Հարկային բարեփոխումներ

Հարկերի վճարում
Հարկային հաշվետվությունները միասնականացնելու և հարկատեսակները
կրճատելու նպատակով կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.
¾ ՀՀ ԱԺ կողմից 08.12.2010թ.-ին ընդունվել է «Շահութահարկի մասին» ՀՀ
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-189-Ն ՀՀ օրենքը,
համաձայն որի.
9 2011թ. հունվարի 1-ից ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները,
անկախ ԱԱՀ վճարող համարվելու հանգամանքից, չեն ներկայացնում ֆինանսական
հաշվետվություններ (Ձև1 և Ձև2) հարկային մարմին,
9 ռեզիդենտ կազմակերպությունները շահութահարկի կանխավճարները եւ
շահութահարկի նվազագույն վճարումները կատարում են եռամսյակային կտրվածքով` նախկին ամսականի փոխարեն,
9 ոչ ռեզիդենտներին եկամուտներ վճարելիս հարկային գործակալները
վճարված եկամուտների եւ պահված շահութահարկի վերաբերյալ ամփոփ հաշվարկը
ներկայացնում են տարեկան կտրվածքով` նախկին եռամսյակայինի փոխարեն,
9 ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդը 10.12.2010թ. №50-Ն և 51-Ն
որոշումներով ուժը կորցրած է ճանաչել ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
02.12.2002թ. «Հաշվետվություն կազմակերպության գործունեության հիմնական
ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև 1-Ֆ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու մասին»
№261-Ն և 02.12.202թ. «Հաշվետվություն կազմակերպության միջոցների կազմի և
դրանց գոյացման աղբյուրների վերաբերյալ»
Ձև 2-Ֆ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու մասին»
№263-Ն որոշումները:
¾ ՀՀ ԱԺ կողմից 08.12.2010թ.-ին ընդունված «Պարտադիր սոցիալական
ապահովության վճարների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-182-Ն Հայաստանի
Հանրապետության օրենքին համաձայն, անկախ վարձու աշխատողների քանակից,
գործատուները հարկային մարմին պարտադիր սոցիալական ապահովության
վճարների հաշվետվությունները ներկայացնում են եռամսյակային կտրվածքով`
նախկին ամսականի փոխարեն:

¾ Սահմանվել է ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաների և
հասույթների գրանցման (հաշվառման) գրքերը նաև էլեկտրոնային եղանակով
վարելու կարգ («ՀՀ կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 31-ի N315-Ն որոշման
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության
30.12.2010թ. 1771-Ն որոշում և «ՀՀ կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 31-ի N
314-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության 30.12.2010թ. 1770-Ն որոշում): Արդյունքում տնտեսվարողները
կունենան գրքերը թղթայինի փոխարեն էլեկտրոնային եղանակով վարելու
հնարավորություն, ինչը խոշոր տնտեսվարողների համար կկրճատի գրքերի վարման
համար ծախսվող ժամանակը և միջոցները:
¾ Ընդունվել է «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի ՀՕ-194-Ն
օրենքը, որով հաստատագրված վճար վճարողները դադարել են հարկային
մարմիններին
ներկայացնել հաշվապահական հաշվեկշիռ և ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվություն, փոխարենը կներկայացվի միայն
շահութահարկի հաշվարկ:
¾ ՀՀ ԱԺ-ի կողմից երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել և ՀՀ Նախագահին
վավերացման է ներկայացվել «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Հողի հարկի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերը, որոնցով
գույքահարկի և հողի հարկի վճարումները եռամսյակային պարբերականության
փոխարեն կատարվելու են կիսամյակային կտրվածքով:
¾ Ընդունվել է «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում
կատարելու մասին» ՀՀ 2010 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ՀՕ-151-Ն օրենք, որի
համաձայն անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից
իրավաբանական անձանց կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում գույքի
ներդրման գործարքները ազատվում են ԱԱՀ-ից:
¾ ՀՀ ԱԺ-ի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է «Եկամտային հարկի
մասին» ՀՀ օրենքը, որով նախատեսված է միասնականացնել ներկայումս գործող
եկամտահարկը և սոցիալական վճարները:
¾ ՀՀ կառավարությունը 2010 թվականի նոյեմբերի 11-ին ընդունել է
«Էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրսգրման, հարկային
հաշիվների ձևերի տպագրության, հարկային մարմնից հարկային հաշիվների
ձեռքբերման, հարկային հաշիվների սերիայի և համարի գեներացման կարգերը և
հարկային հաշիվների ձևերի գինը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1504-Ն
որոշումը, որով տնտեսվարողների համար կրճատվում է հարկային հաշիվների հետ
կապված ժամանակը և ծախսը:

