ՏԵՂԵԿԱՆՔ
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ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ԼՐԱՑՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդված 34.

Հարկ վճարողների (հարկային գործակալների)
պաշտոնատար անձանց իրավունքները

և

դրանց

1. Հարկ վճարողը (հարկային գործակալը) և դրա պաշտոնատար անձն
իրավունք ունեն`
1) Օրենսգրքով սահմանված կարգով դիմելու հարկային մարմին՝ հարկային
հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի դրույթների կիրառման
վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու համար.
2) ինքնուրույն կամ իրենց լիազորած ներկայացուցչի միջոցով հարկային
մարմնում ներկայացնելու իրենց շահերը.
3) օգտվելու Օրենսգրքով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով
սահմանված հարկային արտոնություններից.
4) Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և կարգով դիմելու հարկային մարմին՝
միասնական հաշվին առկա գումարը վերադարձնելու համար.
5) ծանոթանալու հարկային հսկողության արդյունքում կազմվող ակտերին,
արձանագրություններին և դրանց նախագծերին, տեղեկանքներին և վարչական
ակտերին.
6) հարկային մարմին ներկայացնելու բացատրություններ և պարզաբանումներ
հարկերի և վճարների հաշվարկման ու վճարման, ինչպես նաև հարկային
հսկողության արդյունքների վերաբերյալ.
7) արգելելու հարկային մարմնի կողմից հարկային հսկողության իրականացումը,
հարկային մարմնի պաշտոնատար անձանց չտրամադրելու փաստաթղթեր կամ
բացատրություններ, եթե հարկային հսկողություն իրականացնող պաշտոնատար
անձինք խախտել են Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ և (կամ) 36-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետի դրույթները, և (կամ) եթե հարկային մարմինը
խախտել է Օրենսգրքի 337-339-րդ և (կամ) 341-րդ հոդվածների դրույթները` այդ
մասին երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուցելով հարկային
մարմնի ղեկավարին.
8) չկատարելու հարկային մարմնի պաշտոնատար անձանց լիազորություններից,
ինչպես նաև հարկային հսկողության նպատակներից ու հարցերից չբխող
պահանջներ.
9) հարկային հսկողության ցանկացած փուլում մասնակից դարձնելու
մասնագետների, փորձագետների, աուդիտորների և (կամ) փաստաբանների.
10) Օրենսգրքով և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու
հարկային մարմնի պաշտոնատար անձանց որոշումները, գործողությունները կամ
անգործությունը.
11) պահանջելու հարկային մարմնի և հարկային մարմնի պաշտոնատար
անձանց ընդունած ապօրինի որոշումների, գործողությունների կամ անգործության

հետևանքով
իրենց պատճառված
վնասի փոխհատուցում`
Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:
12) Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում դիմել օրինապահ հարկ վճարողի
հավաստագիր ստանալու համար:
2. Հարկ վճարողը (հարկային գործակալը) և դրա պաշտոնատար անձն ունեն
նաև Օրենսգրքով և վճարների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության
օրենքներով սահմանված այլ իրավունքներ:
Հոդված 35.

Հարկային մարմնի (հարկային հսկողություն իրականացնող
պաշտոնատար անձի) պարտականությունները

