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1. Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում կամ 

օտարերկրյա պետություններում գրանցված և Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործունեություն իրականացնող առևտրային 
կամ ոչ առևտրային կազմակերպություններում, հիմնարկներում (այդ թվում` 
օտարերկրյա իրավաբանական անձի), իրավաբանական անձի 
մասնաճյուղում կամ ներկայացուցչությունում, տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև անհատ 
ձեռնարկատերերի (այսուհետ` տնտեսավարող սուբյեկտներ) 
գործունեության ստուգումների և ուսումնասիրությունների կազմակերպման և 
անցկացման հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև սահմանում է 
դրանց իրականացման միասնական կարգը:   

2. Ստուգումն օրենքի հիման վրա իրականացվող ընթացակարգ է, որով 
պարզվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ներկայացրած 
հաշվետվությունների, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
նախատեսված հայտարարագրերի, հարկերի և պարտադիր այլ վճարների 
գծով նախատեսված հաշվարկների, ելակետային տվյալների, այլ 
փաստաթղթերի (այսուհետ` հաշվետվություն) արժանահավատությունը և 
վերջինիս ծավալած փաստացի գործունեության համապատասխանությունն 
օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջներին: 

3. 1 ՈՒսումնասիրությունը տնտեսավարող սուբյեկտի ֆինանսական ու 
փաստացի գործունեության վիճակը` վերջինիս ներկայացրած 
հաշվապահական հաշվեկշռի, ֆինանսական և Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ հաշվետվությունների 
հիման վրա, ստուգումն իրականացնող մարմնի կողմից ստուգող մարմնում` 
պարզաբանելու նպատակով իրականացվող ներքին ընթացակարգ է, 
բացառությամբ սույն կետի ութերորդ պարբերությամբ նախատեսված 
դեպքերի: 

2 Հարկային մարմինները կարող են անցկացնել տնտեսավարող 
սուբյեկտի կողմից հարկային մարմին ներկայացրած հաշվետվությունների, 
հաշվարկների, հայտարարագրերի, ելակետային տվյալների վերաբերյալ 
հայտարարությունների և օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկությունների 
(այսուհետ սույն հոդվածում` հաշվետվություններ) կամերալ 
(գրասենյակային) ուսումնասիրություններ: 

3 Կամերալ ուսումնասիրության նպատակն է պարզել հարկերի և 
հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների հաշվարկման 
ճշտությունը, միևնույն հաշվետվության ցուցանիշների, տվյալների և 



թվաբանական հաշվարկների ճշտությունը, տարբեր հաշվետվություններում 
առկա համադրելի ցուցանիշների կամ տեղեկությունների 
համապատասխանությունը, հաշվետվություններում արտացոլված 
ցուցանիշների և տեղեկությունների համապատասխանությունը 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավասու պետական մարմիններից 
ստացված տեղեկությունների հետ: 

4 Սույն հոդվածով նախատեսված ուսումնասիրությունը իրականացվում 
է հարկային մարմնի գրասենյակում` առանց տնտեսավարող սուբյեկտին 
այցելության և լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջի: 

5 Կամերալ ուսումնասիրության (բացառությամբ սույն կետի վեցերորդ 
պարբերությամբ նախատեսված դեպքի) արդյունքում 
հաշվետվություններում խախտումներ, անճշտություններ, 
անհամապատասխանություններ (այսուհետ սույն հոդվածում` խախտումներ) 
հայտնաբերելու դեպքում դրա վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն 
(երկու օրինակից), որը ուսումնասիրություն անցկացնող հարկային մարմինը 
երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում փոստով կամ առձեռն 
տրամադրում է տնտեսավարող սուբյեկտին: Տնտեսավարող սուբյեկտի 
ղեկավարը (նրան փոխարինող պաշտոնատար անձը) հինգ 
աշխատանքային օրվա ընթացքում արձանագրված խախտումների հետ 
համաձայնվելու դեպքում հարկային մարմին է ներկայացնում 
օրենսդրությամբ սահմանված ճշտված (ճշգրտված) հաշվետվությունը կամ 
հաշվետվությունները: Արձանագրված խախտումների հետ համաձայն 
չլինելու դեպքում տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարը (նրան փոխարինող 
պաշտոնատար անձը) հարկային մարմին է ներկայացնում իր գրավոր 
առարկությունները: 

6 Եթե հարկային մարմնի կողմից իրականացվող կամերալ 
(գրասենյակային) ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ 
շրջանառության հարկ վճարողը որևէ հաշվետու ժամանակաշրջանում 
խախտել է «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 1.1-ին մասի պահանջները, ապա 
հարկային մարմինը վերադաս հարկային մարմնի սահմանած ձևով 
խախտման վերաբերյալ կազմում է արձանագրություն, որում նշվում են` 

 1) արձանագրության համարը, կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը. 
2) ուսումնասիրություն իրականացրած պաշտոնատար անձանց 

պաշտոնը, անունը, ազգանունը. 
3) տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը և հարկ վճարողի 

հաշվառման համարը. 
4) հաշվետու ժամանակաշրջանը (ժամանակաշրջանները), որի (որոնց) 

ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել է խախտում. 
5) «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 7-րդ հոդվածի 1.1-ին մասի պահանջների խախտման նկարագիրը: 
Սույն պարբերությանը համապատասխան իրականացվող կամերալ 

(գրասենյակային) ուսումնասիրության արձանագրության հիման վրա 
հարկային մարմինը կամերալ (գրասենյակային) ուսումնասիրության 
արդյունքները մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ամփոփում է 
ստուգման ակտի նախագծով, որն արձանագրության հետ ակտի նախագծի 



կազմմանը հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ 
ձևով (առձեռն կամ փոստով) ներկայացնում է տնտեսավարող սուբյեկտի 
ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին` 
առարկություններ ներկայացնելու նպատակով: Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 
1-ին մասով սահմանված կարգով ու ժամկետներում կամերալ 
(գրասենյակային) ուսումնասիրության արդյունքներն ամփոփվում են 
ստուգման ակտով: 

7. Հարկային մարմինը նշված գրավոր առարկությունները կցում է 
տնտեսավարող սուբյեկտի հարկային գործին և կարող է դրանք 
օգտագործել միայն սույն օրենքով նախատեսված ստուգումների ժամանակ: 
Ինչ վերաբերում է նշված խախտումների հետևանքով պետական բյուջեի 
հետ փոխհարաբերությունների ստուգումներին, ապա այդ խախտումների 
հիմքով պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների կրկնակի 
ստուգումներ կարող են անցկացվել միայն սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով 
նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքերում: 

(8-րդ պարբերությունն ուժը կորցրել է 23.06.11 ՀՕ-243-Ն օրենք) 
8 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե հարկային 

մարմինների կողմից հաշվեգրվող հարկերի մասով տնտեսավարող 
սուբյեկտի այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և 
(կամ) վերադարձման ենթակա գումարների որոշման, տվյալ հարկատեսակի 
հաշվանցումների ճշտության արձանագրման (այսուհետ` սույն օրենքի 
իմաստով հարկային հաշվանցումների և (կամ) վերադարձի), պետական 
բյուջե վճարվող պարտադիր վճարների օրենքով սահմանված կարգով 
հաշվարկված պարտավորություններից ավելի վճարված գումարների 
վերադարձի հիմնավորվածության, օրենքով սահմանված կարգով 
ներկայացվող տեղեկությունների ճշտության արձանագրման, հսկիչ 
գնումների իրականացման, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
համաձայնագրերի դրույթներին համապատասխան` օտարերկրյա 
պետության լիազորված մարմնի հարցումներին պատասխանելու, ինչպես 
նաև Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտների կողմից 
հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից գանձված հարկի 
գումարը վերադարձնելու, արտադրանքի արտադրության, օգտակար 
հանածոների արդյունահանման և իրացման, ապրանքների շրջանառության 
և ծառայությունների մատուցման ծավալների, պատրաստի արտադրանքի, 
ապրանքների պակասորդի, ինչպես նաև իրացման փաստացի գների 
(սակագների) (այդ թվում` միջին) չափագրման նպատակով հարկային 
մարմինները կարող են իրականացնել ուսումնասիրություններ: Տնտեսվարող 
սուբյեկտի ներկայացրած տեղեկատվության արժանահավատության և (կամ) 
փաստացի գործունեության բացահայտման և (կամ) Հայաստանի 
Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովի որոշման կատարման նկատմամբ 
վերահսկողության նպատակով հսկիչ գնումներ կարող է իրականացնել նաև 
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական հանձնաժողովը: 

9 Սույն կետի յոթերորդ պարբերությամբ սահմանված 
ուսումնասիրությունների անցկացման ընթացակարգերը (այսուհետ` 



ուսումնասիրությունների անցկացման կարգերը) սահմանվում են սույն 
օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելվածներով: 

10 Սույն օրենքի հավելվածներով սահմանվում են` 
1) հարկային հաշվանցումների և (կամ) վերադարձի, պետական բյուջե 

վճարվող պարտադիր վճարների` օրենքով սահմանված կարգով 
հաշվարկված պարտավորություններից ավելի վճարված գումարների 
վերադարձի հիմնավորվածության, օրենքով սահմանված կարգով 
ներկայացվող տեղեկությունների ճշտության արձանագրման 
ուսումնասիրությունների անցկացման կարգը` համաձայն 1-ին հավելվածի: 

Ավելացված արժեքի հարկի, ակցիզային հարկի մասով հարկային 
հաշվանցումների, ինչպես նաև ակցիզային դրոշմանիշերի շարժի և 
դրոշմավորման կանոնների պահպանման ուսումնասիրությունների 
իրականացման առանձնահատկությունները սահմանվում են այդ 
հարկատեսակների մասին օրենքներով. 