Ռիսկերի վրա հիմնված ստուգումների իրականացում
¾ 2010 թվականի հունիսի 3-ին ընդունվել է ՀՀ կառավարության «ՀՀ ԿԱ
պետական եկամուտների կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» N 682-Ա
որոշումը, որի համաձայն ռիսկային չափանիշների վրա հիմնված ստուգման ենթակա
հարկ վճարողների ընտրության ավտոմատացված համակարգի ներդրման
նպատակով ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից ՀՀ ԿԱՊԵԿ-ին հատկացվել է
433,233.6 մլն ՀՀ դրամ:
¾ 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի ՀՀ կառավարության 1493-Ա որոշմամբ
երկարաձգվել է մինչև 70 մլն. դրամ շրջանառություն ունեցող ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ տեսչական
ստուգումների արգելքը, մինչև ռիսկերի հիման վրա ստուգման համակարգերի
ներդրումը:
¾ 2011 թվականի հունիսի 23-ին ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընդունվել է «Հայաստանի
Հանրապետությում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որի հիման վրա.
•

Ստուգում իրականացնող բոլոր մարմինները պետք է ներդնեն ռիսկի վրա
հիմնված ստուգումների համակարգեր և պլանավորեն ստուգումները ելնելով
տնտեսավարող սուբյեկտի ռիսկայնությունից.
− բարձր ռիսկայնությամբ տնտեսվարողների մոտ` տարին մեկ անգամ,
− միջին ռիսկայնությամբ տնտեսվարողների մոտ` 3 տարին մեկ անգամ,
− ցածր ռիսկայնությամբ տնտեսավարողների մոտ` 5 տարին մեկ անգամ
հաճախականությամբ,
ընդ
որում`
բարձր
ռիսկայնությամբ
տնտեսավարողների խմբում կարող են ընդգրկվել ստուգման ենթակա
տնտեսավարողների առավելագույնը մինչև 20%-ը:
•

Ստուգման տարեկան ծրագրերը մինչև նախորդող տարվա դեկտեմբերի 1-ը
պարտադիր հաստատվում և հրապարակվում են ստուգում իրականացնող
մարմինների կողմից:

•

Ստուգում իրականացնող բոլոր մարմինները պարտադիր հրապարակում են
փաստացի իրականացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների
վերաբերյալ հաշվետվություն հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա մինչև
հունվարի 20-ը:

Հարկային
ներկայացում

մարմիններ

էլեկտրոնային

եղանակով

հաշվետվությունների

¾ Տնտեսվարողները հնարավորություն ունեն հարկային հաշվետվություները
ներկայացնել նաև էլեկտրոնային եղանակով (www.e-gov.am):
¾ Ընդունվել է «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի
ՀՕ-189-Ն օրենքը, որով 01.01.2011 թվականից ԱԱՀ վճարող համարվողները
հարկային հաշիվները պետք է դուրս գրեն կամ էլեկտրոնային կամ թղթային
տարբերակով: Հարկային մարմնից ձեռք բերվող հարկային հաշիվների ձևերը
ենթակա չեն այլ անձանց օտարման կամ պատճենահանման:
¾ ՀՀ կառավարությունը 2010 թվականի նոյեմբերի 11-ին ընդունել է
«Էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրսգրման, հարկային
հաշիվների ձևերի տպագրության, հարկային մարմնից հարկային հաշիվների
ձեռքբերման, հարկային հաշիվների սերիայի և համարի գեներացման կարգերը և
հարկային հաշիվների ձևերի գինը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1504-Ն
որոշումը, որի արդյունքում կրճատվում է հարկային հաշիվների դուրսգրման,
հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձեռքբերման
համար անհրաժեշտ
ժամանակը:
¾ 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է «ՀՀ
կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 31-ի N315-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1771-Ն և «ՀՀ
կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 31-ի N 314-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1770-Ն ՀՀ կառավարության
որոշումները, որոնցով սահմանվել է ձեռնարկատիրական գործունեության
առարկաների և հասույթների գրանցման (հաշվառման) գրքերը նաև էլեկտրոնային
վարելու կարգ: Արդյունքում տնտեսվարողները
կունենան գրքերը թղթայինի
փոխարեն էլեկտրոնային եղանակով վարելու
հնարավորություն, ինչը խոշոր
տնտեսվարողների համար կկրճատի գրքերի վարման համար ծախսվող ժամանակը
և միջոցները:
¾ «Հաստատագրված
վճարների
մասին»
ՀՀ
օրենքում
լրացում
և
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-214-Ն
օրենք: Ուժի մեջ է մտնում 01.01.2011թվականից, որով հարկ վճարողները.
9 Ավտոտեխսպասարկման գործունեության սահմանային չափի
հայտարարությունը կներկայացնեն յուրաքանչյուր եռամսյակի համար:

մասին

9 Ավտոտրանսպորտային գործունեության ելակետային տվյալների մասին
հայտարարությունը կներկայացնեն տարեկան 2 անգամ (հունիս և դեկտեմբեր
ամիսներին):
¾ «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ
կատարելու մասին» ՀՀ 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-211-Ն օրենք, որի
համաձայն հարկ
վճարողները ակցիզային հարկի հաշվարկը կներկայացնեն
յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, նախկին ամսականի փոխարեն:
¾ «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-215-Ն
օրենք, որով հանվել է բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարողների
կողմից ներկայացվող տարեկան հաշվետվությունների հարկային մարմիններին
ներկայացնելու պահանջը, որը ներկայացվում էր ի լրումն եռամսյակային
հաշվետվությունների:
Այսինքն,
այսուհետ
կներկայացվեն
ընդամենը
4
հաշվետվություններ` նախկին 5-ի փոխարեն:
¾ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդը 10.12.2010թ. №50-Ն և 51-Ն
որոշումներով ուժը կորցրած է ճանաչել ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
02.12.2002թ. «Հաշվետվություն կազմակերպության գործունեության հիմնական
ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև 1-Ֆ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու մասին»
№261-Ն և 02.12.202թ. «Հաշվետվություն կազմակերպության միջոցների կազմի և
դրանց գոյացման աղբյուրների վերաբերյալ»
Ձև 2-Ֆ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու մասին»
№263-Ն որոշումները:
¾ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի ՀՕ-189-Ն օրենք,
որով` 01.01.2011 թվականից ԱԱՀ վճարող համարվողները հարկային հաշիվները
պետք է դուրս գրեն կամ էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով: Հարկային
մարմնից ձեռք բերվող հարկային հաշիվների ձևերը ենթակա չեն այլ անձանց
օտարման կամ պատճենահանման:
¾ «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին»
ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 2010 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-216-Ն օրենք, որով հանվել է հանրային ծառայությունների
կարգավորման
պարտադիր
վճարների
հաշվետվությունները
հարկային
մարմիններին ներկայացնելու պահանջը: Նախկինում դրանք ներկայացվում էին
յուրաքանչյուր եռամսյակի համար:
¾ «Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու
մասին» ՀՀ 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-212-Ն օրենք, որով հանվել է

ճանապարհային վճարի մասով ելակետային տվյալների մասին տեղեկությունների
հարկային մարմիններին ներկայացնելու պահանջը:
¾ 2011
թվականի
ապրիլի
14-ի
«Հսկիչ-դրամարկղային
մեքենայով
իրականացված
դրամական
հաշվարկների
հանրագումարի
վերաբերյալ
տեղեկության ձեվը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 511-Ն որոշում, որով
սահմանվում է, որ հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական
հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկությունը կարող է ներկայացվել
էլեկտրոնային եղանակով կամ փոստի միջոցով` «Հարկերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

