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Հայաստանի Հանրապետության 2018-2019 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-փետրվար)

      ՀՀ 2019 թ. պետական բյուջեի հունվար-փետրվար ամիսների եկամուտները կազմել 
են 203.4 մլրդ դրամ, որը կազմում է 2019թ. պետական բյուջեի առաջին եռամսյակի 
հաստատված ծրագրային ցուցանիշի 66 %-ը: 2019թ. հունվար-փետրվարի 
եկամուտները 49.8 մլրդ դրամով, կամ 32.4 %-ով ավել են քան 2018թ. 
հունվար-փետրվարի եկամուտները։
   Հարկային եկամուտները և պետական տուրքերը 2019թ. հունվար-փետրվարին 
կազմել են 188.4 մլրդ դրամ, որը 2019թ. պետական բյուջեի առաջին եռամսյակի 
հաստատված ծրագրային ցուցանիշի 66.1%-ն է: 2018թ. հունվար-փետրվարի               
համեմատությամբ հարկային եկամուտները և պետական տուրքերը ավել են 44 մլրդ 
դրամով, կամ 30.5 %-ով:
     Պաշտոնական դրամաշնորհները 2019թ. հունվար-փետրվարին կազմել են 5.1 մլրդ 
դրամ, որը 2019թ. պետական բյուջեի առաջին եռամսյակի հաստատված ծրագրային 
ցուցանիշի 50.5%-ն է: 2019թ. հունվար-փետրվարի պաշտոնական դրամաշնորհները  
2018թ. հունվար-փետրվարի համեմատությամբ ավել են 4.5 մլրդ դրամով, կամ 
850%-ով:
     Պետական բյուջեի այլ եկամուտները 2019թ. հունվար-փետրվարին կազմել են 9.9 
մլրդ դրամ, որը 2019թ. պետական բյուջեի առաջին եռամսյակի հաստատված 
ծրագրային ցուցանիշի 77.3%-ն է: Այլ եկամուտները  2018թ. հունվար-փետրվարի 
համեմատությամբ ավելի են 1.3 մլրդ դրամով կամ 15.1%-ով:
 Բյուջեի եկամուտները ավելացված արժեքի հարկի գծով 2019թ. 
հունվար-փետրվարին կազմել են 77.5 մլրդ դրամ, ինչը 2018թ. հունվար-փետրվարի 
համեմատությամբ ավել է 3.1 մլրդ դրամով, կամ 4.2 %-ով:
      Ակցիզային հարկի գծով եկամուտները 2019թ. հունվար-փետրվարին կազմել են 
15.6 մլրդ դրամ, ինչը 2018թ. հունվար-փետրվարի համեմատությամբ պակաս է 5.5 
մլրդ դրամով կամ 26.1%-ով: Ընդ որում, հանրապետություն ներմուծվող 
ենթաակցիզային ապրանքների  հարկումից եկամուտները կազմել են 4 մլրդ դրամ, 
կամ 2018թ. հունվար-փետրվարի համեմատությամբ 0.6 մլրդ դրամով կամ 17.6 
տոկոսային կետով ավելի, իսկ   հանրապետությունում արտադրվող ենթաակցիզային 
ապրանքների հարկումից 2019թ. հունվար-փետրվարին ստացվել է 11.6 մլրդ դրամ, 
ինչը 2018թ. համեմատությամբ նվազել է 6 մլրդ դրամով կամ 34.1 տոկոսային կետով:
    2019 թվականի հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում  շահութահարկի և 
բնապահպանական ու բնօգտագործման վճարների ցուցանիշները կազմել են 
համապատասխանաբար 0.8 մլրդ դրամ և 0.3 մլրդ դրամ, իսկ 2018 թվականին 
համապատասխանաբար 13.8 և 3.1 մլրդ դրամ:
         Եկամտային հարկի գծով 2019թ. հունվար-փետրվարին արձանագրվել է 65.1 մլրդ 
դրամի եկամուտ, ինչը 2018թ. հունվար-փետրվարի համեմատությամբ ավել է 7.8 մլրդ 
դրամով կամ 13.6 տոկոսային կետով:
         Մաքսատուրքերի գծով եկամուտները 2019թ. հունվար-փետրվարին կազմել են 
11.9 մլրդ դրամ, ինչը 2018թ. հունվար-փետրվարի համեմատությամբ աճել է 0.5 մլրդ 
դրամով կամ 4.4 տոկոսային կետով:
     Շրջանառության հարկի գծով 2019թ. հունվար-փետրվարին արձանագրվել է 7.2 
մլրդ դրամի եկամուտ՝ 2018թ. հունվար-փետրվարի 5.2 մլրդ դրամի դիմաց:
      Սոցիալական վճարների գծով եկամուտները 2019թ. հունվար-փետրվարին կազմել 
են 3.2 մլրդ դրամ, ինչը 2018թ. հունվար-փետրվարին ևս կազմել է 3.2 մլրդ դրամ:
         2019թ. հունվար-փետրվարին պետական տուրքերի գծով եկամուտները կազմել 
են 4.4մլրդ դրամ, ինչը 2018թ. հունվար-փետրվարի համեմատությամբ ավել է 0.5 մլրդ 
դրամով, կամ 12.8 տոկոսային կետով:
         Այլ հարկային եկամուտների գծով 2019թ. հունվար-փետրվարին արձանագրվել է 
9.9 մլրդ դրամ, ինչը 2018թ. համեմատությամբ ավելի է 1.3 մլրդ դրամով կամ 15.1 
տոկոսային կետով:
        2019թ. հունվար-փետրվարին արտաբյուջետային եկամուտները կազմել են 4.3 
մլրդ դրամ, ինչը 2018թ. հունվար-փետրվարի համեմատությամբ պակաս է 0.4 մլրդ 
դրամով, կամ 8.5 տոկոսային կետով: 
      2019 թվականի հունվար-փետրվարին տնտեսավարողների հարկային 
հաշվետվություններով չհիմնավորված կանխավճարների (գերավճարների) 
վերադարձի ու դրանց հաշվին հարկային պարտավորությունների հետ հաշվանցման 
գումարները կազմել են 58.4 մլն դրամ՝ 2018 թ. հունվար-փետրվարի  53.8 մլրդ դրամի 
դիմաց:

ԱԺԲԳ

    2019թ. (փետրվար փաստացի)

   2018թ. (փետրվար փաստացի)

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԸՆԴԱՄԵՆԸ

ՀՀ 2018-2019թթ․  պետական բյուջեների եկամուտները (մլրդ 
դրամ)

153.6

203.4

144.4

0,6

8.6

188.4

5.1
9.9

2019թ. (փետրվար փաստացի, մլրդ դրամ)

2018թ. (փետրվար փաստացի, մլրդ դրամ)

ՄաքսատուրքերԵկամտային հարկՇահութահարկԱկցիզային հարկԱԱՀ

74,4

13.8

21.1

11.4

57.3

65.1

15.6

77.5

0.8

11.9

2019թ. (փետրվար փաստացի, մլրդ դրամ)

   2018թ. (փետրվար փաստացի, մլրդ դրամ)

ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՊետական տուրքերԱյլ հարկային եկամուտներՍոցիալական վճարներՇրջանառության հարկ
Բնապահպանական հարկ և
բնօգտագործման վճարներ

3.1 3,9

8.6

4.7

7.2

3.2

9.9

4.4
4.3

   2019թ. (փետրվար փաստացի)

 2019թ.  (1-ին եռամսյակ (հաստատված))

2019թ. (տարեկան (հաստատված))

1,496.5

308.0

1,401.9

39.5

ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի 
եկամուտներ (մլրդ դրամ)

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

285.1

10.1 55.1 12.8

203.4
188.4

5.1 9.9

0.3

5.2

3.2