1. Հարկային մարմինը (հարկային հսկողություն իրականացնող պաշտոնատար
անձը) պարտավոր է`
1) պահպանել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, հարկ
վճարողների (հարկային գործակալների) իրավունքներն ու օրինական շահերը.
2) իրականացնել հարկ վճարողների հաշվառում.
3) իրազեկման ու բացատրական աշխատանքներ իրականացնել հարկային
հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի դրույթների և դրանց
փոփոխությունների կիրառության վերաբերյալ, հարկ վճարողներին (հարկային
գործակալներին) տեղեկացնել հարկերի և վճարների մասին.
4) հարկ վճարողների (հարկային գործակալների) կողմից հարկային մարմին
ներկայացվող գրավոր, բանավոր կամ էլեկտրոնային հարցադրումներին
սահմանված կարգով տալ համապատասխան պարզաբանումներ.
5) Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում, կարգով և ժամկետներում հարկ
վճարողին (հարկային գործակալին) վերադարձնել միասնական հաշվին առկա
գումարները.
6) հարկ վճարողի (հարկային գործակալի) դիմումի հիման վրա հարկային
մարմնի սահմանած կարգով և ձևով տրամադրել տեղեկանք (այդ թվում՝ հարկ
վճարողի կողմից պահանջվելու դեպքում՝ նաև անգլերեն և ռուսերեն)՝ Հայաստանի
Հանրապետությունում վճարված պետական հարկերի և պետական վճարների
վերաբերյալ.
7) հսկողություն իրականացնել հարկային հարաբերությունները կարգավորող
իրավական ակտերի պահանջների պահպանման նկատմամբ.
8) հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի՝
հանցագործության հատկանիշներով խախտման դեպքեր հայտնաբերելու դեպքում
օրենքով սահմանված կարգով անցկացնել հետաքննություն.
9) պահպանել հարկային գաղտնիքը, հարկային գաղտնիք համարվող
տեղեկատվությունը օրենքով սահմանված դեպքերում օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով տրամադրել այդ տեղեկությունների օգտագործմամբ աշխատանքներ
կատարելու իրավասություն ունեցող պետական մարմիններին.
10) Օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում քննարկել հարկ
վճարողի ներկայացրած դիմում-բողոքը հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի
գործողությունների կամ անգործության դեմ և ընդունված որոշման մասին պատշաճ
կարգով ծանուցել հարկ վճարողին.
11) իրականացնել ծառայողական քննություն հարկային ծառայողների կատարած
խախտումների վերաբերյալ.

12) հարկային հսկողության ընթացքում՝
ա. պահպանել Օրենսգրքով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով
սահմանված պահանջները,
բ. դուրս չգալ հարկային հսկողության հանձնարարագրում նշված նպատակների
և հարցերի շրջանակից,
գ. հարկ վճարողին (հարկային գործակալին) և նրա պաշտոնատար անձանց
ծանոթացնել իրենց իրավունքներին և պարտականություններին,
դ. չխոչընդոտել հարկ վճարողի (հարկային գործակալի) բնականոն
աշխատանքին,
ե. երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր պատասխանել հարկ
վճարողի (հարկային գործակալի) կամ նրա պաշտոնատար անձի՝ անմիջականորեն
հարկային
հսկողությանն
առնչվող
և
հարկային
հսկողության
ենթակա
ժամանակաշրջանին վերաբերող ցանկացած գրավոր հարցման, բացառությամբ
հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի դրույթների
վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումների:
13) հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա Կառավարության կողմից սահմանված
կարգով ուսումնասիրել և տրամադրել օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր
կամ մերժել օրինապահ հարկ վճարող համարվելու հավաստագրի տրամադրումը:
2. Հարկային մարմինը (հարկային հսկողություն իրականացնող պաշտոնատար
անձը) ունի նաև Օրենսգրքով և վճարների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետության օրենքներով սահմանված այլ պարտականություններ:

Հոդված 293.

Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման կանգնելը

1. Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, ինչպես նաև 2-րդ
մասի 1-ին և 3-րդ կետերով սահմանված դեպքերում Օրենսգրքի 292-րդ հոդվածին
համապատասխան՝ որպես ԱԱՀ վճարող, հաշվառումն իրականացնում է հարկային
մարմինը` սույն մասում նշված կետերով սահմանված օրը:
2. Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-5-րդ կետերով, ինչպես նաև 2-րդ
մասի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերում Օրենսգրքի 292-րդ հոդվածին
համապատասխան՝ որպես ԱԱՀ վճարող, հաշվառումն իրականացվում է հարկ
վճարողի ներկայացրած հայտարարության հիման վրա` սույն մասում նշված
կետերով սահմանված օրը:
Հոդված 293․1