Հարկ վճարողների սպասարկման որակի բարձրացում և հարկային մարմնի
կառավարման արդյունավետ համակարգի ներդրում
¾ 30.06.2010թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի նախագահի կողմից հաստատվել է «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
հարկային (տարածքային) տեսչությունների աշխատանքների արդյունքների
գնահատման կարգի փորձնական կիրառման մասին» N 1503-Ա հրամանը: Հրամանով
սահմանվել են հարկային տեսչությունների աշխատանքների արդյունքների
գնահատման չափանիշները և ցուցանիշները, ինչպես նաև հարկային
տեսչությունների աշխատանքների արդյունքների հաշվարկման կարգը: Հրամանի
համաձայն, հարկային տեսչությունների աշխատանքների գնահատումներն
իրականացվում են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Հարկային տեսչությունների աշխատանքների
համակարգման վարչության կողմից` եռամսյակային և տարեկան արդյունքներով:
¾ ՀՀ ԱԺ-ի կողմից 2010 թվականի նոյեմբերի 16-ին ընդունվել է «Եկամտահարկի
մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ՀՕ-165-Ն օրենքը, որով
համախառն եկամտից անձնական նվազեցման գումարը 30000-ից դարձել է 32500
դրամ:
¾ ՀՀ կառավարության կողմից 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ին ընդունվել է
«Գանգատարկման խորհուրդ ստեղծելու և վերադաս հարկային ու մաքսային
մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովների որոշումների քննարկման կարգը
հաստատելու մասին» N 1361-Ն որոշումը, որով ստեղծվել է միջգերատեսչական
գանգատարկման խորհուրդ և հաստատվել է վերադաս հարկային և մաքսային
մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովների որոշումների քննարկման կարգը:
Խորհրդի գործառույթներից է ՊԵԿ-ի հանձնաժողովներին ներկայացրած դիմումդրանք մերժելու դեպքում
գանգատները, մասամբ բավարարելու կամ
հանձնաժողովները, գանգատի փաթեթները 1 օրվա ընթացքում ուղարկում են
խորհրդին: Մուտքագրմանը հաջորդող տասն օրվա ընթացքում խորհուրդը իր
եզրակացությունը ներկայացնում է ՊԵԿ: ՊԵԿ-ի հանձնաժողովները խորհրդի
եզրակացության հիման վրա երկու օրվա ընթացքում գանգատի վերաբերյալ որոշում
են կայացնում: ՊԵԿ-ի նախագահը խորհրդի եզրակացության վերաբերյալ
առարկություններ ունենալու դեպքում, գանգատի փաթեթը հիմնավորումների հետ

միասին ներկայացնում է վարչապետին: Վարչապետի մոտ կայացված որոշումը
տրամադրվում է տնտեսվարող սուբյեկտին:
¾ Մի շարք հարկատեսակների և վճարների մասին օրենքներում կատարված
փոփոխությունների համաձայն հարկային մարմին ներկայացվող հաշվարկների և
հաշվետվությունների համար սահմանվել է միասնական վերջնաժամկետ` ամսվա
20-ը:
¾ ՀՀ ԱԺ-ի կողմից 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ընդունվել է
«Արտոնագրային վճարի մասին» ՀՕ 209-Ն ՀՀ օրենքը:
Ընդունվել է
22.12.2010թվականին: Օրենքով սահմանվում է, որ անհատ ձեռնարկատեր
հանդիսացող ֆիզիկական անձիք նույնպես կարող են համարվել արտոնագրային
վճար վճարող, եթե նախորդ տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների
մասով մատակարարված ապրանքների, մատուցված ծառայությունների և
կատարված աշխատանքների (բացառությամբ` որպես վարձու աշխատող կատարած
աշխատանքների), ինչպես նաև վարձավճարների իրացման շրջանառության
ընդհանուր գումարը (առանց ԱԱՀ-ի) չի գերազանցել 6,0 մլն դրամը և որոնք իրենց
գործունեության իրականացման համար չեն օգտագործում անհատ ձեռնարկատեր
չհանդիսացող այլ ֆիզիկական անձանց աշխատանքը: Պետք է բավարարվեն մի քանի
այլ պայմաններ:
¾ 2010 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ընդունվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի «Հարկ վճարողների սպասարկման
արդյունավետության բարձրացման որոշ միջոցառումների մասին» N 2452-Ա
հրամանը որով մասնավորապես կարգադրվում է.
9 բացառել հարկ վճարողներից հարկային օրենսդրությամբ և ընթացակարգերով
չնախատեսված փաստաթղթեր կամ տեղեկատվություն պահանջելու դեպքերը,
9 հարկ
վճարողների
սպասարկման
համար
պատասխանատու
ստորաբաժանումների ղեկավարներին և աշխատակիցներին ազատել լրացուցիչ
հարկ վճարողների սպասարկման հետ չառընչվող գործառույթների իրականացումից
(օրինակ` հարկերի հավաքագրման պլանների ապահովման աշխատանքներից),
9 միջոցներ ձեռնարկել հարկային հաշվետվությունները (հաշվարկները,
հայտարարագրերը,
տեղեկությունները)
առձեռն
ներկայացման
եղանակը
նախընտրող
հարկ
վճարողների
թվաքանակի
կրճատման
ուղղությամբ,
բացատրական աշխատանքներով խթանելով հաշվետվությունների փոստային և
հատկապես` էլեկտրոնային ներկայացման եղանակների տարածմանը,
9 բացառել հարկային տեսչություն այցելած հարկ վճարողների հետ անհարկի
շփումները,
9 հարկ վճարողները կարող են հրավիրվել հարկային տեսչություն բացառապես
«ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքով և

