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Ներածություն 
 

Կազմակերպության հարկագանձման մեխանիզ-
մի կառուցման տեսական և մեթոդաբանական հիմ-
նախնդիրներին նվիրվել են մեծ թվով գիտական, գի-
տահետազոտական աշխատանքներ: Հիմնական 
ուղղվածությունը, սակայն, հարկային օրենսդրությանն 
առնչվող հիմնահարցերի ուսումնասիրությունն է: Ուս-
տի արդիական են հարկագանձման ռեժիմի փոփո-
խության վերաբերյալ կազմակերպության հնարավոր 
վարքագծի կանխատեսման, ինչպես նաև տարածա-
շրջանային հարկային մարմինների հետ փոխգոր-
ծակցության դեպքում` ծախսերի կրճատման մեթոդ-
ների մշակման, հարկային պլանավորման խնդիրնե-
րը: 

Միկրոմակարդակում հարկային պլանավորման 
հիմնախնդրի հրատապությունը պայմանավորված է 
ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական նշանակու-
թյամբ: Յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտ 
ձգտում է նվազագույնի հասցնել ծախսերը և առավե-
լագույնի` եկամուտները, ինչը հարկային վճարումնե-
րի տեսանկյունից ևս բացառություն չէ:  

Հարկային պլանավորումը գործունեության ոլորտ 
է, որ կարող է թեթևացնել կազմակերպության ընթա-
ցիկ և հեռանկարային գործունեության վրա արտա-
քին միջավայրի ազդեցությունը, ապահովել հավասա-
րակշռություն հարկերի ֆիսկալ և կարգավորող գոր-
ծառույթների միջև` այդպիսով նպաստելով հարկային 
համակարգի խթանող դերի մեծացմանը: Ընդհանուր 
առմամբ, հարկային պլանավորմամբ պետք է ստեղծ-
վի արտադրության արդյունավետության վերա-
հսկման ամբողջական համակարգ, ձեռնարկատիրա-
կան գործունեության առողջ մրցակցություն՝ հնարա-
վորության սահմաններում նվազեցնելով ներդրումա-
յին ռիսկերը: 

Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գոր-
ծունեությունն ուղեկցվում է բազմաթիվ ֆինանսական 
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ռիսկերով, որոնց կառավարումը համարվում է ֆի-
նանսական վիճակի կայունության ապահովման և 
բարելավման կարևոր գործոն: Ֆինանսական ռիսկե-
րի շարքում առանձնանում են հարկային ռիսկերը, 
քանի որ հարկագանձմանն են առնչվում կազմակեր-
պության ֆինանսական գործունեության բոլոր ոլորտ-
ները: Հարկային ռիսկերի կառավարման անհրաժեշ-
տությունը որոշվում է ինչպես հարկային վճարումների 
մեծությամբ` որպես ծախսեր, այնպես էլ պայմանա-
վորված է դրամական միջոցների արտահոսքով, ՀՀ 
արտադրական կազմակերպությունների հարկային 
բեռի բարձր մակարդակով: 

Ներկայացվող հետազոտությունում դիտարկվել 
են հարկային պլանավորման, հարկային բեռի գնա-
հատման, հարկային ռիսկերի բացահայտման հարցե-
րը, մշակվել են հարկային միջանցքի որոշման և շա-
հույթի հարկագանձման մեխանիզմի պայմաններում 
վարկի լրահատկացման մոտեցումներ, որոնք կարող 
են կիրառվել մագիստրոսական ուսուցման շրջանակ-
ներում՝ «Հարկային պլանավորումը միկրոմակարդա-
կում» դասընթացի համատեքստում: 
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1.  ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՏԵՍԱԿԱՆ-ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 
 

1.1.  Արտադրական կազմակերպություններում 
հարկային պլանավորման էությունը և  
մշակման փուլերը 

Միկրոմակարդակում հարկային պլանավորման անհրաժեշտու-
թյունը կապված է հարկային օրենսդրության հետ, որը նախատե-
սում է տարբեր իրավիճակների համար որոշակի հարկային ռե-
ժիմներ, թույլատրում է հարկային բազայի հաշվարկման տարբեր 
մեթոդների կիրառում և նախատեսում է հարկատուների տարա-
բնույթ հարկային արտոնություններ, եթե դրանք ցանկալի են պե-
տական մարմիններին: Միաժամանակ, հարկային պլանավորումը 
պայմանավորված է տնտեսության մի շարք ճյուղեր խթանելու, սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացման կարգավորման նպատակով պե-
տությանը հարկային արտոնություններ տրամադրելու շահա-
գրգռությամբ: 