Ավելացված

արժեքի

կարգապահության

հարկ

վճարողների

հավաստումը

առանձնահատկությունները

և

հարկային
դրա

1․ Ավելացված արժեքի հարկ վճարողների գործունեության արդյունքներով՝
Օրենսգրքով

սահմանված

կարգով

կարող

է

հավաստվել

հարկ

վճարողի

օրինապահությունը։
2․ Ավելացված արժեքի հարկ վճարողների օրինապահությունը հավաստվում է
հարկային մարմնի կողմից օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագրի տրամադրման
միջոցով՝

սույն

հոդվածում

սահմանված

ժամանակահատվածի

ընթացքում

իրականացրած գործունեության համար։
1) Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիրը տրամադրվում է ավելացված
արժեքի հարկ վճարող կազմակերպության և (կամ) անհատ ձեռնարկատիրոջ
կողմից դիմումը ներկայացնելու օրն ընդգրկող հաշվետու տարվան նախորդող
տարվա հունվարի 1-ից, մինչև դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող ամսվա
վերջին

օրացուցային

օրը

ներառող

ժամանակահատվածում

իրականացված

գործունեության հիման վրա:
3․ Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիրը գործում է տրման օրվանից մինչև
հավաստագրի տրման ամսվանը հաջորդող 12-րդ ամսվա վերջին օրացուցային
օրվա ավարտը:
4․ Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ունեցող հարկ վճարողների համար
Օրենսգրքով և այլ իրավական ակտերով կարող են սահմանվել վարչարարության
իրականացման բարենպաստ պայմաններ։
1) Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագրեր ստացած հարկ վճարողների
ցանկը հրապարակվում է հարկային մարմնի պաշտոնական կայքում:
5. Օրինապահ հարկ վճարող համարելու չափանիշները, ինչպես նաև օրինապահ
հարկ
վճարողի
հավաստագրի
տրամադրման
կարգը
սահմանում
է
Կառավարությունը:
Հոդված 305.

Հարկային հարաբերություններ կարգավորող
ակտերի մասին հանրային իրազեկումը

իրավական

1. Հարկային մարմինը հարկ վճարողներին իրազեկում է հարկային
հարաբերություններ կարգավորող իրավական ակտերի մասին:
2. Հարկ վճարողներին հարկային հարաբերություններ կարգավորող իրավական
ակտերի մասին իրազեկումն իրականացվում է հարկային ծառայության
պաշտոնական ինտերնետային կայքում պաշտոնական հաղորդագրություն
հրապարակելու, զանգվածային լրատվության միջոցների հետ ասուլիսներ և
հանդիպումներ
կազմակերպելու,
հարցազրույցներ,
հոդվածներ
կամ

տեղեկատվություն հրապարակելու կամ հեռուստատեսությամբ ու ռադիոյով
ելույթներ ունենալու միջոցով:
3. Հարկային մարմինը պարտավոր է հարկային հարաբերություններ
կարգավորող իրավական ակտերի մասին հարկ վճարողների իրազեկումն
ապահովել ոչ ուշ, քան այդ իրավական ակտերի պաշտոնական հրապարակման
օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում:
4․ Հարկային մարմինը օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ունեցող հարկ
վճարողներին՝ հավաստագրի գործողության ժամկետի ընթացքում, սույն հոդվածով
նախատեսված իրազեկումն իրականացնում է նաև համապատասխան իրավական
ակտերի պաշտոնական հրապարակման օրվանից հետո 10 օրվա ընթացքում՝ հարկ
վճարողի էլեկտրոնային փոստին ծանուցում ուղարկելու միջոցով։

Հոդված 327.

Միասնական հաշվին գումարների
միասնական հաշվից գումարների վերադարձը

մուտքագրումը և

1. Ուսումնասիրության արդյունքներով հիմնավորված գումարները ենթակա են
մուտքագրման
միասնական
հաշվին`
հարկային
մարմնի
սահմանած ձևի եզրակացության հիման վրա: Եզրակացությունը հարկային մարմինը
կազմում և ներկայացնում է գանձապետարան` գումարների հիմնավորվածությունը
հիմնավորող փաստաթղթերը` համալիր հարկային ստուգման ակտը կամ
ուսումնասիրության արձանագրությունը ուժի մեջ մտնելու, իսկ դատարանի վճիռը,
բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումը, ճշտված հարկային հաշվարկը հարկային
մարմին ստացվելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
2. Միասնական հաշվում առկա գումարները ենթակա են վերադարձման հարկ
վճարողին նրա կողմից հարկային մարմին ներկայացված՝ հարկային մարմնի
սահմանած ձևով և կարգով լրացված դիմումի հիման վրա՝ այն ստանալուց հետո՝ 20
օրվա ընթացքում, իսկ գործող օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ունեցող
հարկ վճարողների դեպքում՝ դիմումը ստանալուց հետո՝ 10 օրվա ընթացքում:
Վերադարձը կատարվում է դիմումում նշված գումարի չափով, սակայն ոչ ավելի,
քան վերադարձման օրվա դրությամբ միասնական հաշվում առկա գումարի չափից:
Միասնական
հաշվից
գումարների
վերադարձն
իրականացնում
է
գանձապետարանը՝ գումարը փոխանցելով վճարողի բանկային հաշվին, իսկ դրա
բացակայության դեպքում՝ վճարողի առաջարկած առևտրային բանկ՝ ֆիզիկական
անձի անձնագրային տվյալներով: Գումարի վերադարձը սույն մասով սահմանված
ժամկետից 30 օրից ավելի ուշացնելու դեպքում այդ ժամկետին հաջորդող
յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար հարկ վճարողին վճարվում է տույժ՝
վերադարձման ենթակա գումարի 0.03 տոկոսի չափով:
Հոդված 348.

Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարների հիմն
ավորվածության ուսումնասիրությունը

1. Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա` ԱԱՀ-ի զրոյական
դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի,
յուրաքանչյուր հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 21-ի դրությամբ ԱԱՀ-ի
փոխհատուցվող գումարի, Օրենսգրքի 457-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված`

բյուջեից հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ գումարի, Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի 1-3-րդ կետերով սահմանված գործարքների իրականացման դեպքում
ակցիզային հարկի փոխհատուցվող գումարի հիմնավորվածության նպատակով
հարկային մարմինը հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա իրականացնում է
միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարների հիմնավորվածության
ուսումնասիրություն:
2. Հարկ վճարողի մոտ սույն հոդվածով սահմանված յուրաքանչյուր
ուսումնասիրության ժամկետը ուսումնասիրության հանձնարարագրով կարող է
սահմանվել ոչ ավելի, քան 15 անընդմեջ աշխատանքային օր` սկսած հարկ վճարողի
դիմումը հարկային մարմնի կողմից ստանալու օրվանից: Անհրաժեշտության
դեպքում ուսումնասիրություն իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց)
գրավոր զեկուցագրի հիման վրա հանձնարարագիր տվող պաշտոնատար անձի
հրամանով սույն մասում նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև տասը
անընդմեջ աշխատանքային օրով: Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա
գումարների հիմնավորվածության ուսումնասիրության ժամկետի երկարաձգման
մասին գրավոր տեղեկացվում է հարկ վճարողին (գործադիր մարմնի ղեկավարին)
կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին` ներկայացնելով հրամանի
պատճենը ոչ ուշ, քան հանձնարարագրում նշված ուսումնասիրության ժամկետի
ավարտի օրը:
3.
Միասնական
հաշվին
մուտքագրման
ենթակա
գումարների
հիմնավորվածության ուսումնասիրությունն իրականացվում է Օրենսգրքի 343-րդ
հոդվածի 6-րդ մասին համապատասխան տրված հանձնարարագրի հիման վրա:
Ուսումնասիրության հանձնարարագրի երկու օրինակներն Օրենսգրքի 339-րդ
հոդվածի 3-րդ մասով համալիր հարկային ստուգումների համար սահմանված
կարգով ու եղանակներով ուսումնասիրությունն սկսելու օրը ներկայացվում է հարկ
վճարողին (գործադիր մարմնի ղեկավարին) կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար
անձին՝ ծանոթացման: Հարկ վճարողը ուսումնասիրության անցկացման մասին
ծանուցված է համարվում Օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված
համապատասխան
ժամկետներում:
Հանձնարարագիրն
ստորագրելուց
ու
ստանալուց հրաժարվելու դեպքում հանձնարարագրի՝ հարկային մարմնի կնքած
պատճենը հարկ վճարողին է ուղարկվում Օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3րդ կետով սահմանված կարգով:
4.
Միասնական
հաշվին
մուտքագրման
ենթակա
գումարների
հիմնավորվածության ուսումնասիրության ընթացքը, Օրենսգրքի 341-րդ հոդվածի 3րդ մասով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում, հանձնարարագիր տվող
պաշտոնատար անձի հրամանով կարող է կասեցվել նույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ
մասերով սահմանված ժամկետներով: Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա
գումարների հիմնավորվածության ուսումնասիրության ընթացքի կասեցումը,
կասեցման ժամկետի երկարաձգումը, կասեցված ուսումնասիրության վերսկսելը
կատարվում են Օրենսգրքի 341-րդ հոդվածով հարկային ստուգումների համար
սահմանված կարգով ու ժամկետներում:
5. Ուսումնասիրության ընթացքում ճշտվում են՝
1)
նախորդ
ուսումնասիրությունների
արդյունքներով
չհիմնավորված
գումարները, ինչպես նաև այն գումարները, որոնց վերաբերող գործարքների մասով
ուսումնասիրության ժամկետը կասեցվել է.