հարկային օրենսդրությամբ հարկային մարմնին ընձեռված իրավասությունների
շրջանակներում,
9 հարկ վճարողների հետ հաղորդակցվելիս խստագույնս պահպանել հարկային
օրենսդրությամբ սահմանված վարքագծի (էթիկայի) կանոնները:
¾ ՀՀ կառավարության կողմից 2010 թվականի հուլիսի 29-ին ընդունվել է
«Հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների գծով հարաբերությունները
կարգավորող իրավական ակտերի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումների
տրամադրման կարգը» N 1007-Ն որոշումը, որով մասնավորապես սահմանվել է.
9 այն իրավական ակտերի մասին ցանկը, որոնց դրույթների կիրառման
վերաբերյալ կարող են տրվել պարզաբանումներ,
9 պարզաբանումների
տրամադրման
կանոնները,
ժամկետները
և
հրապարակումը, ինչպես նաև հաստատվել է, որ պարզաբանումները տրամադրվում
են ՊԵԿ-ի կողմից ՀՀ ֆինանսների նա-խարարության հետ համաձայնեցնելով:
¾ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի մարտի 23-ի
թիվ 665-Ա և 666-Ա հրամաններով հստակեցվել են ռեզիդենտներին և ոչ
ռեզիդենտներին տեղեկանքներ տրամադրելու հետ կապված հարցերը:
¾ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի մարտի 23-ի
թիվ 667-Ա, 681-Ա, 686-Ա, 687-Ա և 690-Ա հրամաններով հանվել է մի շարք դեպքերում
հարակտուների կողմից դիմումների և հայտերի լրացման պահանջը:
¾ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի մարտի 23-ի
թիվ 666-Ա, 668-Ա,670-Ա, 673-Ա, 676-Ա, 679-Ա, 680-Ա, 682-Ա, 683-Ա, 684-Ա, 688-Ա, 689Ա և 690-Ա հրամաններով, ինչպես նաև թվով 2 հանձնարարակններով հանվել է
հարկային տեսչությունների կողմից վերադաս հարկային մարմնին մի շարք
տեղեկանքների և տեղեկությունների ներկայացման պահանջը,ինչպես նաև մի շարք
այլ դեպքերում նախատեսվել է ներքին փաստաթղթաշրջանառության էլէկտրոնային
տարբերակ` թղթայինի փոխարեն:
¾ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի մարտի 23-ի
թիվ 685-Ա հրամանով ուժը կորցված է ճանաչվել հարկային պետական ծառայության
պետի 2004 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված
պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների շրջանառության նկատմամբ
հսկողության ուժեղացման մասին» №1-06/1417-Ա հրամանը:
¾ 2010 թվականի հուլիսի 7-ից ուժի մեջ է մտել 2010 թվականի մայիսի 20-ին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի կողմից ընդունված` «Հարկերի
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության ՀՕ-79-Ն օրենքը, որի համաձայն, գերավճարների եւ
(կամ) գերավճարից տարբերվող գումարների հետ վերադարձն օրենքով սահմանված