Հարկային պլանավորումը, ըստ Ե. Եստիգնեևի, հարկերը 
շրջանցելու` օրենքով տրվող արտոնությունների և հարկային պար-
տավորությունները կրճատելու հնարքների օրինական ձև է: Դրա 
էությունն արտացոլվում է հարկատուի կողմից օրենքով թույլատրե-
լի բոլոր միջոցների կիրառմամբ հարկային պարտավորություն-
ներն առավելագույն չափով կրճատելու մեջ: 

Հարկային պլանավորման խնդիրը նվազագույն ծախսերով ա-
ռավելագույն ֆինանսական արդյունքի ձեռքբերման հարկագանձ-
ման համակարգի կազմակերպումն է: Հարկային պլանավորումն 
առավել արդյունավետ է բիզնեսի կազմակերպման սկզբնական 
փուլում, երբ պետք է խելամիտ ձևով կատարել կազմակերպաիրա-
վական ձևի ընտրությունը, գրանցման տեղի, կազմակերպական 
կառուցվածքի մշակումը: 
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Հարկային պլանավորումը դիտարկվում է նաև որպես ֆինան-
սական մենեջմենթի հիմնական գործառույթներից մեկը: Այսպես՝ 
տարբեր ծախսերը ցանկացած բիզնեսի նախապայման են, միա-
ժամանակ, առևտրային կազմակերպությունների հիմնական նպա-
տակը շահույթի ստացումն է: Հենց ակնկալվող շահույթը և հետ-
գնման ժամկետն են հանդիսանում բիզնեսում որոշակի ծախսերի 
կատարման նպատակահարմարության չափանիշ: Հարկային 
ծախսերը նպատակաուղղված չեն շահույթի ստացմանն ըստ բնո-
րոշման, քանի որ դրանք կազմակերպության միջոցների մի մասի 
գանձումն են պետության օգտին` վերջինիս կողմից միակողմանի 
հաստատված կանոններով:  

Չնայած հարկային պլանավորումը բավական տարածված հաս-
կացություն է, սակայն դրա վերաբերյալ մասնագիտական գրակա-
նության մեջ ձևավորված միասնական տեսակետ չկա:  

Հարկային կառավարման շրջանակները նշվածն իրագործելու 
առումով սահմանափակ են, ուստի դա հնարավոր է իրականացնել 
միայն ֆինանսական պլանավորման և ֆինանսական կառավար-
ման միջոցով: Մեր կարծիքով, հարկային պլանավորումը հարկա-
յին կառավարման համակարգում կարող է բնութագրվել թիվ 1.1.1. 
գծապատկերի տեսքով. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Գծապատկեր 1.1.1.  Հարկային պլանավորումը հարկային 

կառավարման համակարգում 

ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ

ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ Î³é³վ³ñÙ³Ý ³ÛÉ 
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ 

äÉ³Ý³íáñáõÙ

 

Ð³ñÏ³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñáõÙ 
 

Ð³ñÏ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ 



 7

Անհրաժեշտ է շեշտադրել նաև «հարկային խորհրդատվու-
թյուն» հասկացությունը: Հարկային պլանավորումը, որպես հար-
կային կառավարման բաղակացուցիչ, հնարավորություն է ընձե-
ռում հարկվող բազայի և հարկադրույքների տարբերության, օրեն-
քով սահմանված հարկային արտոնությունների և համանման գոր-
ծոնների օգտագործման միջոցով, որոնք կախված չեն կազմակեր-
պությունից և հաստատվում են պետության կողմից, նվազեցնելու 
բյուջե վճարումների բացարձակ ցուցանիշը: Որպես արդյունք, 
հարկային պլանավորումը մեծ մասամբ կողմնորոշված է դեպի 
կազմակերպության ներքին միջավայրը: Ըստ էության, ընդհանրա-
պես չի քննարկվում վճարումների կառավարման հնարավորու-
թյուններին առնչվող հարցը: Միաժամանակ, հարկային վճարում-
ները հնարավոր է վերահսկել ապրանքային անվանացանկի փո-
փոխման և ներքին պահուստների առավել արդյունավետ օգտա-
գործման ճանապարհով: Հենց այդ նպատակին է ծառայում «հար-
կային խորհրդատվությունը»: 

Կարծում ենք՝ հարկային պլանավորումը պլանային, տնտեսա-
կան ու իրավական տեսանկյունից հիմնավորված՝ ինչպես կազմա-
կերպության հարկային վճարների բացարձակ մեծությանը, այն-
պես էլ հարկային բեռի նվազեցմանը ծառայող գործընթաց է:  

Մասնագիտական գրականության մեջ տարբերակվում են հար-
կային պլանավորման երկու սկզբունքային մեթոդներ` 

• երկրի ներսում հարկային պլանավորում, 
• երկրի սահմաններից դուրս հարկային պլանավորում: 
Նման բաժանումը հենվում է հարկային միջավայրի և հարկա-

յին ռիսկերի վրա: Երկրի ներսում հարկային միջավայրը և հարկա-
յին ռիսկերը բոլոր հարկատուների համար գրեթե նույնն են: Ուստի 
որոշումների ընդունման դեպքում գործարարները, առաջին հեր-
թին, ուղղորդվում են տնտեսական և քաղաքական նկատառումնե-
րով: Միջազգային հարկային պլանավորումը հիմնվում է երկրների 
միջև հարկագանձման՝ գոյություն ունեցող տարբերությունների 
վրա:  

Ըստ ձևի` հարկային պլանավորումը լինում է կորպորատիվ 
(կազմակերպությունների համար) և անհատական (ֆիզիկական 
անձանց) համար: Նշված սուբյեկտների համար օրենքով նախա-
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տեսված հարկային վճարումները շրջանցելու հնարավորություն-
ները կարելի է որոշել. 

• հարկման օբյեկտի յուրահատկությամբ, 
• հարկման սուբյեկտի յուրահատկությամբ, 
• հարկման մեթոդի առանձնահատկություններով, 
• հարկագանձման համակարգի ձևով, 
• «հարկային թաքստոցների» օգտագործմամբ, քանի որ ա-

ռանձին երկրների հարկային ռեժիմներում գոյություն ունե-
ցող տարբերությունները կարող են նվազեցնել հարկային բե-
ռը կամ, ընդհանրապես, ապահովել հարկումից խուսափում: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գործնականում 
էական նշանակություն է տրվում հարկային վճարումների նվազեց-
ման երեք հիմնական մեխանիզմների`  

• հարկային վճարումներից շեղում՝ tax evasion, 
• հարկերի շրջանցում՝ tax avoidance, 
• հարկային պլանավորում՝ tax planning: 
Այդ մեխանիզմների համեմատական վերլուծությունը տրված է 

թիվ 1.1.1. աղյուսակում: Ներկայացված երեք մեխանիզմներն էլ օգ-
տագործվում են հարկատուների կողմից, հենց ներկայացված հա-
ջորդականությամբ են բնութագրում բիզնեսի և պետության միջև 
փոխհարաբերությունների զարգացման, ըստ էության՝ դրանց մի-
ջև շահավետ փոխհամաձայնության հաստատման էվոլյուցիան: 

Հարկային պլանավորման կիրառման փորձի վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ բոլոր մեթոդները, մեխանիզմները, մոտեցում-
ները և միջոցներն օգտագործվում են հիմնականում համալիր 
ձևով՝ սերտորեն փոխկապակցված: Մաքուր ձևով դրանց կիրա-
ռումը հնարավոր է միայն առանձին գործառնություններում:  
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Աղյուսակ 1.1.1 
Հարկային վճարումների նվազեցման մեխանիզմների  

համեմատական բնութագիրը 
Համեմատման 
չափանիշներ 

Հարկային վճա-
րումներից շեղում 

(tax evasion) 

Հարկերի 
շրջանցում 

(tax avoidance)

Հարկային 
պլանավորում 
 (tax planning) 

Հաջող կիրառման դեպ-
քում սուբյեկտի տնտեսա-
կան նպատակահարմա-
րություն 

Առավելագույն Միջին կամ 
նվազագույն 

Միջին 

Ռիսկի մակարդակ Առավելագույն Միջին Նվազագույն 

Անձնակազմի՝ պահանջ-
վող որակավորում 

Չի պահանջում 
հատուկ որակա-
վորում 

Հատուկ կամ 
բարձր 

Բարձր 

Պետության կողմից հնա-
րավոր պատժամիջոցներ 

Ընդհուպ` քրեա-
կան հետապնդում 

Որպես կանոն՝ 
հարկային կամ 
վարչական 

Առավելապես՝ 
հարկային 

Պետությանը և հասարա-
կությանը հասցվող 
վնասներ 

Առավելագույն Նվազագույն Ննվազագույնից՝ 
առավելագույն 

Առավել օգտագործում Անհատ ձեռնար-
կատերեր, փոքր 
բիզնես 

Փոքր, միջին և 
խոշոր բիզնես 

Խոշոր բիզնես 

Պետության տնտեսական 
քաղաքականությունից 
կախվածություն 

Հաստատվում են 
տնտեսական, 
քաղաքական, 
շուկայական 
իրադրության 
տատանումները 

Հաստատվում 
են հարկա-
գանձման ոլոր-
տում տատա-
նումները 

Թույլ են տնտե-
սական, քաղա-
քական և շուկա-
յական իրադրու-
թյան տատա-
նումները 

Հարկային վճարումների 
այլ մեխանիզմների հետ 
համեմատում 

Առավելապես 
կիրառվում է 
ինքնուրույն 

Կարող է հա-
մատեղվել 
հարկային 
վճարումներից 
շեղման հետ 

Կարող է համա-
տեղվել հարկա-
յին վճարումնե-
րից շեղման կամ 
շրջանցման հետ

 

Հարկային վճարումներից շեղումը, մեր կարծիքով, հարկային 
վճարումների նվազեցման ձև է, որը կրում է անօրինական բնույթ, 
և դրա օգտագործման դեպքում կարող են կիրառվել քրեական 
պատասխանատվության միջոցներ, քանի որ մտածված ձևով 
խախտվում է օրենքը: Հարկային վճարումներից շեղման մեխա-
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նիզմի կիրառման սուբյեկտիվ պատճառներն ունեն հոգեբանական 
բնույթ. հարկադրույքների չհիմնավորված բարձրացում, հարկային 
արտոնությունների կրճատում, հարկային բարձր բեռ, հանցագոր-
ծության դեպքում՝ անպատժելիության հավատ, կյանքի դժվար 
պայմաններ, հովանավորչություն: Օբյեկտիվ պատճառները տեխ-
նիկական և տնտեսական բնույթի են: Հարկային վճարումներից 
շեղման դեպքում բնութագրական են. 

• հարկման օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվություն 
թաքցնելը, 

• հարկատուի դերում գրանցվելուց հրաժարվելը, 
• հարկային հաշվետվությունների և հաշվառման փաստա-

թղթերի կեղծումը, 
• աշխատողների թվի վերաբերյալ տեղեկատվության կեղծումը, 
• օրենսդրական ակտերով սահմանվող արտոնությունների 

անօրինական օգտագործումը, 
• հաշմանդամների վերաբերյալ տվյալների կեղծումը, 
• հարկային վճարումների համար առկա դրամական միջոց-

ները թաքցնելու նպատակով փոխկապված «բարեկամ» 
կազմակերպությունների հաշիվների օգտագործումը, 

• պետության կողմից հարկագանձման անարդարացի մոտի-
վացիան քաղաքական նպատակներով: 

Այդպիսով՝ կարող ենք փաստել, որ հարկային վճարումներից 
շեղման մեխանիզմի առանձնահատուկ գծերից են տվյալ գործառ-
նության քրեածին բնույթը և ի սկզբանե հակասությունը գործող 
օրենսդրությանը: Սակայն, պետք է նկատի ունենալ, որ հարկա-
տուի գործողությունների վերագրման որոշ չափանիշներ առկա են 
քրեական օրենսդրությունում: Օրինակ՝ իրավախախտման բնույթը 
և վնասի չափը: Միաժամանակ նշենք, որ «Հարկային խարդախու-
թյուններ» հասկացությունը ՀՀ օրենսդրությամբ տրված չէ, օգ-
տագործվում է «հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափել» 
հասկացությունը, որը կարող է կիրառվել հաշվետվություններում 
կամ հարկման հիմք հանդիսացող այլ փաստաթղթերում խեղա-
թյուրված, կեղծ տվյալներ մտցնելու, այսինքն` խարդախության 
կամ պարզապես հաշվետվություններ չներկայացնելու միջոցով: 
ՀՀ հարկային համակարգում գործում են հետաքննության և 
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քննչական բաժիններ (օպերատիվ-հետախուզության վարչություն, 
ստուգող այլ ստորաբաժանումներ), որոնք քննում են համապա-
տասխան գործերը, իրենց գործառույթների իրականացման ըն-
թացքում` հայտնաբերում խուսափելու դեպքերը: Հարկերից և հար-
կերի վճարումից խուսափելու չափն ու հնարավորությունը նվազեց-
նելուն նպաստում են այդ խախտումների հայտնաբերումը և պատ-
շաճ քննությունը: Սակայն, մեր կարծիքով, կատարելագործման 
կարիք կա, մասնավորապես` հաշվետվություններն ընդունելիս 
խուսափելու հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում արագ ար-
ձագանքելու առումով: Հարկերից և հարկերի վճարումից խուսա-
փելու չափն ու հնարավորությունը նվազեցնելուն կօգնի նաև կան-
խարգելումը, որի ուղղությամբ կարևոր քայլ կհամարվի հետա-
քննության բաժնում վերլուծական խմբի ստեղծումը: 

Հարկերը շրջանցելու մեխանիզմի օգտագործման դեպքում, ի 
տարբերություն վերը քննարկվածի, ընդունվում է հարկերը վճարե-
լու փաստը, սակայն չի ժխտվում օրենքով հարկերը չվճարելու կամ 
դրանք նվազեցնելու ցանկացած հնարավորություն: Փորձագետ-
ները հարկերից շրջանցման մեխանիզմին վերագրում են` 

• այնպիսի գործարքներից հրաժարվելը, որոնց կատարումն 
անհրաժեշտաբար հանգեցնում է հարկեր վճարելուն, 

• միտումնավոր և նպատակաուղղված այնպիսի եկամուտների 
ստացումը, որոնց գծով սահմանված են արտոնություններ, 

• բացառապես հարկային ռեզիդենտության փոփոխության 
նպատակով հարկատուի դուրս գալը երկրից, 

• հնարավորության դեպքում այնպիսի գործարքների կնքումը, 
որոնք առաջացնում են նվազագույն հարկային հետևանք-
ներ: 

Հարկային պլանավորման հիմքում, ըստ օրենքի, հարկերի 
նվազեցման խնդիրն է: Հենց այդ հանգամանքով է պայմանավոր-
ված, որ մասնագիտական գրականության մեջ հստակորեն չեն 
սահմանազատվում «հարկային պլանավորում» և «հարկերի 
վճարման շրջանցում» հասկացությունները: Ուսումնասիրված մո-
տեցումներում հարկային պլանավորումը հարկերի շրջանցման մե-
խանիզմից կարող է տարբերվել հետևյալ չափանիշներով. 
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• Հարկային պլանավորումը հստակ հիմնվում է հայտնի կա-
տեգորիաների վրա, եթե ակնկալվող արդյունքը կարելի է 
որոշել այս կամ այն հավանականությամբ: Օրինակ՝ փոքր 
կազմակերպությունը կարող է ընտրել պարզեցված կամ սո-
վորական հարկային ռեժիմ, որից անկախ, արդյունքը նա-
խապես հայտնի է: Բոլոր դեպքերում հարկատու կազմակեր-
պության գործողությունները պետք է գնահատվեն խելամտո-
րեն: 

• Հարկային պլանավորման մեխանիզմը կարող է ներառել 
հարկերից շրջանցման և հարկային վճարումներից շեղման 
մեխանիզմների տարրեր` որպես մասնավոր դեպք, եթե 
հատկապես դրանց կիրառման դեպքում օգուտը գերազան-
ցում է ծախսերը և տույժերի կիրառման ռիսկը: 

• Հարկային պլանավորումը կապված է վճարային գրաֆիկնե-
րի հետևման և հարկային կառավարմանն առնչվող հարցերի 
հետ, սակայն վերաբերում է բացառապես ֆինանսական կա-
ռավարմանը: 

• Հարկերի շրջանցումը կիրառելի է միայն առանձին գործարք-
ների կամ դրանց փոխկապակցված խմբերի մասով: Հար-
կային վճարումները նվազեցնելու նպատակով բիզնեսի կազ-
մակերպական կառուցվածքը փոփոխելու հարցերը բացա-
ռապես և ուղղակիորեն վերաբերում են հարկային պլանա-
վորմանը: 