2) հարկ վճարողի ներկայացրած` ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական
հաշվարկներում ներառված տվյալների արժանահավատությունը.
3) ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների իրացման
շրջանառությունը.
4) ձեռքբերումների գծով հարկային հաշիվների համապատասխանությունը
Օրենսգրքի պահանջներին.
5) Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-3-րդ կետերով սահմանված
գործարքների իրականացման դեպքում ակցիզային հարկի փոխհատուցվող
գումարի հիմնավորվածությունը:
6. Ուսումնասիրության արդյունքներով միասնական հաշվին մուտքագրման
ենթակա գումարները համարվում են չհիմնավորված, եթե դրանք վերագրվում են
Օրենսգրքի 72-րդ և 93-րդ հոդվածներով սահմանված` հաշվանցումների
(պակասեցումների) կատարման սահմանափակումներին: Սույն մասում նշված
գումարների հաշվանցումը համարվում է չհիմնավորված միայն այդ մասով:
7. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված` ԱԱՀ-ի և (կամ) ակցիզային հարկի
փոխհատուցվող գումարի, ինչպես նաև Օրենսգրքի 457-րդ հոդվածի 7-րդ մասով
սահմանված` բյուջեից հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ գումարի մեծության որոշման
ժամանակ ուսումնասիրությամբ չհիմնավորված գումարները, ինչպես նաև այն
գումարները, որոնց հիմնավորվածության վերաբերյալ ուսումնասիրությունները կամ
ստուգումները սահմանված կարգով կասեցվել են, հաշվի չեն առնվում:
8. Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա՝ ԱԱՀ-ի զրոյական
դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի,
ինչպես նաև Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-3-րդ կետերով սահմանված
գործարքների իրականացման դեպքում ակցիզային հարկի փոխհատուցվող
գումարի հաշվարկն իրականացվում է ըստ հաշվետու ժամանակաշրջանների, իսկ
յուրաքանչյուր հաշվետու եռամսյակին կամ Օրենսգրքի 457-րդ հոդվածի 7-րդ մասով
սահմանված` յուրաքանչյուր կիսամյակին հաջորդող ամսվա 21-ի դրությամբ ԱԱՀ-ի
փոխհատուցվող գումարի կամ բյուջեից հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ գումարի
հաշվարկը` այդ ժամկետի դրությամբ:
9. Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի արդյունքներով միասնական
հաշվին մուտքագրման ենթակա է ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող
գործարքների գծով ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի այն մասը, որը չի
գերազանցում այդ հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված՝ ԱԱՀ-ի
զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների հարկման բազայի 20 տոկոսը:
10. Կառավարության սահմանած չափանիշները բավարարող հարկ վճարողների
ներկայացրած՝ ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով,
ինչպես նաև յուրաքանչյուր հաշվետու եռամսյակին կամ Օրենսգրքի 457-րդ
հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված դեպքերում յուրաքանչյուր հաշվետու
կիսամյակին հաջորդող ամսվա 21-ի դրությամբ ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի
կամ բյուջեից հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ գումարի մինչև 40 միլիոն, գործող
օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ունեցող հարկ վճարողների դեպքում
մինչև 60 միլիոն դրամի հայտերի հիման վրա ԱԱՀ-ի գումարների մուտքագրումը
միասնական հաշվին կատարվում է Կառավարության սահմանած պարզեցված
ընթացակարգով և ժամկետներում:
11. Ուսումնասիրության արդյունքում Օրենսգրքի 343-րդ հոդվածի 10-րդ մասով
սահմանված ժամկետներում ու կարգով կազմվում և հարկ վճարողին (գործադիր