ժամկետից ուշացնելու դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
կողմից սահմանված կարգով պետության կողմից տույժեր են հաշվեգրվելու ի օգուտ
հարկ վճարողների: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
փետրվարի 10-ի թիվ 85-Ն որոշմամբ հաստատվել է գերավճարների եւ (կամ)
գերավճարից տարբերվող գումարների հետ վերադարձն օրենքով սահմանված
ժամկետից ուշացնելու համար տույժերի հաշվարկման, հաշվանցման եւ (կամ)
վճարման կարգը:
¾ 2011 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել 2010 թվականի դեկտեմբերի 8ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի կողմից ընդունված` «Հարկերի
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության ՀՕ-177-Ն օրենքը, որի
համաձայն, ավելացված արժեքի հարկի եւ ակցիզային հարկի գծով oրենքով
սահմանված կարգով որոշվող` վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների
դիմաց հաշվանցման և (կամ) վերադարձման ենթակա գումարը կարող է
արձանագրվել առանց ուսումնասիրության եւ հարկ վճարողի դիմումի համաձայն
ուղղվել հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների մարմանը եւ (կամ)
վերադարձվել,
եթե
հարկ
վճարողը,
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության սահմանած չափանիշներին համապատասխան, ռիսկային չի
համարվում: 2011-2012 թվականներին ռիսկային չհամարվող հարկ վճարողներին
ավելացված արժեքի եւ ակցիզային հարկի գումարներն առանց ուսումնասիրության
հաշվանցվում եւ (կամ) վերադարձվում են, եթե հաշվետու ամսվա արդյունքներով
(կամ հաշվետու եռամսյակի համար ամսա-կան հաշվարկով) հաշվանցման եւ (կամ)
վերադարձման ենթակա ավելացված արժեքի հարկի եւ ակցիզային հարկի
հանրագումարը, իսկ ակցիզային հարկ չվճարողների համար` ավելացված արժեքի
հարկի գումարը 2011 թվականին չի գերազանցում 5 միլիոն դրամը, իսկ 2012
թվականին` 10 միլիոն դրամը:
¾ 2011 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել «Արտոնագրային վճարների
մասին» Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենքը, որով ընդլայնվել է
արտոնագրային վճարների կիրառության շրջանակը: Մասնավորապես.
9 ընդլայնվել է արտոնագրային վճարների օբյեկտ համարվող գործունեության
տեսակների ցանկը,
9 արտոնագրային
վճար
վճարող
համարվելու
առումով
իրացման
շրջանառության առավելագույն թույլատրելի շեմը նախկին 2.5 մլն. դրամի փոխարեն
սահմանվել է 6 մլն. դրամի չափով (առանց ավելացված արժեքի հարկի),
9 անհատ ձեռնարկատերերին նույնպես հնարավորություն է ընձեռվել գործելու
արտոնագրային վճարների համակարգում:

Գերավճարների վերադարձի համակարգի բարելավում

ՀՀ կառավարությունը 2011 թվականի փետրվարի 10-ին ընդունել է
«Գերավճարների և (կամ) գերավճարից տարբերվող գումարների հետ վերադարձն
օրենքով սահմանված ժամկետից ուշացնելու համար տույժերի հաշվարկման,
հաշվանցման և (կամ) վճարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության
N 85-Ն որոշումը, որով նաև սահմանվում է գերավճարի հետ վերադարձումը 90
օրից ուշացնելու դեպքում գերավճարի գումարին տույժերի ավելացում:

Հարկային մարմնի գործունեության հրապարակայնություն
¾ Ամսական կտրվածքով շարունակվում է հրապարակվել և հարկային մարմնի
պաշտոնական ինտերնետային կայքում տեղադրվել հարկային և մաքսային մարմնի
համառոտագիրը,
¾ Խոշոր հարկ վճարողների կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի վերաբերյալ
պարբերաբար հրապարակվող տվյալներին զուգահեռ ամսական և եռամսյակային
կտրվածքով հրապարակվում են հարկային վիճակագրական ամփոփ տվյալները,
ինչպես նաև խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների
վերլուծությունը (տվյալները տեղադրվում են հարկային մարմնի պաշտոնական
ինտերնետային կայքում),
¾ Եռամսյա պարբերականությամբ հրապարակվում են «Մաքսատուն» և
«Հարկատու» ամսագրերը,
¾ Առաջին անգամ մշակվել և հրապարակվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2009թ. տարեկան
հաշվետվությունը,
¾ Հաստատված հայեցակարգի համաձայն` պարբերաբար հրապարակվում են
հարկային մարմնի կողմից պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգման ակտերը, դրանց վերաբերյալ գանգատարկման հանձնաժողովի
որոշումները, դատական վճիռները, ինչպես նաև հարկային ծառայողներին կարգապահական տույժ նշանակելու մասին որոշումները:

