
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 111. Հարկային մարմնի ղեկավարը  

Հարկային մարմնի ղեկավարն իրականացնում է սույն օրենքով սահմանված 

գործառույթներ, կրում է սույն օրենքով և իրավական այլ ակտերով նախատեսված 

պարտականություններ և իրավունքներ, այդ թվում՝ 

1) (կետն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-262-Ն) 

2) հարկային հսկողության իրականացման նպատակով Հայաստանի 

Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով տալիս է 

հանձնարարագրեր, հրամաններ, կայացնում է որոշումներ. 

3) հարկային ծառայողներին և հարկային մարմնի համակարգի 

քաղաքացիական ծառայողներին ու այլ աշխատակիցներին տալիս է բանավոր և 

գրավոր հանձնարարություններ. 

4) սահմանում է հարկային մարմնի ղեկավարի տեղակալների, հարկային 

մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների պետերի իրավասությունների 

շրջանակները, գործունեության բնագավառները և պատասխանատվությունը՝ սույն 

օրենքից ելնելով. 

5) սահմանում է հարկային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

գործառույթները, հարկային տեսչությունների գործունեության բնագավառները. 

6) հաստատում է հարկային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կառուցվածքը և հաստիքացուցակը. 

7) Կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում հարկային մարմնի 

տարեկան աշխատանքային ծրագիրը. 

8) հաստատում է հարկային մարմնի տարեկան հաշվեկշիռը, տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, ֆինանսական 

հաշվետվությունները. 

8.1) լսում և Կառավարություն է ներկայացնում կոմիտեի աշխատակազմի 

գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, 

քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, հաստատում կոմիտեի 

աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա 

կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության 

վերստուգման արդյունքները. 

9) վերահսկողություն է իրականացնում հարկային մարմնին ամրացված 

պետական սեփականության պահպանման և արդյունավետ օգտագործման 

նկատմամբ. 



10) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում հարկային մարմնի 

համակարգում ընդունված՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը 

չհամապատասխանող իրավական ակտերը. 

11) չեղյալ է ճանաչում հարկային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովի` 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհամապատասխանող 

որոշումները. 

12)  

13) ստեղծում է աշխատանքային և փորձագիտական հանձնաժողովներ և 

խմբեր՝ ըստ անհրաժեշտության. 

14) պատասխանատվություն է կրում հարկային վարչարարության՝ 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով 

կազմակերպման և իրականացման համար. 

15) հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի 

եզրակացության հիման վրա կայացնում է հետևյալ որոշումներից մեկը. 

- եզրակացությունը թողնել անհետևանք, 

- եզրակացությունը վերադարձնել լրացուցիչ քննության, 

- վերանայել պատասխանատվության ձևը, 

- արձակել հրաման՝ հարկային ծառայողին կարգապահական կամ նյութական 

պատասխանատվության ենթարկելու համար. 

16) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ: 

 

Հոդված 24. Հարկային ծառայողների վարձատրությունը և խրախուսումը 
1. Հարկային ծառայողների վարձատրության, այդ թվում` հիմնական և լրացուցիչ 

աշխատավարձերի հաշվարկների և չափերի, աշխատավարձի բնականոն աճի հետ 
կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ 
զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով: 

2. (մասն ուժը կորցրել է 12.12.13 ՀՕ-175-Ն) 
3. (մասն ուժը կորցրել է 12.12.13 ՀՕ-175-Ն) 
4. (մասն ուժը կորցրել է 12.12.13 ՀՕ-175-Ն) 
5. (մասն ուժը կորցրել է 12.12.13 ՀՕ-175-Ն) 
6. Երկարամյա ծառայության, ծառայողական պարտականությունները և հատուկ 

առաջադրանքները գերազանց կատարելու, ինչպես նաև աշխատանքի նկատմամբ 
նվիրվածության համար հարկային ծառայողի նկատմամբ կարող են կիրառվել 
խրախուսանքի հետևյալ տեսակները. 

1) կարգապահական տույժի հանում. 
2) դրամական պարգևատրում. 
3) հուշանվերով պարգևատրում. 
4) (կետն ուժը կորցրել է 12.12.13 ՀՕ-175-Ն) 
5) հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից շնորհակալության հայտարարում. 
6) հատուկ կոչման և (կամ) դասային աստիճանի արտահերթ շնորհում. 

Deleted: տնօրինում է հարկային 
մարմնի համակարգի զարգացման 
ֆոնդի միջոցները.