մարմնի ղեկավարին) կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին է
ներկայացվում նույն հոդվածի 14-րդ մասով սահմանված ձևով ուսումնասիրության
արդյունքների վերաբերյալ արձանագրության նախագիծը: Օրենսգրքի 343-րդ
հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված կարգով ու ժամկետներում կազմվում և հարկ
վճարողին (գործադիր մարմնի ղեկավարին) կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար
անձին
է
ներկայացվում
ուսումնասիրության
արդյունքների
վերաբերյալ
արձանագրությունը: Օրենսգրքի 343-րդ հոդվածի 14-րդ մասի 10-րդ կետով
սահմանված դրույթներն արձանագրությունում (նախագծում) ներառվում են միայն
նույն հոդվածի 5-րդ մասի 6-րդ կետով սահմանված դեպքում:
12. Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարները կարող են
հիմնավորվել նաև համալիր հարկային ստուգումների ընթացքում:
(348-րդ հոդվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-261-Ն, 21.06.18 ՀՕ-338-Ն, 25.06.19 ՀՕ-68Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 23.09.19 ՀՕ-172-Ն)
(348-րդ հոդվածի 1-ին և 8-րդ մասերը 25.06.19 ՀՕ-68-Ն օրենքի 71-րդ հոդվածի
համաձայն վերաբերում են 2019 թվականի հուլիսի 1-ից հետո սկսվող հաշվետու
ժամանակաշրջանների համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի և
ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկներով առաջացող փոխհատուցվող
գումարներին:)
Հոդված 442.

Հարկային
մարմնի
բողոքարկման
ներկայացվող դիմում-բողոքի քննությունը

հանձնաժողով

1. Հարկային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողով ներկայացված դիմումբողոքները հարկային մարմինը քննության է առնում և դրանց վերաբերյալ
որոշումներ է ընդունում 30 օրվա ընթացքում, իսկ գործող օրինապահ հարկ
վճարողի հավաստագիր ունեցող հարկ վճարողների դիմում-բողոքները՝ 15 օրվա
ընթացքում: Սույն մասով սահմանված ժամկետի հաշվարկը սկսվում է գրավոր
դիմում-բողոքը համապատասխան մարմնում մուտքագրվելու օրվան հաջորդող
առաջին աշխատանքային օրվանից: Առանձին դեպքերում հարկային մարմնի
ղեկավարի որոշմամբ նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել 15 օրով, որի մասին
իրազեկվում է դիմումատուն: Նշված ժամկետում դիմում-բողոքի վերաբերյալ
պատասխան չտրվելու դեպքում դիմում-բողոքը բավարարելու մասին հարկային
մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումը համարվում է ընդունված:
2. Հարկային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովն ընդունում է հարկ վճարողի
դիմում-բողոքի քննարկման վարույթը կարճելու մասին համապատասխան գրավոր
որոշում, եթե՝
1) հարկային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովին ներկայացվող դիմումբողոքը չի բավարարում Օրենսգրքով սահմանված չափանիշներին, բացառությամբ
այն դեպքերի, եթե այդ հանգամանքը չի խոչընդոտում դիմում-բողոքի հետագա
քննությանը.
2) հարկային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովին ներկայացվող դիմումբողոքում հստակ նշված չէ բողոք բերողի պահանջը.
3) հարկային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովին ներկայացվող դիմումբողոքին կցված չէ բողոքարկվող փաստաթղթերի ցանկը.
4) դիմում-բողոքը բերել է դիմում-բողոք բերելու իրավասություն չունեցող անձը.