Հարկային պլանավորումն ունի օբյեկտիվ բնույթ, որ թելա-
դրվում է շուկայական մրցակցության պահանջներով և տնտեսա-
վարող սուբյեկտների կողմից հարկային ծախսերը կրճատելու ու 
ձեռնարկատիրական գործունեության հետագա զարգացման հա-
մար սեփական միջոցներն ավելացնելու ձգտմամբ: 

20-րդ դարի 90-ական թվականներին տեսաբանների և գործ-
նական մասնագետների տեսակետները տարբերվել են հարկային 
վճարումների նվազեցմանն ուղղված կառավարչական որոշումնե-
րի ընդունման առանձին միջոցներով և ձևերով: «Հարկային պլա-
նավորում» հասկացությունը մեկնաբանվել է որպես հարկային 
պարտավորությունների և վճարների նվազեցում: Ներմուծվել է 
բնորոշում, ըստ որի` հարկային պլանավորումը դիտարկվել է որ-
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պես հարկային պարտավորությունների նվազեցման օրինական 
ուղի, որի ներքո հասկացվել է հարկատուի նպատակաուղղված 
գործունեություն, որը բյուջե հարկային վճարումների նվազեցման 
նպատակով կողմնորոշված է գոյություն ունեցող հարկային օրենս-
դրության բոլոր հնարավոր միջոցների առավելագույն օգտագործ-
մանը: 

21-րդ դարի սկզբներին հարկային պլանավորումը սկսվեց դի-
տարկվել որպես ֆինանսատնտեսական գործունեության կառա-
վարման տարր: Չնայած դրան՝ ֆինանսատնտեսական գործու-
նեության իրականացման տարբերակների ընտրության դեպքում 
չի անտեսվում հարկային պարտավորությունների նվազեցման 
նպատակը: 

Հարկային պլանավորման սահամանափակ ընկալումը հան-
գեցրեց «հարկագանձման օպտիմալացում» հասկացությանը հա-
մապատասխանող նոր մոտեցումների մշակմանը և կիրառմանը: 
Մասնավորապես՝ Վ. Պանսկովը և Վ. Կնյազևը հարկային պլանա-
վորումը բնորոշել են որպես հարկային պարտավորությունների 
օպտիմալացման` կազմակերպության հաշվային և ամորտիզա-
ցիոն քաղաքականության, ինչպես նաև հարկային արտոնություն-
ների և հարկվող բազայից օրենքով նվազեցումների օգտագոր-
ծում: 

Սակայն ժամանակակից պայմաններում հարկային պլանավոր-
ման օպտիմալացմանը հնարավոր է անդրադառնալ ինչպես տե-
սական, այնպես էլ կիրառական տեսանկյունից: Օպտիմալ հարկա-
յին պլանավորումը ենթադրում է ստեղծագործական գործընթացի 
կազմակերպում, որը հաշվի է առնում մի շարք ներքին գործոններ. 

• հարկային, մաքսային և օրենսդրության այլ դրույթների կա-
տարելագործման միտումներ, 

• պետության բյուջետային, հարկային և ներդրումային քաղա-
քականության հիմնական ուղղություններ, 

• օրենսդրական, վարչական և դատական միջոցների համա-
լիր, որն օգտագործվում է հարկային մարմինների կողմից 
հարկային վճարումներից շեղումները կանխելու, դրանք 
նվազեցնելու նպատակով, 

• հարկային խորհրդատուների արհեստավարժություն: 
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Խոշոր կազմակերպությունների մասնագետների օպտիմալ 
հարկային պլանավորման ոլորտում տեսական մշակումները, ինչ-
պես նաև գործնական փորձը հնարավորություն են ընձեռում ձևա-
վորելու հարկային պլանավորման համակարգ: 

Հարկային պլանավորման տնտեսական բովանդակությունը 
միկրոմակարդակում բնութագրվում է ֆինանսատնտեսական գոր-
ծունեության կառավարման հետ ունեցած կապով: Ուստի հարկա-
յին պլանավորումը կարելի է բնորոշել որպես ֆինանսատնտեսա-
կան գործունեության շրջանակներում պլանային գործողություն-
ների ամբողջություն` նպատակաուղղված կազմակերպության ֆի-
նանսական ռեսուրսների ավելացմանը, հարկման բազայի և հար-
կագանձման այլ տարրերի մեծության ու կառուցվածքի կարգա-
վորմանը, որով, ըստ գործող օրենսդրության, ապահովվում են բո-
լոր հարկերի ժամանակին վճարումները բյուջե: 

Նշված նպատակի իրականացումը հնարավոր է ոչ միայն 
օրենսդրության դրական և բացասական կողմերի լիարժեք իմա-
ցության ու օգտագործման, այլև հարկագանձման նվազեցման ու 
օպտիմալացման բոլոր բաղադրիչների հետևողական ու խելամիտ 
կիրառման դեպքում: Այսպես՝ 

1. Հաշվապահական և հարկային հաշվառումը պետք է խստո-
րեն համապատասխանի նորմատիվաիրավական ակտերին: 
Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների 
տվյալները պետք է հնարավորություն ընձեռեն ստանալու 
հարկային ոլորտներին առնչվող անհրաժեշտ տեղեկատվու-
թյուն:  

2. Հաշվառման քաղաքականությունը, որը, ըստ էության, հար-
կատուի կողմից հաստատված կազմակերպության հաշվա-
պահական և հարկային հաշվառման վարման ձևերի ամբող-
ջությունն է, օրենսդրությամբ հնարավորություն է տալիս 
ընտրելու տնտեսական գործունեության գնահատման և 
խմբավորման, ակտիվների արժեքի և հասույթի որոշման 
մեթոդներ:  

3. Ոչ բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտներն են ճիշտ և ամբողջու-
թյամբ կիրառում հարկերի գծով օրենսդրությամբ հաստատ-
ված արտոնությունները: Միաժամանակ, անհրաժեշտ է 
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իրականացնել գործարքների հնարավոր ձևերի վերլուծու-
թյուն` հաշվի առնելով դրանց հարկային հետևանքները: 

4. Հարկային բյուջեի կազմումը համարվում է կազմակերպու-
թյան ղեկավար մարմինների և մասնավորապես՝ ֆինանսա-
կան տնօրենի կողմից վերահսկողության իրականացման 
հիմք: Սխալների նվազեցումը նպաստում է հարկային հաշ-
վարկների ներքին վերահսկողության արարողակարգերի ու 
սկզբունքների կիրառմանը: Միաժամանակ, վերահսկողու-
թյան կազմակերպումը, առաջին հերթին, նախատեսում է 
հարկային վճարումների ժամկետանցի բացառում: Սակայն 
չպետք է բաց թողնել օրենքով նախատեսված հարկային 
ցանկացած վճարում հետաձգելու և նվազեցնելու հնարավո-
րություն: 

5. Հարկային օրացույցի միջոցով անհրաժեշտ է ստուգել հաշ-
վարկման ճշտությունը, հետևել բոլոր հարկային վճարումնե-
րի ժամկետներին, ինչպես նաև հաշվետվությունների տրա-
մադրմանը: Միշտ պետք է հիշել հարկային վճարների՝ ժա-
մանակին չկատարելու հետ կապված ռիսկի մասին, քանի որ 
պարտավորությունները խախտելու դեպքում, հարկային, 
վարչական, մաքսային և քրեական օրենսդրությանը համա-
պատասխան, պետությունը պարտավոր է կիրառել խիստ 
պատժամիջոցներ: 

6. Շահույթի ավելացման առավել արդյունավետ մեթոդներից 
են կառավարման արդյունավետ համակարգի կառուցումը և 
որոշումների ընդունումը: Հենց նման մոտեցումն է ապահո-
վում երկարաժամկետ հեռանկարում հարկային կորուստնե-
րի առավել բարձր և կայուն կրճատում: Ռազմավարության 
հիման վրա մշակվում են միջնաժամկետ և ընթացիկ պլան-
ների հարկային մոդելներ: 

7. Հարկագանձման արտոնյալ ռեժիմների կիրառումը հարկերը 
նվազեցնելու ձևերի ամբողջությունն է` ի հաշիվ արտերկրում 
օֆշորային ընկերությունների ստեղծման: Դրանք պետք է 
տրամաբանորեն և բնականորեն ներգրավվեն բիզնեսի ընդ-
հանուր կառուցվածքում, հակառակ դեպքում՝ վերահսկող 
մարմինները կարող են վիճարկել տվյալ կառուցվածքի ար-
դյունավետությունը: 
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8. Իմիտացիոն ֆինանսական մոդելները հնարավորություն են 
տալիս կառավարչին վերահսկելու մեկ կամ մի քանի փոփո-
խականների նշանակությունները, հաշվարկելու ընդհանուր 
հարկային բեռը և շահույթը:  