2) հարկային մարմնի կողմից հսկիչ գնումների անցկացման կարգը` 
համաձայն 2-րդ հավելվածի. 

2.1) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական Հանձնաժողովի կողմից հսկիչ գնումների 
անցկացման կարգը` համաձայն հավելված 2.1-ի. 

3) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային համաձայնագրերի 
դրույթներին համապատասխան` օտարերկրյա պետության լիազորված 
մարմնի հարցումներին պատասխանելու, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության ոչ ռեզիդենտների կողմից հայաստանյան աղբյուրներից 
ստացված եկամուտներից գանձված հարկի գումարը վերադարձնելու 
նպատակով հարկային մարմնի կողմից ուսումնասիրությունների 
անցկացման կարգը` համաձայն 3-րդ հավելվածի. 

4) տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ արտադրանքի արտադրության, 
օգտակար հանածոների արդյունահանման և իրացման, ապրանքների 
շրջանառության և ծառայությունների մատուցման ծավալների, պատրաստի 
արտադրանքի, ապրանքների պակասորդի, ինչպես նաև իրացման 
փաստացի գների (սակագների) (այդ թվում` միջին) չափագրման 
իրականացման կարգը` համաձայն 4-րդ հավելվածի: 

11 Սույն կետի յոթերորդ պարբերությամբ սահմանված 
ուսումնասիրությունների արդյունքներն օգտագործվում են Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 
հարկային մարմնի կողմից տնտեսավարող սուբյեկտի հարկային 
պարտավորությունների հաշվարկման (գնահատման) նպատակով, իսկ 
«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ և 28-րդ 
հոդվածները կիրառելիս հսկիչ գնման արդյունքները կիրառվում են միայն 
հսկիչ գնմամբ արձանագրված արտադրատեսակների և ապրանքների 
նկատմամբ: Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական հանձնաժողովի` սույն կետի յոթերորդ 
պարբերությամբ սահմանված ուսումնասիրությունների արդյունքներն 
օգտագործվում են տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից «Տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի խախտման հարցի քննարկման նպատակով: 



12 Սույն օրենքով նախատեսված տնտեսավարող սուբյեկտների 
պաշտոնատար անձանց և ստուգում իրականացնող անձանց իրավունքներն 
ու պարտականությունները գործում են սույն կետի իններորդ 
պարբերությամբ սահմանված ուսումնասիրությունների անցկացման 
դեպքերում: 

Սույն հոդվածով նախատեսված ուսումնասիրությունների ընթացքում 
լրացուցիչ հարկերի և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների 
մասով պարտավորություններ չեն առաջանում, բացառությամբ` 

1) սույն կետի հինգերորդ պարբերությանը համապատասխան` կամերալ 
(գրասենյակային) ուսումնասիրությունների արդյունքում հարկային մարմնի 
հայտնաբերած խախտումները տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից 
ընդունվելու և ճշգրտված հաշվետվություններ ներկայացվելու, ինչպես նաև 
սույն կետի վեցերորդ պարբերությանը համապատասխան կամերալ 
(գրասենյակային) ուսումնասիրության արդյունքում խախտումներ 
հայտնաբերելու ու ստուգման ակտով հարկային պարտավորությունների 
վերահաշվարկման դեպքերի. 

2) հաշվանցման և (կամ) վերադարձման ենթակա ավելացված արժեքի 
հարկի գումարի մեծության արձանագրման նպատակով իրականացվող 
ուսումնասիրության դեպքի. 

3) սույն օրենքի N 4 հավելվածով սահմանված կարգով իրականացվող 
ուսումնասիրությունների արդյունքում պատրաստի արտադրանքի, 
ապրանքների պակասորդի արձանագրման դեպքերի: 

Սույն կետով նախատեսված ուսումնասիրությունն իրականացվում է նաև 
հարկ վճարողի (ապահովադրի) գրավոր դիմումի հիման վրա: 

3. ՈՒսումնասիրությունը` տնտեսավարող սուբյեկտի ներկայացրած 
հաշվետվությունների հիման վրա, ստուգում իրականացնող մարմնում այդ 
մարմնին հսկողության լրազորություններ վերապահող իրավական ակտերի 
պահանջների կատարման ճշտությունը պարզելու նպատակով 
իրականացվող ներքին ընթացակարգ է, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ 
պարբերությամբ նախատեսված արտագնա ուսումնասիրությունների: 

«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում Հայաստանի 
Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովն իրականացնում է հսկիչ գնումներ` սույն օրենքի 
N2.1 հավելվածով սահմանված կարգով, որոնց արդյունքներն 
օգտագործվում են տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից «Տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի խախտման հարցի քննարկման նպատակով: Տնտեսավարող 
սուբյեկտների պաշտոնատար անձանց և ստուգում իրականացնող անձանց` 
սույն օրենքով սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները 
գործում են նաև սույն պարբերությամբ սահմանված ուսումնասիրությունների 
անցկացման դեպքում: 

 
4. Ստուգումները կարող են լինել թեմատիկ` ուղղված տնտեսավարող 

սուբյեկտի գործունեության հետ կապված առանձին տարրերի փաստացի 
իրավիճակը պարզելուն, կամ համալիր` ուղղված տնտեսավարող սուբյեկտի 



ամբողջ ֆինանսատնտեսական գործունեության փաստացի իրավիճակը 
պարզելուն: Թեմատիկ են ընդերքօգտագործման և բնապահպանական 
օրենսդրության պահանջների կատարման, այդ թվում` բնապահպանական 
հարկով հարկման բազայի և (կամ) բնօգտագործման վճարի բազայի 
փաստացի ծավալների ու դրանց չափաքանակների (սահմանափակումների) 
ստուգումներըհարկային, մաքսային, պարտադիր սոցիալական 
ապահովության, բնօգտագործման, բնապահպանական և օրենքով 
սահմանված այլ պարտադիր վճարների հաշվարկման ու վճարման 
ճշտությունը պարզելուն ուղղված ստուգումները, պետական բյուջեի հետ 
փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգումները, գործունեության 
առանձին տեսակի իրականացման լիցենզիայի հիման վրա իրականացվող 
գործունեության ստուգումները, սահմանված տնտեսական նորմատիվների 
պահպանման վիճակի, արժեթղթերի գրանցամատյանը վարելու և դրանով 
իրականացվող գործառնությունների ստուգումը, արժութային 
գործառնությունների ստուգումը, սանիտարահիգիենիկ, հակահրդեհային 
կանոնների պահպանման վիճակի, երկակի նշանակության ապրանքների 
արտահանման և երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր 
գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության հետ 
կապված գործունեությանը ներկայացվող պահանջներին 
համապատասխանության, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կողմից 
տնտեսվարող սուբյեկտի ներկայացրած տեղեկատվության 
արժանահավատության և (կամ) փաստացի գործունեության բացահայտման 
և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական հանձնաժողովի որոշման կատարման 
նկատմամբ վերահսկողության, ապրանքների և տեխնոլոգիաների` 
ներկայացված ելակետային տվյալներին համապատասխանության և նման 
այլ ստուգումները, աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի 
իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերով սահմանված 
պահանջների կատարման փաստացի վիճակը պարզելուն ուղղված 
ստուգումները, կենսաթոշակային օրենսդրության կիրառմանը և 
անհատական հաշվառման տվյալների բազայի վարմանն ուղղված 
ստուգումները, վարձատրվող հասարակական աշխատանքների 
կազմակերպման և իրականացման, պարտադիր սոցիալական 
ապահովագրության ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող ֆինանսական 
և վիճակագրական տվյալների տեղեկությունների հավաստիության 
ճշտմանն ուղղված ստուգումները, երեխաների խնամքի և 
դաստիարակության համար անհրաժեշտ պետական նվազագույն 
սոցիալական չափորոշիչների կիրառման ընթացքի նկատմամբ 
ստուգումները, սոցիալական աջակցության բնագավառին վերաբերող 
օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների կատարման փաստացի վիճակը 
պարզելուն ուղղված ստուգումները: 

Համալիր է ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումը, որը 
կատարվում է հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական 
հաշվետվությունների, հաշվեկշռի, սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը 
լրացնելու (կազմելու) ճշտությունը պարզելու միջոցով և նպատակ ունի վեր 



հանել ստուգվող օբյեկտի ֆինանսատնտեսական գործունեության 
վերջնական կամ միջանկյալ արդյունքները` կապված սեփական և փոխառու 
դրամական ու ապրանքային միջոցների օգտագործման նպատակայնության 
և արդյունավետության հետ: Համալիր ֆինանսատնտեսական 
գործունեության ստուգումներ պահանջելու բացառիկ իրավունքը 
պատկանում է տնտեսավարող սուբյեկտի բաժնետերերին, փայատերերին, 
հիմնադիրներին կամ անդամներին` օրենքով իրենց վերապահված 
իրավասությունների շրջանակներում: 

6. Սույն օրենքը չի կարգավորում Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի կողմից բանկերի, Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզիա ստացած այլ անձանց 
գործունեության նկատմամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի կողմից «Փողերի լվացման և ահաբեկչության 
ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված դեպքերում իրականացվող վերահսկողության, 
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի կողմից 
իրականացվող վերահսկողության, «Մաքսային կարգավորման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված մաքսային 
հսկողության, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով 
նախատեսված հարկային հսկողության,   հողերի օգտագործման ու 
պահպանման նկատմամբ վերահսկողության հետ կապված 
հարաբերությունները, տնտեսավարող սուբյեկտի գործադիր մարմնի 
նկատմամբ բաժնետերերի, փայատերերի, հիմնադիրների կամ անդամների 
կողմից իրականացվող հսկողության հետ կապված հարաբերությունները, 
ինչպես նաև տնտեսավարող սուբյեկտի տարածքային ու կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների նկատմամբ տնտեսավարող սուբյեկտի գործադիր 
մարմնի կողմից իրականացվող հսկողության հետ կապված 
հարաբերությունները: 

ՀՈԴՎԱԾ 2. ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրենց 
լիազորությունների շրջանակներում ստուգումներ իրականացնելու 
իրավասությամբ օժտված են` 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեն հարկային հսկողությունն իրականացնում է 
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված 
կարգով: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 2.1. ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 
6. Ստուգում իրականացնող պետական մարմինները հաստատում են 

ստուգումների տարեկան ծրագիրը մինչև ստուգումներին նախորդող 
տարվա դեկտեմբերի 1-ը. բացառությամբ հարկային մարմնի, որը 
ստուգումների տարեկան ծրագիրը հաստատում է մինչև յուրաքանչյուր 
տարվա հունիսի 1-ը` ծրագրի հաստատման տարվա հուլիսի 1-ից մինչև 



ծրագրի հաստատմանը հաջորդող տարվա հուլիսի 1-ն ընկած 
ժամանակահատվածի համար: 

ՀՈԴՎԱԾ 3. ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
  
 
1. Ստուգման նպատակը տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության 

ոլորտում օրենքի և այլ իրավական ակտերի հիման վրա պետական 
մարմիններին ներկայացված կամ հրապարակված հաշվետվությունների 
արժանահավատությունը պարզելը, Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքների ու այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարման 
նկատմամբ պետական հսկողություն իրականացնելը և տնտեսավարող 
սուբյեկտի գույքային իրավունքները պաշտպանելը, իսկ Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքին 
համապատասխան նշանակված ստուգումների դեպքում նաև 
տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության հետ կապված առանձին 
տարրերի փաստացի իրավիճակը պարզելն է: 

1.1. Բոլոր ստուգումները, բացառությամբ հարկային և մաքսային 
մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների, Հայաստանի 
Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների, 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 
կատարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների` ներառյալ պետական 
պատվերի տեղադրման (գնումների գործընթացի) ճշտության և 
օրինականության նկատմամբ հսկողությունը, անցկացվում են բացառապես 
ստուգաթերթերի հիման վրա, որոնք հաստատում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

2. Ստուգումն սկսելուց առաջ համապատասխան պետական մարմնի 
ղեկավարը (փոխարինող պաշտոնատար անձը) ստուգում իրականացնելու 
մասին հրապարակում է հրաման կամ հանձնարարագիր, որտեղ նշվում են 
ստուգում իրականացնող մարմնի անվանումը (հարկային մարմինների 
կողմից իրականացվող ստուգումների դեպքում` ստուգվող տնտեսավարող 
սուբյեկտի (վերակազմակերպման դեպքերում իրավանախորդի 
(իրավանախորդների) լրիվ անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման 
համարը (համարները), ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ 
անվանումը, ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) 
պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստուգաթերթով նախատեսված այն 
հարցերի շրջանակը, որոնք անհրաժեշտ է պարզաբանել տվյալ ստուգման 
ընթացքում (հարկային և մաքսային մարմինների, Հայաստանի 
Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման ուղղությամբ տարվող 
աշխատանքների` ներառյալ պետական պատվերի տեղադրման (գնումների 
գործընթացի) ճշտության և օրինականության նկատմամբ հսկողության 
դեպքերում ստուգման հարցերը), ստուգմամբ ընդգրկվող 



ժամանակաշրջանը, ստուգման նպատակը, ժամկետը, ստուգման 
իրավական հիմքերը, սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-ին մասով 
նախատեսված դեպքերում` նաև ստուգումն անցկացնելու 
անհրաժեշտությունը հիմնավորող հանգամանքները, իսկ նույն մասով 
նախատեսված դիմում կամ տեղեկատվություն ստանալու դեպքերում` նաև 
դրանք տրամադրողի տվյալները: Հրամանում կամ հանձնարարագրում 
չնշված պաշտոնատար անձինք չեն կարող մասնակցել ստուգմանը: 
Ծառայողական պարտականությունները կատարելու անհնարինության 
պատճառով ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձին այլ անձով 
փոխարինելու դեպքում փոփոխությունը կատարվում է հրամանով, որի 
մասին տնտեսավարող սուբյեկտը ծանուցվում է սույն հոդվածով 
սահմանված կարգով: 

Հարկային մարմինների կողմից ակցիզային դրոշմանիշների, 
դրոշմապիտակների և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման, 
օրենքով սահմանված ելակետային տվյալների և գործակիցների, 
տարադրամի փոխանակման կետերի կամ արժութային դիլերների-
բրոքերների, ստուգումների, չձևակերպված աշխատողների 
բացահայտմանն ուղղված ստուգումների դեպքերում հարկային մարմնի 
ղեկավարի որոշմամբ հրամանի կամ հանձնարարագրի տրման 
լիազորությունը կարող է փոխանցվել հարկային (տարածքային) տեսչության 
պետին: 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության կողմից ըստ անհրաժեշտության կամ անօրինական 
աշխատանքի բացահայտմանն ուղղված ստուգումների դեպքում 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարի որոշմամբ հրամանի կամ հանձնարարագրի տրման 
լիազորությունը կարող է փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի պետական տեսչության պետին: 

3. Հրամանի կամ հանձնարարագրի երկու օրինակը, ստուգումն սկսելուց 
առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ, պատշաճ ձևով (առձեռն կամ 
փոստով) ներկայացվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ 
նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին, բացառությամբ վիճակախաղերի, 
շահումով խաղերի և գրավատների կազմակերպման համապատասխան 
լիցենզիա (թույլտվություն) ստացած կազմակերպիչների կողմից 
գործունեության իրականացման համար նախատեսված պարտադիր 
պահանջների պահպանման, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և 
էկոնոմիկայի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության 
համապատասխան ստորաբաժանման կողմից թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված իրերի հարգորոշման, հարգադրոշմման, մանրածախ 
առուվաճառքի, թանկարժեք մետաղների զտարկման, բանկային ոսկու, 
ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրության նկատմամբ 
վերահսկողության իրականացման, Հայաստանի Հանրապետության առևտրի 
և տնտեսական զարգացման նախարարության, կողմից ժամկետանց 
ապրանքների, բացառությամբ սննդամթերքի վաճառքի, ինչպես նաև 
նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին արտադրանքի, բացառությամբ 
սննդամթերքի, ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի ոլորտի 



համապատասխանության վերահսկողության և օտարվող ապրանքների 
չափագիտական վերահսկողության իրականացման, հարկային մարմինների 
կողմից ակցիզային դրոշմանիշների, դրոշմապիտակների և հսկիչ-
դրամարկղային մեքենաների կիրառման, օրենքով սահմանված ելակետային 
տվյալների և գործակիցների, հարկ վճարողների կողմից «Հարկերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի «թ» կետով 
սահմանված` հայտարարության փակցման և դրանում պահանջվող 
տեղեկությունների ներառման, տարադրամի փոխանակման կետերի կամ 
արժութային դիլերների-բրոքերների, առանց համապատասխան լիցենզիայի 
(թույլտվության) ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման, 
արժութային հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և այդ 
օրենքների հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերի կիրառման, 
տարադրամի փոխանակման կետերի կամ արժութային դիլերների-
բրոքերների կողմից արտարժույթի առքուվաճառքի գործառնությունների 
գրանցման պարզեցված հարկ վճարողների մոտ իրենց պատկանող 
ապրանքային մնացորդների, պարտադիր սոցիալական ապահովության 
վճարների (այդ թվում` վարձու աշխատողների աշխատանքային 
պայմանագրերի գրանցամատյանի վարման, ճշտությանն ուղղված 
դեպքերում իրականացվող ստուգումների, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
կամ հարկային մարմինների կողմից առանց պայմանագրի կնքման 
աշխատող պահելու կամ աշխատանքային պայմանագրում Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերով նախատեսված պայմանները 
չներառելու դեպքերի բացահայտմանն ուղղված դեպքերում իրականացվող 
ստուգումների, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության կամ Հայաստանի 
Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովի կողմից ըստ անհրաժեշտության իրականացվող 
ստուգումների և (կամ) բնապահպանական տեսչական մարմինների, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային 
անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից ատոմային 
էներգիայի օգտագործման օբյեկտներում իրականացվող ստուգումների, 
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 
կողմից դեղերի շրջանառության ոլորտում օրենքով նախատեսված 
գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտներում, 
«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի 
շրջանառության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքից բխող 
պարտավորությունների կատարման ստուգումների, բժշկական օգնություն և 
սպասարկում իրականացնող լիցենզավորված անձանց մոտ` արյան, դրա 
բաղադրամասերի որակի, անվտանգության և փոխներարկումային 
բժշկական օգնության և սպասարկման գործունեության մասով 
իրականացվող ստուգումների և պետական հիգիենիկ ու 
հակահամաճարակային ծառայության մարմինների կողմից բնակչության 
ջրամատակարարման և ջրօգտագործման, քիմիական նյութերի և 
կենսաբանական միջոցների կիրառման, դպրոցական և նախադպրոցական 



