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Հոդված 2. Օրենքի գործողության ոլորտը 

1. Սույն օրենքը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի 
կազմակերպությունների, ներառյալ` նրանց ստեղծած հիմնարկների (այսուհետ` 
կազմակերպություններ) վրա: 

2. Սույն օրենքի իմաստով հանրային հատվածի կազմակերպություններ են համարվում 
պետական մարմինները (բացառությամբ Կենտրոնական բանկի) ՀՀ մարդու իրավունքների 
պաշտպանի աշխատակազմը, ՀՀ նախագահի աշխատակազմը, ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմը, ՀՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմը, ՀՀ հանրային 
հեռուստառադիոընկերության խորհուրդը, պետական մարմինները (այդ թվում` ենթակա 
պետական մարմինները)՝ բացառությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի, համայնքների 
ղեկավարների աշխատակազմերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով գրանցված պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները: 

 

Հոդված 3. Հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերը 

1. Կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական 
ակտերը ներառում են` 

1) սույն օրենքը. 

2) սույն օրենքից բխող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները. 

3) Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման 
ստանդարտը (ՀՀՀՀՍ). 

4) կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական 
հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը. 

5) կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 
օրինակելի մոդելը. 

6) կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթը և 
լրացման ցուցումները. 

7) սույն օրենքով նախատեսված իրավական այլ ակտեր: 



 

Հոդված 4. Հաշվապահական հաշվառման կարգավորումը 

1. Հաշվապահական հաշվառման կարգավորումը և համակարգումն իրականացնում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման 
մարմինը (այսուհետ` լիազոր մարմին): 

2. Լիազոր մարմինն իր իրավասության սահմաններում հաստատում է` 

1) Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման 
ստանդարտը, կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության 
հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը, 
կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության օրինակելի մոդելը 
և ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթը. 

2) սույն օրենքով նախատեսված իրավական այլ ակտեր: 

2. Լիազոր մարմինն իր իրավասության սահմաններում հաստատում է`  

1) Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման 
ստանդարտը,  

2) կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա 
կիրառման հրահանգը, 

3) կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 
օրինակելի մոդելը,  

4) կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթը և 
լրացման ցուցումները,  

5) կազմակերպություններում հողամասերի և շենքերի վերագնահատման անցկացման 
ժամկետները և մեթոդաբանությունը,  

6) կազմակերպություններում նյութական ակտիվը որպես հիմնական միջոց 
դասակարգելու նվազագույն արժեքը, 

7) կազմակերպություններում նոր հիմնական միջոցների և սկզբնական արժեքով 
հաշվառվող կենսաբանական ակտիվների մաշվածության հաշվարկման նորմատիվային 
օգտակար ծառայության ժամկետները,  

8) կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների 
պահուստի ձևավորման, դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման, դուրսգրման և 
հաշվապահական հաշվառման մեջ արտացոլման կարգը.  

9) սույն օրենքով նախատեսված իրավական այլ ակտեր: 



3. Լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով ապահովում է` 

1) հաշվապահների ուսուցման և շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման 
համակարգի առկայությունը. 

2) հաշվապահների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների 
համապատասխան աստիճանը հաստատող որակավորման քննությունների կազմակերպման 
համակարգի առկայությունը. 

3) հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորում ունեցող հաշվապահների, ինչպես 
նաև հանրային հատվածի կազմակերպություններին հաշվապահական ծառայություններ 
մատուցող անձանց (անհատ ձեռնարկատեր կամ կազմակերպություն)՝ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հաշվառումն ու վերջիններիս ցանկի 
հրապարակումը, ինչպես նաև հանրային հատվածի կազմակերպություններին 
հաշվապահական ծառայություններ մատուցող անձանց ներկայացվող չափանիշների 
սահմանումը. 

4) հաշվապահական հաշվառման ոլորտում միջազգային կազմակերպությունների, 
օտարերկրյա կազմակերպությունների և Հայաստանի Հանրապետության պետական ու 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակցությունը: 

5) կազմակերպությունների (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ 
պալատի) կողմից հաշվապահական հաշվառման վարման և ֆինանսական 
հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացի նկատմամբ մշտադիտարկումը և 
անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումների տրամադրումը, ինչի նպատակով իրավասու է 
կազմակերպություններից պահանջելու տրամադրել նրանց սինթետիկ (ընդհանրացված) 
հաշիվների հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանները (հաշվապահական 
հաշվառման գործառնությունների մատյանները), դրանց շրջանառության տեղեկագրերը և 
ֆինանսական հաշվետվությունները: 

4. Սույն օրենքի համաձայն լիազոր մարմնի հաստատած կազմակերպությունների 
ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և 
դրա կիրառման հրահանգը, կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման 
քաղաքականության օրինակելի մոդելը, ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի 
փաթեթը և լրացման ցուցումները, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ այլ 
իրավական ակտերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության հանրային 
հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտին: 

 

Հոդված 11. Սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը 

1. Հաշվապահական հաշվառման գրանցումները կատարվում են սկզբնական 
հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի (այսուհետ՝ սկզբնական հաշվառման 



փաստաթղթեր) հիման վրա, որոնք արձանագրում են գործառնությունների կատարումը, այլ 
դեպքերի և իրադարձությունների տեղի ունենալը: 

2. Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը պետք է ունենան հետևյալ պարտադիր 
վավերապայմանները (ռեկվիզիտները)՝ 

1) փաստաթղթի անվանումը. 

2) հերթական համարը. 

3) կազմելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը. 

4) գործառնության մասնակիցների (մասնակցի) անվանումը (անունը, ազգանունը). 

5) գործառնության (այլ դեպքի կամ իրադարձության) բովանդակությունը. 

6) գործառնության (այլ դեպքի կամ իրադարձության) չափման միավորները` դրամական և 
(կամ) բնաիրային արտահայտությամբ. 

7) պատասխանատու անձի (անձանց) անունը, ազգանունը, պաշտոնը և 
ստորագրությունը: 

3. Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերում կարող են ներառվել լրացուցիչ 
վավերապայմաններ` կախված գործառնության (այլ դեպքի կամ իրադարձության) բնույթից և 
տվյալների մշակման համակարգից: Լրացուցիչ վավերապայմանները կարող են սահմանել 
լիազոր մարմինը և (կամ) կազմակերպությունը: 

4. Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը կազմվում են գործառնության կատարման 
(այլ դեպքի կամ իրադարձության տեղի ունենալու) պահին, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա 
գործառնության (այլ դեպքի կամ իրադարձության) ավարտից անմիջապես հետո: 

5. Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը ժամանակին և ամբողջական ձևակերպելու, 
հաշվապահական հաշվառման մեջ արտացոլելու նպատակով սահմանված ժամկետներում 
դրանք փոխանցելու պատասխանատվությունը կրում են այդ փաստաթղթերը կազմող և 
ստորագրող անձինք: 

6. Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերում սխալի ուղղումը համաձայնեցվում է 
տնտեսական գործառնության մասնակիցների հետ և հաստատվում տվյալ փաստաթուղթն 
ստորագրելու իրավունք ունեցող անձանց ստորագրություններով` նշելով ուղղման տարին, 
ամիսը և ամսաթիվը: 

7. Լիազոր մարմինը կարող է սահմանել սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի 
օրինակելի ձևեր: Կազմակերպությունը կարող է օգտագործել այդ ձևերը կամ, սույն հոդվածի 2-
րդ մասին համապատասխան, դրանք սահմանել ինքնուրույն: 

8. Հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերով կարող են 
սահմանվել պարտադիր կիրառման ենթակա սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի ձևեր: 



Հոդված 18. Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմմանը ներկայացվող պահանջները 

  

1. Բոլոր կազմակերպություններն անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման տվյալների հիման 
վրա պարտավոր են կազմել առանձին կամ անհատական ֆինանսական հաշվետվություններ: 

2. Հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերով նախատեսված 
դեպքերում վերահսկող կազմակերպությունը պարտավոր է պատրաստել և ներկայացնել 
համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ: Այն վերահսկող կազմակերպությունը, որն 
իր հերթին հանդիսանում է վերահսկվող կազմակերպություն, համախմբված ֆինանսական 
հաշվետվություններ ներկայացնում է միայն այն դեպքում, երբ դա սահմանված է օրենքով կամ 
լիազոր մարմնի կողմից: 

3. Հայաստանի Հանրապետության` որպես մեկ միասնական միավորի, ֆինանսական 
հաշվետվությունները պատրաստում է լիազոր մարմինը: Համայնքի՝ որպես մեկ միասնական 
միավորի, ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստում է համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմը։ 

4. Ֆինանսական հաշվետվություններում տեղեկատվության ներկայացման վերաբերյալ 
պահանջները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի 
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտով: 

5. Ֆինանսական հաշվետվություններն ստորագրում են կազմակերպության ղեկավարը և 
գլխավոր հաշվապահը, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով կամ լիազոր մարմնի կողմից: 

 

Հոդված 24. Անցումային դրույթներ 

1. Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված պահանջն ուժի մեջ 
է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից: 

2. Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պահանջն ուժի մեջ է մտնում 
2017 թվականի հունվարի 1-ից2023 թվականի հունվարի 1-ից հետո ընկած հաշվետու 
ժամանակահատվածների համար: 

3. Լիազոր մարմինը սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված առաջին 
ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստում է 20192024 թվականի հաշվետու 
ժամանակահատվածի համար: 

4. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին հաշվապահական ծառայության ղեկավարի 
պաշտոն զբաղեցնող անձինք համարվում են սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 
սահմանված ժամկետով հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորում ստացած` լիազոր 
մարմնի կազմակերպած մասնագիտական վերապատրաստումն անցնելուց հետո: 



5. Կազմակերպությունների կողմից սույն օրենքով նախատեսված հաշվապահական 
հաշվառման համակարգին անցումն իրականացվում է լիազոր մարմնի սահմանած 
ժամանակացույցի համաձայն: 

6. Սույն օրենքից բխող իրավական ակտերն ընդունվում են սույն օրենքն ուժի մեջ 
մտնելուց հետո` վեց ամսվա ընթացքում: 

 


