
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Հոդված 4. Օրենսգրքում կիրառվող հիմնական հասկացությունները 

  

1. Հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի կիրառության իմաստով՝ 
ստորև նշված հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստն ու նշանակությունը. 

64) պարտադիր ծանուցման ենթակա փաստաթղթեր՝ հարկային մարմնի կողմից իրականացվող 
վարչարարության (բացառությամբ հարկային ստուգումների և ուսումնասիրությունների) շրջանակներում 
ինչպես թղթային եղանակով, այնպես էլ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ընդունվող՝ Օրենսգրքով և 
օրենքով նախատեսված փաստաթղթեր (մասնավորապես արձանագրություններ, արգելանքի 
հանձնարարագրեր, որոշումներ, ծանուցագրեր).– 

«64) պարտադիր ծանուցման ենթակա փաստաթղթեր՝ հարկային մարմնի կողմից Օրենսգրքի 398-

րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված՝ չվճարված հարկային պարտավորությունների գանձման կամ 

հարկ վճարողի գույքի արգելանքի վարչական վարույթների շրջանակներում ինչպես թղթային եղանակով, 

այնպես էլ՝ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ընդունվող՝ Օրենսգրքով և օրենքով նախատեսված 

փաստաթղթեր (մասնավորապես՝ արձանագրություններ, արգելանքի հանձնարարագրեր, որոշումներ, 

ծանուցագրեր).»: 

66) հարկ վճարողներին էլեկտրոնային ծանուցում` պարտադիր ծանուցման ենթակա փաստաթղթերի՝ 
հարկ վճարողներին էլեկտրոնային եղանակով իրազեկում, որն իրականացվում է հարկ վճարողի կողմից 
հարկային մարմին ներկայացված էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու, իսկ դրա բացակայության 
դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական 
ինտերնետային կայքում տեղադրելու միջոցով: Էլեկտրոնային ծանուցման միջոցով իրազեկված 
պարտադիր ծանուցման ենթակա փաստաթուղթն ուժի մեջ է մտնում այն էլեկտրոնային փոստի հասցեին 
ուղարկելու կամ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական 
ինտերնետային կայքում տեղադրելու օրվան հաջորդող օրվանից.– 

«66) հարկ վճարողներին էլեկտրոնային ծանուցում` պարտադիր ծանուցման ենթակա 

փաստաթղթերի՝ հարկ վճարողների էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում, որն իրականացվում է 

հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հարկ 

վճարողի անձնական էջում տեղադրելու եղանակով, իսկ դրա անհնարինության կամ տեղադրելու 

օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրյա ժամկետում հարկ վճարողի կողմից սույն կետով նախատեսված 

անձնական էջ մուտք չգործելու դեպքերում՝ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային 

ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում տեղադրելու միջոցով, ինչի մասին հարկ 

վճարողը ծանուցվում է հարկային մարմնում առկա իր էլեկտրոնային փոստին»: 

 

Հոդված 33. Հարկ վճարողների (հարկային գործակալների) և դրանց պաշտոնատար անձանց 
պարտականությունները 

  
1. Հարկ վճարողը (հարկային գործակալը) և դրա պաշտոնատար անձը պարտավոր է` 

13) պետական գրանցում ստանալուց (հաշվառվելուց) հետո՝ մինչև առաջին հաշվետու 
ժամանակաշրջանի համար Օրենսգրքով նախատեսված՝ հարկային հաշվարկները ներկայացնելու 
վերջին օրը ներառյալ, հարկային մարմին ներկայացնել, իսկ Օրենսգրքով նշված փաստաթղթերն 
էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու պարտադիր պահանջ նախատեսված լինելու և հարկային 
մարմնի հետ էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշվարկների ներկայացման մասին պայմանագիր 
կնքված լինելու դեպքում` հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային 
կառավարման համակարգի «Անձնական գրասենյակ» բաժնում լրացնել այն էլեկտրոնային փոստի 
հասցեն, որին հարկային մարմնի կողմից էլեկտրոնային եղանակով ծանուցվելու են պարտադիր 



ծանուցման ենթակա փաստաթղթերը:– ուղարկվելու են Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում 
հարկային մարմնի կողմից իրականացվող վարչարարության շրջանակներում ծանուցումները: 

Հոդված 398. Հարկային իրավախախտումների արձանագրումը 

  
1. Հարկային վարչարարության իրականացման ընթացքում հարկային իրավախախտում 

հայտնաբերելուց անմիջապես հետո հարկային մարմնի պատասխանատու պաշտոնատար անձը 
կազմում է արձանագրություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հարկային իրավախախտումները 
բացահայտվում և արձանագրվում են հարկային մարմնի կողմից Օրենսգրքով սահմանված կարգով 
իրականացվող ստուգումների, ուսումնասիրությունների կամ օրենքով սահմանված կարգով 
իրականացվող օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացման կամ հարկ վճարողի 
անձնական հաշվի քարտերում հարկային պարտավորությունների հաշվառման արդյունքում: 

2. Արձանագրության ձևը և լրացման կարգը հաստատում է հարկային մարմինը: Արձանագրությունը 
պետք է պարունակի՝ 

1) արձանագրությունը կազմելու վայրը, տարին, ամիսը, ամսաթիվը և համարը. 
2) հարկային իրավախախտում կատարած անձի անունը, ազգանունը, կազմակերպության լրիվ 

անվանումը, ՀՎՀՀ-ն՝ առկայության դեպքում, նրա բնակության (գտնվելու վայրի) հասցեն, ֆիզիկական 
անձի անձնագրային տվյալները և (կամ) հանրային ծառայությունների համարանիշը (հայտնի լինելու 
դեպքում). 

3) հարկային իրավախախտումների նկարագրությունը, ժամանակահատվածը, ձեռք բերված 
տեղեկությունները և այն իրավական նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել. 

4) ձեռք բերված տեղեկությունների սահմաններում հարկային պարտավորության նախնական 
հաշվարկը և պատասխանատվության կիրառման իրավական հիմքերը. 

5) արձանագրությունը կազմած հարկային մարմնի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, 
ազգանունը, ստորագրությունը: 

3. Կազմված արձանագրությանը կարող են կցվել հարկային իրավախախտման փաստը հիմնավորող 
համապատասխան փաստաթղթեր, լուսանկարներ, էլեկտրոնային տեղեկություններ պարունակող 
կրիչներ, նյութեր և անհրաժեշտ տեղեկություններ պարունակող այլ իրեր: 

4. Արձանագրությունը կազմելուց հետո այն ներկայացվում է հարկային մարմնի կառուցվածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարին՝ հետագա ընթացքն ապահովելու նպատակով: Եթե կազմված 
արձանագրության հիման վրա հարուցվում է վարչական կամ քրեական վարույթ, ապա 
արձանագրությունը պահպանվում է վարչական կամ քրեական գործում, իսկ եթե վարույթ չի հարուցվում, 
այն պահպանվում է հարկ վճարողի հարկային գործում՝ հետագա հարկային հսկողության ընթացքում 
օգտագործելու նպատակով: 

5. Հարկային մարմնում վարվող՝ հարկ վճարողի անձնական հաշվի քարտերում Օրենսգրքով կամ 
վճարների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով չվճարված 
հարկային պարտավորությունների առաջացման դեպքում, բացառությամբ ստուգման կամ այլ վարչական 
ակտերով հարկային պարտավորություններ առաջադրված լինելու դեպքերի, հարկային մարմնի 
նախաձեռնությամբ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցվում է չվճարված հարկային 
պարտավորությունների գանձման վարչական վարույթ, եթե չվճարված հարկային պարտավորության 
չափը գերազանցում է 200 հազար դրամը կամ հարկային պարտավորության առաջացման օրվանից 
հետո անցել է երկու ամսից ավելի ժամանակ: 

«5.1. Օրենսգրքով սահմանված պարտադիր ծանուցման ենթակա փաստաթղթերը հարկ 

վճարողներին կարող են ծանուցվել էլեկտրոնային եղանակով: 

Հարկ վճարողների էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումն իրականացվում է պարտադիր 

ծանուցման ենթակա փաստաթղթերը հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման 

էլեկտրոնային կառավարման համակարգի՝ հարկ վճարողի անձնական էջում տեղադրելու եղանակով, 

իսկ դրա անհնարինության կամ տեղադրելու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրյա ժամկետում հարկ 

վճարողի կողմից սույն մասով նախատեսված անձնական էջ մուտք չգործելու դեպքերում՝ Հայաստանի 

Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային 

կայքում տեղադրելու միջոցով, ինչի մասին հարկ վճարողը ծանուցվում է հարկային մարմնում առկա իր 

էլեկտրոնային փոստին։ 



Պարտադիր ծանուցման ենթակա փաստաթղթերին հարկ վճարողը համարվում է պատշաճ 

ծանուցված հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգի անձնական էջ մուտք գործելու պահին, ինչը հավաստվում է էլեկտրոնային համակարգի 

կողմից ինքնաշխատ եղանակով հարկ վճարողին ուղարկվող հաղորդագրությամբ։  

 Պարտադիր ծանուցման ենթակա փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության 

հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում տեղադրելու դեպքում՝ հարկ 

վճարողը համարվում է պատշաճ ծանուցված այդ փաստաթղթերը կայքում տեղադրելու օրը: 

 Պարտադիր ծանուցման ենթակա փաստաթղթերն ուժի մեջ են մտնում հարկ վճարողի կողմից 

նշված փաստաթղթերին պատշաճ ծանուցվելու հաջորդ օրը։ 

5.2. Հարկ վճարողի հաշվառման համար չունեցող հարկ վճարողներին պարտադիր ծանուցման 

ենթակա փաստաթղթերը ծանուցվում են փոստային կապի միջոցով` հանձնման մասին ծանուցմամբ 

հարկային մարմնում առկա տեղեկություններով ժամանակագրական կարգով վերջին հաշվառման 

հասցեով: Փոստային կապի միջոցով պարտադիր ծանուցման ենթակա փաստաթղթերը հարկ վճարողին 

ուղարկելուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնման մասին հետադարձ ծանուցում 

չստանալու դեպքում հարկային մարմինը նշված փաստաթղթերի իրազեկումն իրականացնում է 

Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային 

կայքում  տեղադրելու միջոցով և փաստաթղթերն ուժի մեջ են մտնում կայքում տեղադրելու օրվան 

հաջորդող 5-րդ օրվանից։»: 

 
6. Հարկային մարմնի իրականացրած հարկային հսկողության արդյունքներով կազմված ստուգման 

կամ այլ վարչական ակտերով հարկային պարտավորություններ առաջադրված լինելու դեպքում նշված 
ստուգման կամ այլ վարչական ակտերը դառնում են անբողոքարկելի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկամսյա 
ժամկետում, և դրանցով արձանագրված հարկային պարտավորությունները հարկ վճարողի կողմից 
ենթակա են կատարման նշված ակտերն անբողոքարկելի դառնալու օրվան հաջորդող 10-օրյա 
ժամկետում: 

Հարկային մարմնի իրականացրած հարկային հսկողության արդյունքներով կազմված ստուգման կամ 
այլ վարչական ակտերով արձանագրված հարկային պարտավորությունները սույն մասով սահմանված 
ժամկետում չվճարվելու դեպքում նշված ստուգման կամ այլ վարչական ակտերը կատարվում են 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

7. Սույն հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերին համապատասխան՝ գանձման (վճարման) ենթակա 
պարտավորությունները ենթակա են կատարման մինչև կատարման օրը՝ Օրենսգրքով կամ օրենքով 
սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերի և տուգանքների հետ միասին: 

 
 

 