հիմնարկների ու բնակավայրերի բարվոք սանիտարական վիճակի 
նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության 
նախարարության` անասնաբուժական պետական տեսչության մարմինների 
կողմից կենդանական ծագման մթերքի և հումքի, կերերի և լրացակերերի 
վերամշակման, պահպանման, տեղափոխման և իրացման, կենդանիների 
պահվածքի, տեղափոխման, իրացման, սպանդի գործընթացներում 
անասնաբուժասանիտարական անվտանգության, Հայաստանի 
Հանրապետության անասնաբուժության բնագավառի օրենսդրության, 
կենդանիների հիվանդությունների, կենդանիների և մարդկանց համար 
ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերացման 
միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման խախտումների 
բացահայտմանն ուղղված դեպքերում, գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
պետական տեսչության մարմինների կողմից առանց տեխնիկական 
վկայագրի և պետական համարանիշի գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
շահագործման, տրակտորիստ-մեքենավարի կողմից առանց վարման 
իրավունքի վկայականում նշված համապատասխան խմբի և կարգի 
վարման, առանց տեխնիկական զննման վարման դեպքերում, բույսերի 
կարանտինի և երկրագործության պետական տեսչության մարմինների 
կողմից կարանտինային վնասատուների, բույսերի հիվանդությունների և 
մոլախոտերի դեմ պայքարի աշխատանքների նկատմամբ, կարանտինային 
ստուգման և համապատասխան մշակման չենթարկված արտասահմանյան 
երկրներից բերված նյութերը սահմանային երկաթուղային կայարաններից, 
ավտոկայարաններից, օդանավակայաններից և սահմանային այլ կետերից 
արտահանման նկատմամբ, հողօգտագործողների կողմից ոչ 
կարանտինային մոլախոտերի դեմ պայքարի ուղղությամբ միջոցներ 
չձեռնարկելու նկատմամբ, ժամկետանց, անորակ և արտադրությունից դուրս 
եկած բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների 
նկատմամբ, ինչպես նաև համապատասխան անվանացանկում չընդգրկված 
և ոչ թույլատրելի պայմաններում վաճառվող, հողում և բուսական ծագում 
ունեցող մթերքներում թունանյութերի և պարարտանյութերի թույլատրելի 
մնացորդային առավելագույն քանակների գերազանցման նկատմամբ, 
գյուղատնտեսության ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի 
կազմում գործող համապատասխան պետական տեսչության կողմից առանց 
անհրաժեշտ տեխնոլոգիական սարքավորումների և համապատասխան 
տեխնոլոգիական գործընթացներ իրականացնելու, սննդամթերքի 
արտադրության, վերամշակման և իրացման փուլերում օգտագործվող 
տրանսպորտային միջոցներին, արտադրամասերին, պահեստային և այլ 
տարածքներին ներկայացվող պահանջների և կանոնների պահպանման, 
սննդամթերքի արտադրության համար օգտագործվող պարենային հումքին, 
ջրին, օժանդակ նյութերին, սննդային հավելումներին, սննդամթերքի հետ 
շփվող նյութերին և վերամշակված սննդամթերքին և դրանց պահման 
պայմաններին ներկայացվող պահանջների, ախտահանող նյութերի և 
կրծողների ու վնասատուների դեմ պայքարի միջոցների օգտագործմանը 
ներկայացվող պահանջների և դրանց պահման պայմանների, մակնշմանը 
ներկայացվող պահանջների ապահովման, սննդամթերքի անվտանգության 
հետ առնչվող օրենքների և այդ օրենքների հիման վրա ընդունված 



իրավական այլ ակտերի կիրառման խախտումների բացահայտմանն 
ուղղված դեպքերում, իրականացվող ստուգումների: Վերջինս պարտավոր է 
ստորագրել 1 օրինակի վրա` հաստատելով, որ ծանուցված է ստուգման 
անցկացման մասին: Ստորագրված օրինակը վերադարձվում է ստուգող 
պետական մարմնի պաշտոնատար անձին: 

4. Ստուգումը կատարող պաշտոնատար անձը (անձինք) ստուգումն 
իրականացնելու մասին հրամանում կամ հանձնարարագրում նշված 
նպատակի շրջանակներից դուրս գալու իրավունք չունի (չունեն): 

Ստուգում իրականացնող անձինք, բացառությամբ հարկային և 
մաքսային մարմինների, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի, Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության, ինչպես նաև 
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման 
ուղղությամբ տարվող աշխատանքների` ներառյալ պետական պատվերի 
տեղադրման (գնումների գործընթացի) ճշտության և օրինականության 
նկատմամբ հսկողություն իրականացնող անձինք, պետք է պատասխանեն 
բացառապես տվյալ գործունեության համար նախատեսված ստուգաթերթում 
ընդգրկված հարցերին և ստուգեն դրանք կարգավորող նորմերի կատարման 
պահանջները: 

ՀՈԴՎԱԾ 4. ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 
  
1. Տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ մեկ ստուգման ժամկետը կարող է 

սահմանվել ոչ ավելի, քան 15 անընդմեջ աշխատանքային օր` յուրաքանչյուր 
տարվա համար, ընդ որում, ստուգման առաջին օր է համարվում ստուգումը 
փաստացի սկսելու օրը: Ստուգումը փաստացի սկսելու օր է համարվում 
ստուգվող օբյեկտում պահվող ստուգման մատյանում համապատասխան 
գրառում կատարելու օրը: 

3. Միևնույն պետական մարմնի կողմից միևնույն տնտեսավարող 
սուբյեկտում ստուգումները` կախված տնտեսավարող սուբյեկտի 
ռիսկայնության աստիճանից, իրականացվում են հետևյալ 
հաճախականությամբ` 

1) բարձր ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ` ոչ ավելի հաճախ, քան 
տարին 1 անգամ. 

2) միջին ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ` ոչ ավելի հաճախ, քան 3 
տարին 1 անգամ. 

3) ցածր ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ` ոչ ավելի հաճախ, քան 5 
տարին 1 անգամ: 

Սույն մասով սահմանված տարիներով հաշվարկվող ժամկետը լրանում 
է ժամկետի վերջին տարվա համապատասխան ամսին և ամսաթվին: 

Յուրաքանչյուր տարվա ստուգումների տարեկան ծրագիրը 
հաստատելիս և (կամ) փոփոխություններ կատարելիս սույն մասով 
սահմանված ստուգումների հաճախականությունը կիրառվում է` ելնելով 
ծրագրի հաստատման և (կամ) փոփոխությունների կատարման տարվա 
արդյունքներով տնտեսավարող սուբյեկտների ռիսկայնության 
աստիճաններից: 



Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատում է այն 
կազմակերպությունների ցանկը, որոնցում, կախված վերջիններիս 
գործունեության ոլորտի` հանրության և պետության համար կենսական 
նշանակությունից, տվյալ ոլորտը վերահսկող ստուգում իրականացնող 
պետական մարմինների կողմից ստուգումներ, բացառության կարգով, 
կարող են իրականացվել վեց ամիսը մեկ անգամ: 

3.1. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված սահմանափակումները 
չեն տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ` 

1) լրացել է ստուգում իրականացնող անձի կամ ստուգում 
իրականացնող պետական մարմնի կողմից տնտեսավարող սուբյեկտին 
օրենքով նախատեսված իրավասությունների շրջանակներում տրված 
նախկին ստուգմամբ հայտնաբերված թերությունների և խախտումների 
վերացման վերաբերյալ հանձնարարականի (կարգադրագրի) ժամկետը. 

2) ստուգում իրականացնող պետական մարմինը Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետից ստացել է հանձնարարական, 
քաղաքացիներից, իրավաբանական անձանցից, անհատ 
ձեռնարկատերերից ստացել է դիմում, իսկ պետական մարմիններից, 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններից` գրավոր տեղեկատվություն` 

ա. քաղաքացիների կյանքին, առողջությանը, իրավաբանական և 
ֆիզիկական անձանց, պետության օրինական շահերին, կենդանիներին կամ 
շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելու վտանգի, ինչպես նաև բնական կամ 
տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների առաջացման վտանգի 
մասին, 

բ. քաղաքացիների կյանքին, առողջությանը, իրավաբանական և 
ֆիզիկական անձանց, պետության օրինական շահերին, կենդանիներին կամ 
շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելու, ինչպես նաև բնական կամ 
տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների առաջացման մասին, 

գ. սպառողի իրավունքների խախտման մասին (այն քաղաքացիների 
դիմումի դեպքում, որոնց իրավունքները խախտվել են). 

3) տնտեսավարող սուբյեկտը տվյալ կամ դրան նախորդող տարվա 
ընթացքում չի ներկայացրել առնվազն երկու հաշվետու 
ժամանակաշրջաններին վերաբերող` օրենքով սահմանված 
հաշվետվություններ. 

4) տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարը կամ նրան փոխարինող 
պաշտոնատար անձը դիմում է ներկայացրել իր կազմակերպությունում 
ստուգում իրականացնելու վերաբերյալ. 

5) իրականացվում են ակցիզային դրոշմանիշների, դրոշմապիտակների 
և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման, օրենքով սահմանված 
ելակետային տվյալների և գործակիցների, ինչպես նաև չձևակերպված 
աշխատողների բացահայտմանն ուղղված ստուգումներ. 

5.1) յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա ընթացքում տնտեսավարող 
սուբյեկտի մոտ օրենքով սահմանված կարգով արձանագրվել է առաքվող 
կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների փաստաթղթավորման և 
(կամ) ուղեկցող փաստաթղթերի գրանցման օրենքով սահմանված կարգի 
մեկից ավելի խախտումներ. 



5.2) իրականացվում են բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների կամ 
բնապահպանական կամ բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող 
փաստացի ծավալների չափաքանակների (սահմանափակումների) 
ստուգումներ այն ընդերքօգտագործող տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ, 
որոնք ընդգրկված են սույն կետում նշված ստուգումներ իրականացնող 
մարմիններից որևէ մեկի ստուգումների տարեկան ծրագրում. 

5.2. բնապահպանական հարկով հարկման բազայի և (կամ) 
բնօգտագործման վճարի բազայի փաստացի ծավալների ու դրանց 
չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգումներ 
ընդերքօգտագործող այն տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ, որոնք 
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքին համապատասխան` 
ընդգրկված են հարկային մարմնի ստուգումների տարեկան ծրագրում. 

4. Եթե առկա են սույն օրենքով սահմանված վերստուգումներ 
անցկացնելու իրավական հիմքերը, ստուգող մարմինն իրավունք ունի սույն 
հոդվածի 3-րդ մասով մեկ ստուգման համար սահմանված 
ժամանակահատվածում իրականացնել կրկնակի ստուգում: Հայաստանի 
Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 
իրականացվող տնտեսավարող սուբյեկտի թեմատիկ ստուգումից 
(բացառությամբ սույն հոդվածի 3.1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված 
ստուգումների) հետո նույն տնտեսավարող սուբյեկտում նույն 
ժամանակաշրջանի համար կատարվող պետական բյուջեի հետ 
փոխհարաբերությունների ճշտության ցանկացած ստուգում համարվում է 
կրկնակի ստուգում: 

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ՀԻՄՔԵՐԸ 

  
Վերստուգումն ստուգում իրականացնող մարմնի կողմից նույն 

տնտեսավարող սուբյեկտի (վերակազմակերպման դեպքերում 
իրավահաջորդի (իրավահաջորդների)) մոտ սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-
րդ մասով սահմանված ժամանակահատվածում կատարված երկրորդ 
(կրկնակի) ստուգումն է, բացի սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-ին մասի 1-9-
րդ կետերով սահմանված, ինչպես նաև հարկային հաշվանցումներ և (կամ) 
վերադարձ ու պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների` 
օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված պարտավորություններից 
ավելի վճարված գումարների վերադարձ իրականացնելուց առաջ 
տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ կատարվող ստուգման դեպքերի, երբ 
վերստուգումները մեկից ավելի ստուգումներն են:Վերստուգումն ստուգում 
իրականացնող մարմնի կողմից նույն տնտեսավարող սուբյեկտի 
(վերակազմակերպման դեպքերում իրավահաջորդի (իրավահաջորդների))  
մոտ ստուգված ժամանակաշրջանի և ստուգված հարցերի երկրորդ և ավելի 
անգամ ստուգումն է, իսկ կրկնակի ստուգումը` սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 
3-րդ մասով սահմանված ժամանակահատվածում կատարված երկրորդ և 
ավելի անգամ ստուգումն է: Ֆինանսատնտեսական գործունեության 
վերստուգումներ կարող են իրականացվել բացառապես Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետի գրավոր հանձնարարությամբ, իսկ 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքին 



համապատասխան նշանակված ստուգումների դեպքում` հետաքննության 
մարմնի կամ քննիչի պատճառաբանված որոշմամբ: 

Վերստուգումներ կարող են անցկացվել հետևյալ հիմքերից որևէ մեկի 
առկայության դեպքում. 

թ) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-ին մասի 1-9-րդ կետերով սահմանված 
դեպքերում, ինչպես նաև հարկային պարտավորությունների սահմանված 
չափից ավելի վճարված գումարները հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա 
հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորություններին հաշվանցելուց կամ 
նրան վերադարձնելուց առաջ տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ կատարվող 
ստուգման դեպքերում` իրավասու պետական մարմնի ղեկավարի գրավոր 
հանձնարարությամբ` օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ կետի սահմանված 
կարգով. 

 
ՀՈԴՎԱԾ 6. ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ 

  
1. Ստուգման հրամանում կամ հանձնարարագրում նշված ժամկետն 

ավարտվելուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ստուգումն 
իրականացնող անձը ստուգաթերթի հարցերի պատասխանների, իսկ 
հարկային և մաքսային մարմինների, Հայաստանի Հանրապետության 
տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի, 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության, 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 
կատարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների` ներառյալ պետական 
պատվերի տեղադրման (գնումների գործընթացի) ճշտության և 
օրինականության նկատմամբ հսկողության դեպքերում հրամանի կամ 
հանձնարարագրի հիման վրա ամփոփում է ստուգման արդյունքները` 
խախտումներ չհայտնաբերելու դեպքում կազմում տեղեկանք, իսկ 
խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում` ակտի նախագիծ: Տեղեկանքը` 
ստորագրված ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի կողմից, 3 
աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ ձևով (առձեռն կամ փոստով) 
ներկայացվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան 
փոխարինող պաշտոնատար անձին: Ակտի նախագիծը ստուգում 
իրականացնող անձը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ ձևով 
(առձեռն կամ փոստով) ներկայացնում է տնտեսավարող սուբյեկտի 
ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին` 
առարկություններ ներկայացնելու նպատակով: 

2. Խախտումներ չհայտնաբերվելու դեպքում կազմված տեղեկանքում 
արձանագրվում են այն կազմելու ամսաթիվն ու վայրը, ստուգումն 
իրականացնող համապատասխան պետական մարմնի և տնտեսավարող 
սուբյեկտի անվանումները, ստուգող պաշտոնատար անձանց կազմը, 
ստուգման նպատակը, ժամկետը, արդյունքները: 

Ակտում նշվում են` 
5) ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (հարկային 

մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների դեպքում` ստուգվող 
տնտեսավարող սուբյեկտի (վերակազմակերպման դեպքերում 
իրավանախորդի (իրավանախորդների) լրիվ անվանումը և հարկ վճարողի 



հաշվառման համարը (համարները), ինչպես նաև վերջինիս պաշտոնատար 
անձի կամ նրան փոխարինող անձի անունը, ազգանունը. 

8) ստուգաթերթի անվանումը, ընդունման ամսաթիվը, հերթական 
համարը, որում ընդգրկված հարցերի շրջանակներում իրականացվել է 
ստուգումը, ինչպես նաև ստուգաթերթի այն հարցերը, որոնց 
պատասխանները հիմք են հանդիսացել խախտումն արձանագրելու համար, 
բացառությամբ հարկային և մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող 
ստուգումների, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական հանձնաժողովի, Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 
իրականացվող ստուգումների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
պետական բյուջեի կատարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների` 
ներառյալ պետական պատվերի տեղադրման (գնումների գործընթացի) 
ճշտության և օրինականության նկատմամբ հսկողության դեպքերի. 

ՀՈԴՎԱԾ 8. ՍՏՈՒԳՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
1. Ստուգումն իրականացնող անձը (անձինք) պարտավոր է (են)` 
ը) Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների 

նախարարի գրավոր հանձնարարությամբ տնտեսավարող սուբյեկտների 
մոտ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի երրորդ կետով սահմանված դեպքերում 
իրականացվող կրկնակի ստուգման ժամանակ խախտումներ 
հայտնաբերելիս կիրառել միայն ստուգման հարցին (հարցերին) առնչվող 
խախտումների համար օրենսդրությամբ սահմանված 
պատասխանատվության միջոցները: 

4. Արգելվում է ստուգման ընթացքում կապարակնքել պահեստներ, 
շինություններ, դրամարկղեր, էներգիայի աղբյուրներ, սարքավորումներ, 
սարքեր և այլն, բացառությամբ հարկային մարմնի կողմից օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով իրականացվող գույքագրման և չափագրման դեպքերի, 
եթե դրանք չեն խոչընդոտում տնտեսավարող սուբյեկտի բնականոն 
աշխատանքին: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 10. ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ 
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ե) բացակայության ընթացքում իրենց` սույն օրենքով նախատեսված 
պարտականությունները կատարելու նպատակով նշանակել (լիազորել) 
իրենց փոխարինող պաշտոնատար անձանց, եթե տվյալ տնտեսավարող 
սուբյեկտը ներառված է հարկային մարմնի ստուգումների տարեկան 
ծրագրում: 

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրա կողմից նշանակված 
(լիազորված) փոխարինող պաշտոնատար անձի բացակայությունը հիմք չի 
հանդիսանում հարկային մարմնի կողմից սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-ին 
մասի 5-րդ կետով նախատեսված ստուգումներ և սույն օրենքի N 4 
հավելվածով նախատեսված ուսումնասիրություն չանցկացնելու համար: 

 



ՀՈԴՎԱԾ 11. 
ՍՏՈՒԳՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 

6. Սույն հոդվածով նախատեսված որոշումների վերաբերյալ 
վերադասության կարգով ընդունված (հարկային և մաքսային մարմինների 
մասով` գանգատարկման հանձնաժողովի) որոշումները կարող են 
բողոքարկվել «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված բողոքարկման հանձնաժողով: 

 
  

 Հավելված 1 
«Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և 
անցկացման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ` ՕՐԵՆՔՈՎ 
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 

ԱՎԵԼԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ, 
ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՃՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ 
  
1.1. Սույն կարգով սահմանվում է հարկային հաշվանցումների և (կամ) 

վերադարձի, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների` 
օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված պարտավորություններից 
ավելի վճարված գումարների վերադարձի հիմնավորվածության, օրենքով 
սահմանված կարգով ներկայացվող տեղեկությունների ճշտության 
արձանագրման նպատակով ուսումնասիրության անցկացման կարգը: 

1.2. ՈՒսումնասիրություն կատարելու համար հիմք են հանդիսանում` 
ա) հարկերի գծով գերավճարների, տնտեսավարող սուբյեկտի այլ 

հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման ենթակա այլ 
գումարների հաշվին տնտեսավարող սուբյեկտի պետական բյուջե 
հաշվեգրվող այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման, 
անուղղակի հարկերի գծով հարկվող գործարքների հարկվող 
շրջանառության նկատմամբ հաշվարկված հարկի գումարներից 
հաշվանցման ենթակա գումարը որոշելու անհրաժեշտությունը. 

բ) հարկերի, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների 
գծով գերավճարների, տնտեսավարող սուբյեկտի այլ հարկային 
պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման ենթակա այլ գումարների 
վերադարձման ենթակա գումարը որոշելու անհրաժեշտությունը. 

գ) օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվող տեղեկությունների 
ճշտությունը (արժանահավատությունը) արձանագրելու 
անհրաժեշտությունը. 



դ) տնտեսավարող սուբյեկտի դիմումը` ուսումնասիրություն 
իրականացնելու մասին: 

1.3. ՈՒսումնասիրությունն իրականացվում է հարկային մարմնի 
ղեկավարի, ղեկավարի տեղակալների, համապատասխան գործառույթներ 
իրականացնելու իրավասություն ունեցող կառուցվածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար 
անձի, հարկային (տարածքային) տեսչության պետի կամ նրան փոխարինող 
պաշտոնատար անձի կողմից յուրաքանչյուր ուսումնասիրության համար 
տրված գրավոր հանձնարարագրի հիման վրա, որտեղ նշվում են 
ուսումնասիրություն կատարելու հիմքերը, նպատակը, տնտեսավարող 
սուբյեկտի տվյալները (տնտեսավարող սուբյեկտի հաշվառման համարը, 
անվանումը, գտնվելու վայրը), ուսումնասիրության իրականացման վայրը, 
ժամկետը, հարկային մարմնի անվանումն ու ուսումնասիրություն 
իրականացնող հարկային մարմնի պաշտոնատար անձի տվյալները 
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)` վավերացված ուսումնասիրություն 
իրականացնող հարկային մարմնի կնիքով: 

1.4. ՈՒսումնասիրության իրականացման հանձնարարագիրը նախքան 
ուսումնասիրությունն սկսելը ծանոթացման նպատակով ներկայացվում է 
տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող 
պաշտոնատար անձին: 

1.5. ՈՒսումնասիրության հանձնարարագրում նշված ժամկետի 
ավարտին հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում հարկային 
մարմնի պաշտոնատար անձի (անձանց) կողմից կազմվում է 
ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրություն` 2 
օրինակից: ՈՒսումնասիրության արդյունքում կազմված արձանագրության 
ձևը սահմանվում է հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանով: 
Արձանագրության մեջ նշվում են հանձնարարագրի համարը, 
ուսումնասիրության համար ընդգրկված ժամանակաշրջանը, 
արձանագրության կազմման վայրը, ուսումնասիրություն իրականացնող 
պաշտոնատար անձի (անձանց) անունը, ազգանունը, պաշտոնը, 
տնտեսավարող սուբյեկտի տվյալները (հարկ վճարողի հաշվառման 
համարը, անվանումը, գտնվելու վայրը), ստացված արդյունքները: 

ՈՒսումնասիրություն իրականացնող հարկային մարմնի պաշտոնատար 
անձի (անձանց) կողմից ստորագրված արձանագրության օրինակները 
դրանց կազմման օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
ներկայացվում են տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան 
փոխարինող պաշտոնատար անձի ստորագրմանը: Տնտեսավարող 
սուբյեկտի ղեկավարը կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձն իր 
կողմից ստորագրված արձանագրության մեկ օրինակը հանձնում է 
ուսումնասիրություն իրականացնող հարկային մարմնի պաշտոնատար 
անձին (անձանց), իսկ արձանագրության վերաբերյալ առարկություններ 
ունենալու դեպքում դրա մասին նշում է կատարում արձանագրությունում` 
արձանագրությանը կից հարկային մարմնի պաշտոնատար անձին 
ներկայացնելով իր գրավոր առարկությունները կամ արձանագրությունը 
ստանալուց հետո իր գրավոր առարկությունները պատշաճ ձևով (առձեռն 
կամ փոստով) ներկայացնում է հարկային մարմին: Արձանագրության 



օրինակը ստանալուց կամ այն ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում 
ուսումնասիրություն իրականացրած պաշտոնատար անձանց կողմից այդ 
մասին համապատասխան նշում է կատարվում արձանագրությունում, և այն 
տնտեսավարող սուբյեկտին ուղարկվում է փոստով: 

(1.5-րդ կետը փոփ. 19.12.12 ՀՕ-242-Ն օրենք) 
(1-ին հավելվածը լրաց. 11.10.07 ՀՕ-214-Ն օրենք) 

  
---------------------------------------------------------------- 
ԻՐՏԵԿ - 1-ին հավելվածը փոփոխվելու է 01.01.18 թվականից` 
24.11.15 ՀՕ-168-Ն օրենք 
---------------------------------------------------------------- 
 

Հավելված 2 
«Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և 
անցկացման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՍԿԻՉ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ 
  
1.1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում հարկային մարմնի 
կողմից հարկվող օբյեկտների և հարկային պարտավորությունների 
հաշվարկմանը (գնահատմանը), ինչպես նաև արժութային 
հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և դրանց հիման վրա 
ընդունված իրավական այլ ակտերի պահանջների կատարմանն ուղղված 
հսկիչ գնումների իրականացման կարգը: 

1.2. Հսկիչ գնում է համարվում հարկային պարտավորությունների 
հաշվարկման (գնահատման) նպատակով հարկային մարմնի կողմից 
իրականացվող ապրանքների, առարկաների, աշխատանքների, 
ծառայությունների գների, Հայաստանի Հանրապետությունում 
ռեզիդենտների ու ոչ ռեզիդենտների կողմից իրականացվող արժութային 
գործարքների վերահսկողության և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների 
շահագործման կանոնների պահպանման ուսումնասիրությունը: Ընդ որում, 
տարբեր հարկատեսակների գծով հարկային պարտավորությունների 
վերահաշվարկը կատարելու նպատակով ֆինանսական տարվա մեջ 
յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի համար անհրաժեշտ է կատարել 
առնվազն մեկ հսկիչ գնում: 

1.3. Հսկիչ գնում իրականացնելու համար հիմք են հանդիսանում` 
ա) տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից հարկվող օբյեկտի գծով 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ կամ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով 
նախատեսված հաշվապահական հաշվառման, այլ հաշվառման կամ 
գրանցման սահմանված փաստաթղթերը չվարելը կամ դրանք կոպիտ 
խախտումներով վարելը կամ հարկային տեսչություն ներկայացված 
հաշվետվություններում, հաշվարկներում, հայտարարագրերում և այլ 



փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տվյալներ մտցնելը, որի հետևանքով 
անհնար է դառնում տնտեսավարող սուբյեկտի հարկային 
պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության հարկային 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկելը. 

բ) սահմանված կարգով երրորդ անձից ստացված տեղեկությունները. 
գ) հարկային մարմնի պաշտոնատար անձի հիմնավորված 

միջնորդությունը` հսկիչ գնում կատարելու թույլտվություն ստանալու համար, 
որտեղ պետք է նշվեն հսկիչ գնում կատարելու պատճառները, այն 
տվյալները, որոնք նախատեսվում է ստանալ դրա արդյունքում, 
տնտեսավարող սուբյեկտի տվյալները, հսկիչ գնման կատարման վայրը, 
ինչպես նաև հսկիչ գնումների իրականացման ժամանակահատվածի 
հիմնավորումը: 

1.4. Հսկիչ գնումն իրականացվում է հարկային մարմնի ղեկավարի կամ 
հարկային տեսչության պետի կողմից տրված գրավոր հանձնարարագրի 
հիման վրա, որտեղ նշվում են հսկիչ գնում կատարելու հիմքերը, նպատակը, 
տնտեսավարող սուբյեկտի տվյալները (անվանումը, գտնվելու վայրը), հսկիչ 
գնում իրականացնելու վայրը, ժամկետները և հսկիչ գնում իրականացնող 
հարկային մարմնի պաշտոնատար անձի (անձանց) տվյալները (անունը, 
ազգանունը, պաշտոնը)` վավերացված հսկիչ գնում իրականացնող 
հարկային մարմնի կնիքով: Ընդ որում, հսկիչ գնումն այլ անձի միջոցով 
(անձի գրավոր համաձայնությամբ) իրականացնելու դեպքում 
հանձնարարագրում նշվում են նաև այդ անձի տվյալները (ֆիզիկական անձի 
դեպքում` անձնագրային տվյալները, իրավաբանական անձի դեպքում` հարկ 
վճարողի հաշվառման համարը, անվանումը, գտնվելու վայրը): 

1.5. Հսկիչ գնումից հետո, բայց ոչ ուշ, քան հանձնարարագրում նշված 
ժամկետի վերջին օրը, հանձնարարագիրը ներկայացվում է տնտեսավարող 
սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին, 
բացառությամբ հսկիչ գնման արդյունքում խախտումներ հայտնաբերելու 
դեպքի, երբ հանձնարարագիրը տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ 
նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին է ներկայացվում հսկիչ գնումից 
հետո, բայց ոչ ուշ, քան հանձնարարագրում նշված ժամկետի վերջին օրը: 

(1.5-րդ կետը փոփ. 19.12.12 ՀՕ-242-Ն օրենք) 
1.6. Հսկիչ գնման արդյունքում հանձնարարագրի ներկայացման օրը 

կազմվում է հարկային մարմնի կողմից սահմանված ձևով արձանագրություն` 
երկու օրինակից: Արձանագրության մեջ նշվում են հանձնարարագրի 
համարը, ամսաթիվը, արձանագրության կազմման վայրը, հսկիչ գնման 
իրականացման վայրը, ժամանակը, հսկիչ գնումն իրականացնող 
պաշտոնատար անձի (անձանց) անունը, ազգանունը, պաշտոնը, հսկիչ 
գնումն այլ անձի միջոցով կատարելու դեպքում նաև այդ անձի տվյալները, 
տնտեսավարող սուբյեկտի տվյալները (անվանումը, գտնվելու վայրը), 
ստացված արդյունքները: Արձանագրությունն ստորագրում են հսկիչ գնում 
կատարող անձինք և տնտեսավարող սուբյեկտի անունից ապրանքներ 
վճարող, ծառայություններ մատուցող և (կամ) դրամական հաշվարկ 
կատարող աշխատողը: Արձանագրության երկու օրինակներն 
արձանագրության կազմման օրը ներկայացվում են տնտեսավարող 
սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին: 



Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարը կամ նրան փոխարինող 
պաշտոնատար անձն արձանագրության մեկ օրինակի վրա կատարում է 
գրառում և ստորագրում արձանագրությունը ստանալու մասին, այն 
հանձնում է հարկային մարմնի պաշտոնատար անձին, իսկ 
արձանագրության վերաբերյալ առարկություններ ունենալու դեպքում դրա 
մասին նշում է կատարում արձանագրությունում` արձանագրությանը կից 
հարկային մարմնի պաշտոնատար անձին ներկայացնելով իր գրավոր 
առարկությունները կամ արձանագրությունը ստանալուց հետո իր գրավոր 
առարկությունները պատշաճ ձևով (առձեռն կամ փոստով) ներկայացնում է 
հարկային մարմին: Արձանագրության օրինակը ստանալուց կամ այն 
ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում ուսումնասիրություն իրականացրած 
պաշտոնատար անձանց կողմից այդ մասին համապատասխան նշում է 
կատարվում արձանագրությունում, և այն տնտեսավարող սուբյեկտին 
ուղարկվում է փոստով: 

(1.6-րդ կետը փոփ. 19.12.12 ՀՕ-242-Ն օրենք) 
2. Հսկիչ գնումների ֆինանսական աղբյուրների և ձեռք բերված 

ապրանքների տնօրինման կարգը հաստատում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

(2-րդ հավելվածը լրաց. 11.10.07 ՀՕ-214-Ն, 12.04.11 ՀՕ-138-Ն 
օրենքներ) 

  
 

Հավելված 3 
«Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և 
անցկացման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ 

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ` ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎԱԾ 

ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ 
ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  
1.1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կամ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից կնքված 
միջազգային համաձայնագրերի դրույթներին համապատասխան` հարկային 
մարմնի կողմից տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ ուսումնասիրությունների 
(այսուհետ` ուսումնասիրություններ) անցկացման կարգը: 
ՈՒսումնասիրություններն անցկացվում են` 

ա) օտարերկրյա պետության լիազորված մարմնի հարցումներին 
պատասխանելու համար` օտարերկրյա անձի հետ իրականացված 
գործարքի կողմ հանդիսացող տնտեսավարող սուբյեկտի հաշվառման և 
տնտեսական գործունեության, նրա հարկային և պարտադիր սոցիալական 



ապահովագրության վճարների գծով պարտավորությունների, առանձին 
գործարքների փաստի, իսկության, ծավալների, արժեքի և գների 
վերաբերյալ տեղեկություններ ճշտելու նպատակով. 

բ) Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտների կողմից 
հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից գանձված հարկի 
գումարը վերադարձնելու նպատակով: 

1.2. ՈՒսումնասիրություն կատարելու համար հիմք են հանդիսանում` 
ա) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային համաձայնագրերի 

պահանջների շրջանակներում և նախատեսված կարգով օտարերկրյա 
պետության լիազոր մարմնի` հարկային մարմնին կատարած պաշտոնական 
հարցումը. 

բ) Հայաստանի Հանրապետության կրկնակի հարկումը բացառելու 
մասին միջազգային համաձայնագրերի դրույթների հիման վրա 
հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից գանձված հարկի 
գումարը տնտեսավարող սուբյեկտներին վերադարձնելու 
անհրաժեշտությունը: 

1.3. ՈՒսումնասիրությունն իրականացվում է հարկային մարմնի 
ղեկավարի, ղեկավարի տեղակալների, համապատասխան գործառույթներ 
իրականացնելու իրավասություն ունեցող կառուցվածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար 
անձի, հարկային (տարածքային) տեսչության պետի կամ նրան փոխարինող 
պաշտոնատար անձի` յուրաքանչյուր ուսումնասիրության համար տված 
գրավոր հանձնարարագրի հիման վրա, որտեղ նշվում են 
ուսումնասիրություն կատարելու հիմքերը, նպատակը, տնտեսավարող 
սուբյեկտի տվյալները (տնտեսավարող սուբյեկտի հաշվառման համարը, 
անվանումը, գտնվելու վայրը), ուսումնասիրության իրականացման վայրը, 
ժամկետը, հարկային մարմնի անվանումն ու ուսումնասիրություն 
իրականացնող հարկային մարմնի պաշտոնատար անձի տվյալները 
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)` վավերացված ուսումնասիրություն 
իրականացնող հարկային մարմնի կնիքով: 

(3-րդ հավելվածը լրաց. 11.10.07 ՀՕ-214-Ն օրենք) 
  

Հավելված N 4 
«Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և 
անցկացման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄՈՏ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ 

ԻՐԱՑՄԱՆ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ, ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱԿԱՍՈՐԴԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳՆԵՐԻ 
(ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ) (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՄԻՋԻՆ) ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ 
  



1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում հարկային մարմնի 
կողմից տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ արտադրանքի արտադրության, 
օգտակար հանածոների արդյունահանման (այդ թվում` օգտակար հանածոյի 
լեռնային զանգվածից հանքարտադրատեսակի հիմնական և ուղեկից 
բաղադրիչների ելքի) և իրացման, ապրանքների շրջանառության և 
ծառայությունների մատուցման ծավալների, պատրաստի արտադրանքի, 
ապրանքների պակասորդի, ինչպես նաև իրացման փաստացի գների 
(սակագների) (այդ թվում` միջին) չափագրման (այսուհետ` չափագրում) 
իրականացման կարգը: 

(1-ին կետը փոփ. 19.12.12 ՀՕ-242-Ն օրենք) 
2. Չափագրում է համարվում հարկային մարմնի կողմից տնտեսավարող 

սուբյեկտի ներկայացուցչի անմիջական մասնակցությամբ 
(անհրաժեշտության դեպքում ներգրավելով լիազոր պետական 
կառավարման համապատասխան մարմնի ներկայացուցչի կամ անկախ 
փորձագետի) իրականացվող ուսումնասիրությունը, որի նպատակն է 
պարզել` 

1) օրենսդրությամբ նախատեսված հաշվետվությունները 
չներկայացնելու դեպքում արտադրանքի արտադրության, օգտակար 
հանածոների արդյունահանման և իրացման, ապրանքների շրջանառության 
և ծառայությունների մատուցման իրական ծավալները, ինչպես նաև 
իրացման փաստացի գները (սակագները). 

2) տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով ներկայացված հաշվետվություններում, ներառյալ` դրանց համար 
հիմք հանդիսացած հաշվապահական, արտադրատեխնոլոգիական 
փաստաթղթերում և այլ ներքին հաշվառման տվյալներում (այսուհետ` 
հաշվետվություններում) ներառված արտադրանքի արտադրության (այդ 
թվում` ծախսումների և կորուստների), օգտակար հանածոների 
արդյունահանման և իրացման, ապրանքների շրջանառության և 
ծառայությունների մատուցման իրական ծավալների, ինչպես նաև իրացման 
փաստացի գների (սակագների) ճշտությունը. 

3) հաշվետու տարվա որևէ ամսում ապրանքների, արտադրանքի, 
ծառայությունների և ակտիվների իրացումից հասույթի (զուտ հասույթի` 
առանց անուղղակի հարկերի) կամ «բաց թողնում` ներքին սպառման 
համար» մաքսային ընթացակարգով ներմուծված ապրանքների մաքսային 
արժեքի և ներմուծման հարկային հայտարարագրերում նշվող ավելացված 
արժեքի հարկի հարկման բազայի արժեքի հանրագումարով 100 միլիոն 
դրամի շեմը գերազանցած հարկ վճարողի մոտ պատրաստի արտադրանքի, 
ապրանքների փաստացի պակասորդը` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով, սակայն յուրաքանչյուր հաշվետու 
տարվա ընթացքում մեկ անգամից ոչ ավելի: 

(2-րդ կետը փոփ. 19.12.12 ՀՕ-242-Ն, 16.05.16 ՀՕ-85-Ն օրենքներ) 
3. Տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ սույն կարգին համապատասխան 

չափագրումներն իրականացվում են հարկային մարմնի ղեկավարի 
հրապարակած հրամանի կամ հանձնարարագրի հիման վրա, որտեղ նշվում 
են չափագրման հիմքերը, նպատակը, տնտեսավարող սուբյեկտի տվյալները 
(անվանումը, գտնվելու վայրը), չափագրում իրականացնելու վայրը, 



ժամկետները և չափագրում իրականացնող հարկային մարմնի 
պաշտոնատար անձանց, լիազոր պետական կառավարման 
համապատասխան մարմնի ղեկավարի հրապարակած հրամանի կամ 
հանձնարարագրի հիման վրա չափագրմանը ներգրավված ներկայացուցչի 
կամ հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգով 
չափագրմանը ներգրավված անկախ փորձագետի տվյալները (անունը, 
ազգանունը, պաշտոնը)` վավերացված հարկային մարմնի կնիքով: 

4. Հրամանի կամ հանձնարարագրի երկու օրինակը չափագրումը 
փաստացի սկսելու օրը տրվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին 
(կամ ի պաշտոնե նրան փոխարինելու իրավասություն ունեցող 
պաշտոնատար անձին): Վերջինս պարտավոր է ստորագրել մեկ օրինակի 
վրա` հաստատելով, որ ծանուցված է չափագրում իրականացնելու մասին: 
Ստորագրված օրինակը վերադարձվում է այն ներկայացնող պաշտոնատար 
անձանց: Հրամանում կամ հանձնարարագրում նշված օրը չափագրումը 
սկսելու կամ փաստացի սկսված չափագրումն ավարտելու անհնարինության 
դեպքում (գործունեության ժամանակավոր դադարեցման, տեխնիկական 
պատճառներով առաջացած պարապուրդների, գործադուլների, 
բնակլիմայական անբարենպաստ պայմանների և համանման այլ 
հանգամանքների հետևանքով) չափագրումն իրականացնող պաշտոնատար 
անձանց կողմից կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրում են նաև 
տնտեսավարող սուբյեկտի պաշտոնատար անձինք: Նշված դեպքերում 
չափագրումը փաստացի սկսվում կամ շարունակվում է տնտեսավարող 
սուբյեկտի բնականոն գործունեությունը վերսկսվելուց հետո, որի մասին 
տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարը (կամ ի պաշտոնե նրան 
փոխարինելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը) պարտավոր է 
հայտնել չափագրումն իրականացնող հարկային մարմնի համապատասխան 
ստորաբաժանման ղեկավարին կամ հարկային տեսչության պետին: Նշված 
հիմքերով չափագրման ժամանակավոր դադարեցման 
ժամանակահատվածը չի ներառվում հրամանով կամ հանձնարարագրով 
չափագրման իրականացման համար սահմանված ժամանակահատվածի 
մեջ: 

Տնտեսավարող սուբյեկտի պաշտոնատար անձանց կողմից սույն 
կարգին համապատասխան իրականացվող չափագրման աշխատանքներին 
խոչընդոտելու, հարկային մարմնի պաշտոնատար անձանց պահանջով 
գույքագրումներ իրականացնելուց կամ չափագրման նպատակներին 
առնչվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը տրամադրելուց հրաժարվելու 
դեպքերում չափագրումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք կազմում 
են արձանագրություն, որը հիմք է տնտեսավարող սուբյեկտի 
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված 
պատասխանատվության կիրառման, իսկ օգտակար հանածոների 
արդյունահանման դեպքում` օրենքով սահմանված կարգով զգուշացման և 
հանքային իրավունքի դադարեցման համար: 

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ տվյալ ֆինանսական տարում 
իրականացվող բոլոր չափագրումների ընդհանուր տևողությունը չի կարող 
գերազանցել 30, իսկ ընդերքօգտագործողների մոտ` 60 աշխատանքային 



օրը: Մեկ չափագրման տևողությունը չի կարող գերազանցել 10 
աշխատանքային օրը: 

(5-րդ կետը փոփ. 19.12.12 ՀՕ-242-Ն օրենք) 
6. Ընդգծված սեզոնայնություն ունեցող ապրանքների արտադրության, 

օգտակար հանածոների արդյունահանման, դրանց շրջանառության 
ֆիզիկական ծավալների չափագրումների արդյունքները տարեկան 
կտրվածքով կիրառելու համար դրանք տվյալ ֆինանսական տարվա 
ընթացքում հավասար համամասնությամբ պարտադիր իրականացվում են 
համապատասխան սեզոնի և սեզոնից դուրս ժամանակահատվածի 
ընթացքում, և այդ կարգով իրականացված չափագրումների արդյունքները 
համապատասխան հաշվետու ժամանակահատվածների մասով 
միջինացվում են: Սույն կարգի կիրառման նպատակով առանձին 
ապրանքատեսակների արտադրության և իրացման սեզոնայնության 
չափանիշները և ժամկետները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 

7. Օգտակար հանածոների արդյունահանման ֆիզիկական ծավալների 
չափագրման ընթացքում լիազոր պետական կառավարման 
համապատասխան մարմնի ներկայացուցչին կամ անկախ փորձագետին 
ներգրավելու դեպքում նրանք չափագրմանը կարող են մասնակցել միայն 
լիազոր պետական կառավարման համապատասխան մարմնի ղեկավարի 
հրամանը կամ հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանի կամ 
հանձնարարագրի համապատասխան լրացումը տնտեսավարող սուբյեկտի 
ղեկավարին (կամ ի պաշտոնե նրան փոխարինելու իրավասություն ունեցող 
պաշտոնատար անձին) ծանոթացնելուց անմիջապես հետո: 

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ֆիզիկական ծավալների 
չափագրումների իրականացման նպատակով բնօգտագործման վճարի 
օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակների 
(սահմանափակումների) ստուգում իրականացնող լիազոր մարմինները 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով 
հարկային մարմիններին են տրամադրում վերջին (նախորդ) ստուգման 
արդյունքում արձանագրված ելակետային տվյալները (համապատասխան 
կոորդինատային նիշերով): Սույն կարգով իրականացված չափագրումների 
արդյունքով արձանագրված ելակետային տվյալները (համապատասխան 
կոորդինատային նիշերով) հարկային մարմինները Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տրամադրում են 
բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների 
չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգում իրականացնող 
լիազոր մարմիններին` ստուգումների իրականացման ժամանակ կիրառելու 
նպատակով: 

8. Չափագրման արդյունքներն արտացոլվում են երկու օրինակից 
կազմվող արձանագրությունում, որը պարտավոր են ստորագրել 
չափագրումն իրականացրած հարկային մարմնի և տնտեսավարող 
սուբյեկտի ղեկավարը (կամ ի պաշտոնե նրան փոխարինելու իրավասություն 
ունեցող պաշտոնատար անձը), չափագրմանը ներգրավված լիազոր 
պետական կառավարման համապատասխան մարմնի պաշտոնատար 
անձինք կամ անկախ փորձագետները: Չափագրման արդյունքով կազմված 
արձանագրության ձևը սահմանվում է հարկային մարմնի ղեկավարի 



հրամանով: Արձանագրության մեկ օրինակը հանձնվում է տնտեսավարող 
սուբյեկտի ղեկավարին (կամ ի պաշտոնե նրան փոխարինելու 
իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին) չափագրումն ավարտելուն 
հաջորդող 3 աշխատանքային օրերի ընթացքում: Արձանագրության օրինակը 
ստանալուց կամ այն ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում չափագրումն 
իրականացրած պաշտոնատար անձինք այդ մասին համապատասխան 
նշում են կատարում արձանագրությունում և այն ուղարկում տնտեսավարող 
սուբյեկտին պատվիրված նամակով: Չափագրման ընթացքի կամ 
արդյունքների վերաբերյալ առարկություններ ունենալու դեպքում 
տնտեսավարող սուբյեկտի պաշտոնատար անձինք այդ մասին նշում են 
կատարում արձանագրության հարկային մարմնում պահվող օրինակում, իսկ 
գրավոր առարկությունները հարկային մարմին սահմանված կարգով 
ներկայացվում են չափագրման արձանագրությունը տնտեսավարող 
սուբյեկտին հանձնելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրերի 
ընթացքում: Նշված ժամանակահատվածում գրավոր առարկություններ 
չներկայացնելու, ինչպես նաև չափագրման արձանագրության օրինակը 
ստանալուց կամ այն ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքերում չափագրմամբ 
արձանագրված տվյալները համարվում են անառարկելի, բացառությամբ 
հաշվետու տարվա որևէ ամսում ապրանքների, արտադրանքի, 
ծառայությունների և ակտիվների իրացումից հասույթի (զուտ հասույթի` 
առանց անուղղակի հարկերի) կամ «բաց թողնում` ներքին սպառման 
համար» մաքսային ընթացակարգով ներմուծված ապրանքների մաքսային 
արժեքի և ներմուծման հարկային հայտարարագրերում նշվող ավելացված 
արժեքի հարկի հարկման բազայի արժեքի հանրագումարով 100 միլիոն 
դրամի շեմը գերազանցած հարկ վճարողի մոտ արտադրանքի, 
ապրանքների փաստացի պակասորդի հայտնաբերման դեպքերի: 
Տնտեսավարող սուբյեկտները չափագրում իրականացրած պաշտոնատար 
անձանց կամ անկախ փորձագետների գործողությունները բողոքարկում են 
օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով: 

(8-րդ կետը փոփ. 19.12.12 ՀՕ-242-Ն, 16.05.16 ՀՕ-85-Ն օրենքներ) 
9. Չափագրման արդյունքներով կազմված արձանագրությունները 

ժամանակագրական կարգով կարվում և պահվում են տնտեսավարող 
սուբյեկտի հարկային գործում: Օրենքով սահմանված դեպքերում 
արձանագրությունների տվյալների կիրառմամբ տնտեսավարող սուբյեկտի 
հարկային և բնօգտագործման վճարների պարտավորությունների հաշվարկը 
կատարվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` տնտեսավարող 
սուբյեկտի մոտ իրականացվող բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների 
հերթական ստուգման (կամ վերստուգման) ընթացքում: 

  
 