7) (կետն ուժը կորցրել է 17.09.09 ՀՕ-172-Ն) 
8)  (մասն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-262-Ն) 
7. Սույն հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված 

խրախուսման միջոցները կիրառում է հարկային մարմնի ղեկավարը, իսկ 6-րդ մասի 
2-րդ կետով նախատեսված խրախուսումն իրականացվում է «Պետական 
պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան: 

8. (կետն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-262-Ն) 
9. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով հարկային մարմնի 

պահպանման ծախսերում կարող է նախատեսվել նաև պարգևատրման ֆոնդ: 
 

 

Հոդված 28. Նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդը  

 

Հոդված 42. Հարկային ծառայողի նյութական պատասխանատվությունը  

1. Սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված 

պարտականությունները չկատարելու (ոչ պատշաճ կատարելու) համար, հարկային 

ծառայության գործառույթներին համապատասխան, հարկային մարմնի 

պաշտոնատար անձը (անձինք)` 

1) ստանում է (են) գրավոր նախազգուշացում, եթե խախտման հետևանքով 

բյուջե վճարման ենթակա ավելի կամ թերի հաշվարկված (առաջադրված) հարկային 

պարտավորության գումարը պակաս է 100.000 դրամից. 

2) վճարում է (են) տուգանք, եթե խախտման հետևանքով բյուջե վճարման 

ենթակա ավելի կամ թերի հաշվարկված (առաջադրված) հարկային 

պարտավորության գումարը կազմում է 100.000-ից մինչև 1.000.000 դրամ` ավելի 

կամ թերի հաշվարկված (առաջադրված) գումարի մինչև 5 տոկոսի չափով. 

3) վճարում է (են) տուգանք, եթե խախտման հետևանքով բյուջե վճարման 

ենթակա ավելի կամ թերի հաշվարկված (առաջադրված) հարկային 

պարտավորության գումարը կազմում է 1.000.001-ից մինչև 5.000.000 դրամ` ավելի 

կամ թերի հաշվարկված (առաջադրված) գումարի մինչև 10 տոկոսի չափով. 

4) եթե խախտման հետևանքով բյուջե վճարման ենթակա ավելի կամ թերի 

հաշվարկված (առաջադրված) հարկային պարտավորության գումարը կազմում է 

5.000.000 դրամից ավելի, ապա վճարում է (են) տուգանք ավելի կամ թերի 

հաշվարկված (առաջադրված) գումարի մինչև քսան տոկոսի չափով կամ 

ազատվում է (են) հարկային ծառայությունից՝ ծառայողական 

անհամապատասխանության հիմնավորմամբ: 

2. Սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 3-4-րդ կետերով սահմանված 

պարտականությունները չկատարելու համար, հարկային ծառայության 

Deleted: 1. Հարկային 
վարչարարության իրականացման 
արդյունավետությունը 
բարձրացնելու նպատակով 
հարկային մարմնում գործում է 
հարկային մարմնի նյութական 
խրախուսման և համակարգի 
զարգացման ֆոնդ (այսուհետ՝ 
ֆոնդ):¶
2. Ֆոնդը կազմավորվում է՝¶
1) հարկային մարմնի կողմից 
ստուգման ակտով կամ 
ուսումնասիրության 
արձանագրությամբ կամ 
օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառումների արդյունքում 
կազմված վարչական ակտով 
արձանագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային 
օրենսգրքով նախատեսված 
պետական հարկերի և պետական 
վճարների մասով վճարման 
ենթակա հարկի և (կամ) վճարի 
գումարների, ինչպես նաև հարկային 
պատասխանատվության 
տեսակներից տույժերի և 
տուգանքների (բացառությամբ սույն 
մասի 2-րդ կետում նշված դեպքի) 
գումարների (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 
հարկային մարմինը:¶
Ֆոնդում պարտավորությունները և 
դրանց մարումները (վճարումը, 
հաշվանցումը), ինչպես նաև 
պարտավորություններից ավելի 
վճարված գումարները հաշվառվում 
են դրամով (առանց լումաների)` 
Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային օրենսգրքով սահմանված 
ընդհանուր կարգով: 
(նախադասությունն հանվել է 
21.12.17 ՀՕ-276-Ն)¶
(պարբերությունն ուժը կորցրել է 
21.12.17 ՀՕ-276-Ն)¶
(պարբերությունն ուժը կորցրել է 
21.12.17 ՀՕ-276-Ն)¶
2) հարկային ծառայողների 
նկատմամբ սույն օրենքի 42-րդ 
հոդվածի համաձայն կիրառվող 
նյութական պատասխանատվության 
արդյունքում գանձվող գումարների 
հաշվին.¶
3) Հսկիչ դրամարկղային 
մեքենաների կիրառության և (կամ) 
հսկիչ դրամարկղային մեքենաների 
միջոցով դրամական հաշվարկների 
կանոնները չպահպանելու համար 
Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային օրենսգրքով սահմանված 
տուգանքների, ինչպես նաև 
Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքով 
հարկային մարմնի քննությանը 
վերապահված 
իրավախախտումների գործերով 
նշանակված վարչական 
տուգանքների երեսուն տոկոս 
մասհանումների հաշվին.¶
4) օրենքով սահմանված կարգով 
հարկային ծառայություն 
իրականացնող պաշտոնատար ... [1]



գործառույթներին համապատասխան, հարկային մարմնի պաշտոնատար անձն 

առաջին անգամ ստանում է գրավոր նկատողություն: 

Գրավոր նկատողությունն ստանալուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, 

համանման խախտում կատարելու դեպքում իջեցվում է հարկային մարմնի 

պաշտոնատար անձի հարկային ծառայության դասային աստիճանը կամ հատուկ 

կոչումը: 

3. Սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 5-րդ կետով սահմանված 

պարտականությունը չկատարելու դեպքում, հարկային ծառայության 

գործառույթներին համապատասխան, առաջին անգամ իջեցվում է հարկային 

մարմնի պաշտոնատար անձի հարկային ծառայության դասային աստիճանը կամ 

հատուկ կոչումը, իսկ եթե խախտումը տեղի է ունեցել հարկային ծառայությունից 

ազատվելուց հետո, ապա նա զրկվում է հատուկ կոչումից և դասային աստիճանը 

կոչումից: 

Մեկ տարվա ընթացքում համանման խախտում կատարելու դեպքում 

հարկային մարմնի պաշտոնատար անձն ազատվում է հարկային ծառայությունից` 

ծառայողական անհամապատասխանության հիմնավորմամբ: 

4. Սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված 

պարտականությունը չկատարելու կամ օրենսդրությամբ սահմանված 

ժամկետներում չկատարելու դեպքում, հարկային ծառայության գործառույթներին 

համապատասխան, հարկային մարմնի պաշտոնատար անձն առաջին անգամ 

ստանում է գրավոր նկատողություն: 

Գրավոր նկատողությունն ստանալուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, 

համանման խախտում կատարելու դեպքում իջեցվում է հարկային մարմնի 

պաշտոնատար անձի հարկային ծառայության դասային աստիճանը կամ հատուկ 

կոչումը: 

5. Սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 8-րդ կետով սահմանված 

պարտականությունները չկատարելու համար, եթե դա չի առաջացրել սույն հոդվածի 

առաջինից չորրորդ մասերով նախատեսված պատասխանատվություն, հարկային 

ծառայության գործառույթներին համապատասխան, հարկային մարմնի 

պաշտոնատար անձը` 

1) ստանում է գրավոր նկատողություն, եթե խախտումը տեղի է ունեցել 

պաշտոնատար անձի անզգուշությամբ. 

2) իջեցվում է հարկային ծառայության դասային աստիճանը կամ հատուկ 

կոչումը, եթե խախտումը տեղի է ունեցել դիտավորյալ. 



3) դասային աստիճանը կամ հատուկ կոչումն իջեցնելուց հետո` մեկ տարվա 

ընթացքում, համանման խախտում կատարելու դեպքում ազատվում է հարկային 

ծառայությունից` ծառայողական անհամապատասխանության հիմնավորմամբ: 

6. Սույն հոդվածով նախատեսված նյութական պատասխանատվության 

միջոցները կիրառվում են կատարված խախտումների փաստերը ծառայողական 

քննությամբ հաստատվելուց հետո: 

7. Սույն հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության կոնկրետ 

տեսակը, նյութական պատասխանատվության չափերը, ինչպես նաև խախտում թույլ 

տված հարկային ծառայողին (ծառայողներին), որի (որոնց) նկատմամբ կիրառվում 

են նյութական պատասխանատվության միջոցները, ներկայացնում է հարկային 

մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովը: 

Նյութական պատասխանատվությունը կիրառվում է հարկային մարմնի 

ղեկավարի հրամանով: 

8. Նյութական պատասխանատվության կիրառման արդյունքում գանձված 

գումարները մուտքագրվում են պետական բյուջե: 

 

Հոդված 44. Հարկ վճարողին հասցված վնասի փոխհատուցումը  

Հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի սույն օրենքի կամ Հայաստանի 

Հանրապետության հարկային հարաբերությունները կարգավորող այլ ակտերի 

դրույթների խախտումների հետևանքով հարկ վճարողին հասցրած վնասը 

հատուցվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից` 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

Հարկային ծառայողի գործողությունները կարող են բողոքարկվել հարկային 

մարմին կամ դատարան: Հարկային մարմնի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների գործողությունները կարող են բողոքարկվել հարկային 

մարմին կամ դատարան: 

 

 

 

Deleted: հարկային մարմնի 
նյութական խրախուսման և 
համակարգի զարգացման ֆոնդ

Deleted: , բացառությամբ սույն 
օրենքի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
6-րդ կետով նախատեսված 
դեպքերի

Deleted: ¶
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1. Հարկային վարչարարության իրականացման արդյունավետությունը 

բարձրացնելու նպատակով հարկային մարմնում գործում է հարկային մարմնի 

նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ (այսուհետ՝ ֆոնդ): 

2. Ֆոնդը կազմավորվում է՝ 

1) հարկային մարմնի կողմից ստուգման ակտով կամ ուսումնասիրության 

արձանագրությամբ կամ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 

կազմված վարչական ակտով արձանագրված` Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային օրենսգրքով նախատեսված պետական հարկերի և պետական վճարների 

մասով վճարման ենթակա հարկի և (կամ) վճարի գումարների, ինչպես նաև 

հարկային պատասխանատվության տեսակներից տույժերի և տուգանքների 

(բացառությամբ սույն մասի 2-րդ կետում նշված դեպքի) գումարների (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 հարկային մարմինը: 

Ֆոնդում պարտավորությունները և դրանց մարումները (վճարումը, 

հաշվանցումը), ինչպես նաև պարտավորություններից ավելի վճարված գումարները 

հաշվառվում են դրամով (առանց լումաների)` Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային օրենսգրքով սահմանված ընդհանուր կարգով: (նախադասությունն 

հանվել է 21.12.17 ՀՕ-276-Ն) 

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-276-Ն) 

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.17 ՀՕ-276-Ն) 

2) հարկային ծառայողների նկատմամբ սույն օրենքի 42-րդ հոդվածի 

համաձայն կիրառվող նյութական պատասխանատվության արդյունքում գանձվող 

գումարների հաշվին. 

3) Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառության և (կամ) հսկիչ 

դրամարկղային մեքենաների միջոցով դրամական հաշվարկների կանոնները 

չպահպանելու համար Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով 

սահմանված տուգանքների, ինչպես նաև Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով հարկային մարմնի 

քննությանը վերապահված իրավախախտումների գործերով նշանակված 

վարչական տուգանքների երեսուն տոկոս մասհանումների հաշվին. 



4) օրենքով սահմանված կարգով հարկային ծառայություն իրականացնող 

պաշտոնատար անձանց ներկայացված հետադարձ պահանջների բավարարումից 

ստացվող գումարների 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 մարմնի 

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 հարկային օրենսգրքով 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. 

7) հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայություն իրականացնող 

պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը 

հատուցելու համար (բացառությամբ պետական բյուջե գանձված գումարները 

պետական բյուջեի մուտքերի համապատասխան հաշիվներից վերադարձնելու 

դեպքերի). 

8) սույն հոդվածի 3.1-ին մասում նշված դեպքում Կառավարության 

պահուստային ֆոնդից կամ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի այլ 

միջոցներից տրամադրված միջոցների վերականգնման համար. 

9) Կառավարության կողմից սահմանված այլ ուղղությունների համար: 

Ֆոնդի տնտեսված միջոցները Կառավարության որոշմամբ կարող են ուղղվել 

Կառավարության պահուստային ֆոնդ: 

3.1. Ֆոնդի միջոցների անբավարարության դեպքում հարկային մարմնի կամ 

հարկային ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձանց վարչարարության 

հետևանքով պատճառված վնասը հատուցվում է Կառավարության պահուստային 



ֆոնդի կամ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցների 

հաշվին: Այդ նպատակով Կառավարության պահուստային ֆոնդից կամ Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցներից տրամադրված միջոցները 

վերականգնվում են ֆոնդի միջոցների հաշվին՝ Կառավարության սահմանած 

կարգով: 

3.2. Ֆոնդի միջոցների օգտագործման կարգը և առաջնահերթությունները 

սահմանում է Կառավարությունը: 

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: 
 

 