5) դիմում-բողոքը չի համապատասխանում ընթացակարգային պահանջներին, և
դիմում-բողոքում առկա թերությունները բողոքը ներկայացնող հարկ վճարողը չի
վերացրել Օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված ժամկետում.
6) դիմում-բողոք բերող հարկ վճարողը հրաժարվում է բողոքից.
7) դիմում-բողոքում նշված պահանջը դուրս է հարկային մարմնի բողոքարկման
հանձնաժողովի իրավասություններից.
8) բացակայում է հարկային մարմնի կողմից բողոքարկվող անհատական
իրավական ակտի, գործողության կամ անգործության դեպքը.
9) դիմում-բողոքը ներկայացվել է Օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 4-րդ մասով
սահմանված ժամկետի ավարտից հետո.
10) դիմում-բողոք բերած նույն անձի, բողոքարկման նույն առարկայի մասին,
միևնույն հիմքերով բողոքի վերաբերյալ առկա է հարկային մարմնի բողոքարկման
հանձնաժողովի որոշում, բացառությամբ սույն մասի 1-5-րդ կետերով նախատեսված
դեպքերում դիմում-բողոքի քննարկման վարույթը կարճելու մասին որոշումների,
որոնց կարճման հիմքերը վերացնելուց հետո՝ Օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 4-րդ
մասով սահմանված ժամկետում ներկայացված դիմում-բողոքները ենթակա են
քննարկման.
11) դիմում-բողոքը ներկայացնող հարկ վճարողը նույն պահանջով դիմել է
դատարան.
12) դիմում-բողոք բերած կազմակերպության լուծարման կամ ֆիզիկական անձի
մահվան դեպքում:
3. Հարկային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովը հարկ վճարողի դիմումբողոքի քննարկման վարույթը կարճելու մասին որոշումն ընդունում է երկու
օրինակից, որի մեկ օրինակը որոշումն ընդունելուց հետո՝ երեք աշխատանքային
օրվա ընթացքում, տրամադրվում է դիմում-բողոք բերած անձին, իսկ երկրորդ
օրինակը պահպանվում է հարկային մարմնում:
4. Հարկային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողով ներկայացված դիմումբողոքը հանձնաժողովի կողմից քննարկման ընդունելու դեպքում դիմում-բողոք
բերած անձը նախապես ծանուցվում է համապատասխան նիստի անցկացման
վայրի և ժամանակի մասին: Բողոքարկման հանձնաժողովի նիստին կարող են
մասնակցել դիմում-բողոք բերած անձը, վերջինիս գլխավոր հաշվապահը և (կամ)
դիմում-բողոք բերած անձի լիազորած անձը (մասնագետը): Բողոքարկման
հանձնաժողովի նիստի անցկացման վայրի և ժամանակի մասին տեղեկացված՝
դիմում-բողոքը բերած անձի կամ նրա ներկայացուցիչների բացակայությունն արգելք
չէ բողոքարկման հանձնաժողովի նիստը շարունակելու և վեճն ըստ էության լուծելու
համար:
5. Հարկային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովի նիստերն արձանագրվում
են, և կազմված արձանագրությունները ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին
ներկա
բոլոր
անդամները:
Հանձնաժողովի
անդամների
ստորագրած
արձանագրությունները պահպանվում են հարկային մարմնում այն կազմելու
տարվան հաջորդող երեք տարվա ընթացքում՝ հարկային մարմնի սահմանած
կարգով:

