրության խթանման, ինչպես նաև հանրապետությունում միջին խավի ձևավորման հա-

մար անհրաժեշտ է եկամուտների հիմնավորված բաշխում և ուղղակի հարկերի դերի բարձրացում:  

8. Հարկային բարեփոխումների փորձը ցույց է տալիս, որ հարկերի հավաքագրման ցածր 

մակարդակը, որպես կանոն, պայմանավորված է լինում հարկային մուտքերի ոչ օպտիմալ կա-

ռուցվածքով: Ընդ որում, ընդհանուր հարկային մուտքերում ՓՄՁ-ները, սովորաբար, ունենում 

են մեծ տեսակարար կշիռ, ինչը նշանակում է, որ հարկային քաղաքականության արդյունավե-

տության բարձրացման գործում դրանց դերը համարվում է կարևոր և սկզբունքային: Բնակա-

նաբար, հարկային մուտքերի օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորումը հիմնականում կարող է պայ-

մանավորված լինել փոքր և միջին ձեռնարկությունների հարկման համակարգով: Այդ առումով, 

ՀՀ-ում պետք է համակողմանիորեն խթանել փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը, 

նպաստելով հանրապետությունում հարկային մուտքերի ավելացմանը և միջին խավի ձևավորմանը:  

9. Հարկային քաղաքականության արդյունավետության տեսանկյունից սկզբունքային է 

հարկային բեռի արդարացի բաշխումը: ՀՀ-ում դրա համեմատաբար ցածր մակարդակը դեռևս չի 

նշանակում, որ հանրապետությունում ձևավորված է արդյունավետ հարկային համակարգ: Մի 

շարք երկրներում հարկային բեռը, լինելով բավական բարձր, միևնույն ժամանակ, չի դառնում 

դժգոհությունների պատճառ, քանի որ այն հավասարաչափ է բաշխված և չի ընկնում խոցելի 

խմբերի վրա: Ավելին, պետության միջոցով լուծվում են բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ, 

ինչն էականորեն թեթևացնում է հարկատուների սոցիալական նպատակների իրագործմանն 

ուղղվող ծախսային ծանրաբեռնվածությունը: Հայաստանում հարկային բեռի արդարացի բաշխ-

ման նպատակով անհրաժեշտ է, առաջին հերթին, ուժեղացնել պայքարը ստվերային շրջանա-

ռության դեմ, տեղափոխելով հարկային բեռի հիմնական ծանրությունն ավելի մեծ հնարավորու-

թյուններ ունեցող հարկատուների վրա: Ընդ որում, հարկային վարչարարության ռազմավարու-

թյունը պետք է ուղղվի հարկերի կամավոր վճարման սկզբունքի արմատավորմանը, հարկային 

մարմնի նկատմամբ հարկ վճարողների վստահության բարձրացմանը և կոռուպցիոն ռիսկերի 

նվազեցմանը: Արդյունքում, էականորեն կմեծանա բյուջեների հարկային մուտքերի ծավալը, և 

կկրճատվեն ստվերային տնտեսության չափերը, որոնք հանրապետության տնտեսության համար 

դեռևս մնում են չլուծված խնդիրներ: 

10. Հարկային հարաբերությունների կարգավորման կարևորագույն լծակներից են հար-

կային արտոնությունները, որոնք հանդիսանում են ինչպես տնտեսության, այնպես էլ առանձին 

սուբյեկտների գործունեության խթանման արդյունավետ միջոց, սակայն, սուբյեկտիվ գործոնները 

բացառելու նպատակով անհրաժեշտ է դրանց տրամադրման համակողմանի հիմնավորում: Մաս-

նավորապես, հարկային արտոնությունների տրամադրման դեպքում պետք է նախապես համոզ-

վել բյուջետային ուղղակի ծախսային ծրագրերով կամ տնտեսության պետական կարգավորման 

միջոցառումներով իրականացման ենթակա նախագծերի նկատմամբ դրանց ավելի արդյունա-

վետ լինելու հանգամանքի մեջ: Միևնույն ժամանակ, նշված մոտեցումը զարգացած երկրներում 

չունի լայն տարածում և կարող է կիրառվել միայն հատուկ դեպքերում: Ատենախոսությունում 

իրականացված վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ-ում հարկային արտոնություններ կարելի 

է տրամադրել միայն այն պետական ներդրումային ծրագրերին, որոնք կրում են անհետաձգելի 

բնույթ և բավարարում են որոշակի պահանջների:  

11. Հարկային քաղաքականության և հարկային համակարգի արդյունավետության բարձ-

րացման համար չափազանց կարևոր է ՀՀ հարկային ներուժի ճիշտ գնահատումը: Լինելով բա-
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վականին բարդ գործընթաց, միևնույն ժամանակ, դրա իրականացումը թույլ կտա կենսագործել 

հարկային հարաբերությունների կարգավորման այնպիսի ռազմավարություն, որի արդյունքում 

ոչ միայն կարելի է հետևողականորեն բարձրացնել հարկային քաղաքականության և հարկային 

վարչարարության արդյունավետությունն, այլև պետական գործառույթների իրականացման 

համար ապահովել հարկային մուտքերի առավելագույն ծավալ: Հարկային համակարգի արդյու-

նավետության բարձրացման մյուս կարևոր խնդիրը՝ «գործարար միջավայր – պետություն – 

հարկային մարմին» կապերի արդյունավետ մեխանիզմի ձևավորումն է: Այդ առումով, առաջին 

հերթին, պետք է բացառել պարբերական ու լայնածավալ ստուգումների անցկացումը, հատ-

կապես փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտում: Ակնհայտ է, որ անհարկի ստուգումները 

տնտեսվարող սուբյեկտների համար ստեղծում են լրացուցիչ անհարմարություններ և կտրուկ 

նվազեցնում դրանց արդյունավետությունը: Այդ առումով, կրճատելով ստուգումների պարբերա-

կանությունը, պարզապես, պետք է հիմնավորել դրանց կարևորությունը և օգտակարությունը, 

միաժամանակ, բարձրացնելով դրանց որակը: Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է 

կիրառել ստուգումների իրականացման այնպիսի մոտեցում, որը հիմնված կլինի ռիսկի բարձր 

մակարդակ ունեցող հարկ վճարողների ընտրության վրա:  

12. Հարկային հարաբերությունների համակարգի արդյունավետությանն ուղղված բարե-

փոխումների կարևորագույն ուղղություններից մեկը պետք է դառնա ԱԱՀ-ի մասին իրավական 

ակտերում փոփոխությունների կատարումը: Ընդ որում, դրանք պետք է կայանան ոչ թե ԱԱՀ-ի 

դրույքաչափի նվազեցման, այլ դրա 10-30 տոկոսի սահմաններում դիֆերենցման մեջ: Նման մո-

տեցումը թույլ կտա հնարավորինս ընդլայնել ԱԱՀ-ի հարկման բազան և էականորեն ավելացնել 

պետական բյուջեի հարկային մուտքերը: Մասնավորապես, բնակչության համար առաջին 

անհրաժեշտության ապրանքատեսակների արտադրության և ծառայությունների մատուցման, 

ինչպես նաև տնտեսության գերակա ուղղությունների զարգացման ծրագրերի իրագործման 

նկատմամբ պետք է կիրառել ԱԱՀ-ի ցածր` 10-20 տոկոս, իսկ շքեղության, ոչ առաջին անհրա-

ժեշտության առարկաների և ծառայությունների համար բարձր՝ 30 տոկոս դրույքաչափ, ինչը 

կնպաստի նաև հարկային բեռի՝ ի օգուտ ցածր եկամուտ ստացողների բաշխմանը: 

13. Հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության վրա ազդող գործոնների պատճառահետևանքային 

կապերի ուսումնասիրության նպատակով աշխատանքում մշակված տնտեսաչափական մոդելի 

գործարկմամբ ստացված արդյունքների, ինչպես նաև հարկային պարտավորությունների կա-

տարման վիճակի գնահատման համար իրականացված ստուգումների տվյալների վերլուծու-

թյունը ցույց է տալիս, որ այդ ուղղություններով բացասական երևույթների առաջացման հիմնա-

կան պատճառներից մեկը հանրապետությունում կորպորատիվ կառավարման մշակույթի բա-

ցակայությունն է, որի ձևավորման համար անհրաժեշտ է, առաջին հերթին, կապիտալի շուկայի 

զարգացումը, բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ կառուցակարգերի 

ներդրումը, տնտեսական գործունեության թափանցիկության ապահովումը, ինչպես նաև հասա-

րակության առջև սոցիալական պարտավորությունների բարեխիղճ կատարումը:  

14. Հարկային համակարգի արդյունավետությունը պահանջում է, նախ և առաջ, հարկային 

բեռի արդարացի բաշխում: Ներկայումս հանրապետությունում ուղղակի և անուղղակի հարկերի 

հարաբերակցությունը չունի բավարար տնտեսագիտական հիմնավորվածություն: Հետևաբար, 

հարկային բարեփոխումների կարևոր ուղղություններից մեկն առաջիկա տարիներին պետք է 

դառնա դրանց օպտիմալ հարաբերակցության սահմանումը: Ընդ որում, երկրի հարկային հա-

մակարգը պետք է ուղղված լինի ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացմանն ու ներդրում-

ների աճի խթանմանը: Այս խնդիրների լուծմանը պետք է նպաստի հարկային օրենսգրքի մշա-

կումը, որը կսահմանի համապատասխան կառուցակարգեր հարկային հարաբերությունների 

արդյունավետ կարգավորման համար:  
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Երևանի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոն 
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Համառոտագիր 

Հոդվածը նվիրված է հարկային հարաբերությունների համակարգի ձևավորման, դրա ուսումնասի-

րության և այդ հարաբերությունների միջև քանակական կախվածության գնահատման հիմնախնդիրներին: 

Վերջիններիս ուսումնասիրությունը իրականացվել է քանակական վերլուծության ժամանակակից մեթոդ-

ների և տնտեսաչափական մոդելների միջոցով, ինչը թույլ է տալիս ապահովել հարկաբյուջետային հարա-

բերությունների կարգավորման, հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման և 

հարկային վարչարարության կատարելագործման մեխանիզմների  մշակման բարձր մակարդակ: 
 
Բանալի բառեր. հարկային հարաբերությունների համակարգ, հարկային քաղաքականություն, հարկային 

վարչարարություն, հարկային բեռ, տնտեսաչափական մոդելներ: 
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Аннотация 

Стаья посвяшена проблемам формирования системы налоговых отношений, ее исследованию и оценке 

количественной зависимости между этими отношениями. Исследование последней проведено с помощью 

современных методов количественного анализа и эконометрических моделей, позволяющих обеспечить 

высокий уровень регулирования налогово-бюджетных отношений, повышения эффективности налоговой 

политики и разработки механизмов совершенствования налогового администрирования. 
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Abstract 

The article discusses the issues of developing the system of tax relations, their study, and quantitative estimation 

of dependencies among these relations. The study of the latter ones has been carried out by applying the contemporary 

techniques of quantitative analysis and running regression equations that allows ensuring a higher level of accuracy 

while designing respective mechanisms to regulate fiscal relations, ensure higher effectiveness of the tax policy, and 

better tax administration processes. 
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