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Հոդված 28. Հարկային մարմնի զարգացման և պարգևատրման ֆոնդը  
(վերնագիրը խմբ. 05.11.03 ՀՕ-28-Ն, լրաց. 12.12.13 ՀՕ-175-Ն) 

1. Հարկային վարչարարության իրականացման արդյունավետությունը 
բարձրացնելու նպատակով հարկային մարմնում գործում է հարկային մարմնի 
համակարգի զարգացման ֆոնդ (այսուհետ՝ ֆոնդ): 

2. Ֆոնդը կազմավորվում է՝ 
1) հարկային մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքներով սահմանված հարկերը, տուրքերը, պարտադիր այլ վճարները, 
հարկվող շրջանառությունները և եկամուտները թաքցնելը կամ պակաս ցույց 
տալը բացահայտելու հետևանքով լրացուցիչ գանձվող հարկերից, 
տուրքերից, պարտադիր այլ վճարներից և դրանց հետ կապված հարկային 
օրենսդրությամբ նախատեսված ֆինանսական պատժամիջոցներից, ինչպես 
նաև հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված տուգանքներից (այսուհետ՝ 
լրացուցիչ գումարներ) տասը տոկոս մասհանումների հաշվին: 

Ֆոնդի միջոցների հաշվառման համար հարկային մարմնում բացվում են 
հատուկ անձնական հաշվի քարտեր: Հատուկ անձնական հաշվի քարտի ձևը 
և վարման կարգը սահմանում է վերադաս հարկային մարմինը: 

Ֆոնդում պարտավորությունները և դրանց մարումները (վճարումը, 
հաշվանցումը), ինչպես նաև պարտավորություններից ավելի վճարված 
գումարները հաշվառվում են դրամով (առանց լումաների): 
Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ լուծարման դեպքում մինչև 
հարյուր դրամ ընդհանուր պարտավորությունները և գերավճարներն 
անտեսվում են: 

Ժամանակագրական կարգի կիրառման ժամանակ վճարողի կողմից 
Ֆոնդին կատարված փաստացի վճարումների (կամ հաշվանցումների) 
հաշվին, եթե վճարողը կոնկրետ չի նշել, թե որ ժամանակաշրջանի և որ 
պարտավորության մարմանն է այն վերաբերում (նպատակային չէ), ապա 
առաջնահերթ մարվում են տվյալ հարկատեսակի գծով առկա 
պարտավորությունները հետևյալ հերթականությամբ` հարկի (վճարի) 



գումարները, տույժերը, տուգանքները, իսկ որևէ հարկատեսակի 
(վճարատեսակի) չվերաբերող տուգանքներից առաջնահերթ մարվում են 
կրկնապատկվող տուգանքների գումարները: 

Անձնական հաշվի քարտից հատուկ անձնական հաշվի քարտ (և 
հակառակը) կատարվում են հաշվանցումներ` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: Անձնական հաշվի 
քարտում գրանցված հարկերի (այդ թվում` հարկերին փոխարինող 
վճարների), պետական տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների, 
բնօգտագործման վճարների նկատմամբ հաշվարկվող տույժերը և (կամ) 
տուգանքները, ինչպես նաև կրկնապատկվող տուգանքները հաշվառվում են 
նույն անձնական հաշվի քարտում: Հատուկ անձնական հաշվի քարտում 
գրանցված հարկերի, պետական տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների, 
բնօգտագործման վճարների նկատմամբ հաշվարկվող տույժերը, ինչպես նաև 
կրկնապատկվող տուգանքները հաշվառվում են նույն հատուկ անձնական 
հաշվի քարտում. 

2) հարկային ծառայողների նկատմամբ սույն օրենքի 42-րդ հոդվածի 
համաձայն կիրառվող նյութական պատասխանատվության արդյունքում 
գանձվող գումարների հաշվին. 

3) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքով հարկային մարմնի քննությանը վերապահված 
իրավախախտումների գործերով նշանակված վարչական տուգանքների 
երեսուն տոկոս մասհանումների հաշվին: 

3. Ֆոնդը ծախսվում է՝ 
1) համակարգչային, կապի և տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման ու 

շահագործման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման և 
նյութատեխնիկական ապահովվածության համար. 

2) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
օպերատիվ-հետախուզական և հետաքննչական միջոցառումներ 
իրականացնելիս ծախսեր կատարելու համար. 

3) լրացուցիչ գումարներ անմիջապես հայտնաբերողների, հարկային 
մարմինների աշխատանքներում ներդրում ունեցողների դրամական 
պարգևատրման և օգնության համար, ընդ որում, ֆոնդից պարգևատրմանն 
ուղղվող միջոցները չեն կարող գերազանցել հարկային մարմնի 
աշխատավարձի ֆոնդի 30 տոկոսը. 

4) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
հսկիչ գնումների իրականացման համար. 

5) շենքերի, շինությունների, աշխատանքային պայմանների բարելավման 
համար. 

6) հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի կողմից հարկային 
օրենսդրության դրույթների խախտման հետևանքով սույն հոդվածի 2-րդ մասի 
1-ին կետով նախատեսված գումարները հարկ վճարողին փոխհատուցելու 
համար: 

Ֆոնդի տնտեսված միջոցները Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշմամբ կարող են ուղղվել Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդ: 



4. Լրացուցիչ գումարի օգտագործումն իրականացվում է միայն տվյալ 
գումարին համապատասխանող հայտնաբերված լրացուցիչ գումարը 
պետական բյուջե մուտքագրելուն (վերականգնելուն) համամասնորեն, իսկ 
հայտնաբերված լրացուցիչ գումարի վճարման պարտավորությունը 
հաստատող՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի առկայության 
դեպքում՝ ամբողջությամբ: Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված նպատակներով 
ֆոնդի միջոցները մուտքագրվում և օգտագործվում են հարկային մարմնի 
ղեկավարի սահմանած կարգով: 

5. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով հարկային մարմնի 
պահպանման ծախսերում կարող է նախատեսվել նաև պարգևատրման ֆոնդ: 

(28-րդ հոդվածը խմբ. 05.11.03 ՀՕ-28-Ն, փոփ. 14.12.04 ՀՕ-191-Ն, խմբ. 
16.12.05 ՀՕ-24-Ն, փոփ. 24.10.07 ՀՕ-234-Ն, լրաց. 23.10.08 ՀՕ-176-Ն, խմբ. 
08.12.10 ՀՕ-187-Ն, փոփ. 22.12.10 ՀՕ-268-Ն, լրաց. 12.12.13 ՀՕ-175-Ն) 
 

 

 

 