9. Հարկային կառավարման հաշվետվավերլուծական գործու-
նեությամբ ցանկացած ընկերություն պետք է տիրապետի մի 
քանի տարվա տեղեկատվության այն մասին, թե հարկային 
օպտիմալացման որ ձևերն ու միջոցներն են ապահովել դրա-
կան արդյունք, ինչ պատճառներով են եղել խոչընդոտներ, 
որ գործոններն են ազդել վերջնական ֆինանսական դրու-
թյան վրա: Այսպիսով հիմքեր են ստեղծվում ընկերության 
ֆինանսատնտեսական գործունեության գործոնային վերլու-
ծության, բիզնես-պլանի և հարկային բյուջեի մշակման հա-
մար: 

Հարկային պլանավորման գործընթացը բաղկացած է փոխկա-
պակցված մի քանի փուլերից, որոնք չպետք է դիտարկել որպես 
գործողությունների հստակ և միանշանակ հաջորդականություն, 
ինչը պարտադիր երաշխավորում է հարկային պարտավորություն-
ների նվազեցում: Հարկային պլանավորման շրջանակներում հա-
մատեղվում են և՛ գիտության, և’ արվեստի, և՛ վերլուծության տար-
րերը: Մինչև գրանցվելը և գործունեություն սկսելը կազմակերպու-
թյունը պետք է լուծի ռազմավարական բնույթի ընդհանուր խնդիր-
ներ` ըստ ստորև ներկայացվող փուլերի՝ 

Առաջին փուլ. բիզնեսի կազմակերպման վերաբերյալ գաղա-
փարը, նպատակի և խնդիրների ձևակերպումը, ինչպես նաև 
օրենսդրությամբ թույլատրվող հարկային արտոնությունների օգ-
տագործման հնարավորությունների որոշումը: 

Երկրորդ փուլ. հարկային տեսանկյունից՝ արտադրության, դրա 
մասնաճյուղերի, դուստր կազմակերպությունների և ղեկավար 
մարմինների առավել նպատակահարմար տեղի որոշումը: 

Երրորդ փուլ. իրավաբանական անձի կազմակերպաիրավա-
կան ձևի ընտրությունը և գործունեության ընթացքում առաջացող 
հարկային ռեժիմի հետ հարաբերությունը: 

Չորրորդից-յոթերորդ փուլերը վերագրվում են ընթացիկ հար-
կային պլանավորմանը, որը սկզբունքորեն պետք է ներառվի 
տնտեսավարող սուբյեկտի կառավարման ամբողջ համակարգում: 
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Չորրորդ փուլ. հարկային արտոնությունների վերլուծության 
նպատակով կազմակերպության համար, այսպես կոչված, հարկա-
յին դաշտի ձևավորումը: Իրականացվող վերլուծության հիման 
վրա կազմվում է ընտրված հարկատեսակների գծով դրանց օգտա-
գործման պլան: 

Հինգերորդ փուլ. հաշվի առնելով ձևավորված հարկային դաշ-
տը՝ մշակվում է կազմակերպության պայմանագրային հարաբե-
րությունների համակարգ: Դրա համար, նկատի ունենալով հար-
կային հետևանքները, իրականացվում է գործարքների հնարավոր 
ձևերի պլանավորում` վարձակալություն, կապալառու, գնում-վա-
ճառք, ծառայությունների անհատույց իրականացում: Արդյունքում, 
ձևավորվում է տնտեսավարող սուբյեկտի «պայմանագրային դաշ-
տը»: 

Վեցերորդ փուլ. սկսվում է տիպային տնտեսական գործառնու-
թյունների գրանցամատյանի կազմումից, որը ծառայում է որպես 
ֆինանսական և հարկային հաշվառման վարման հիմք: Հետագա 
քայլերում վերլուծվում են տարբեր հարկային իրավիճակներ, հա-
մադրվում են ստացված ֆինանսական ցուցանիշները տույժերի, 
տուգանքների և այլ պատժամիջոցներով պայմանավորված հնա-
րավոր կորուստների հետ: 

Յոթերորդ փուլ. անմիջականորեն կապված է հուսալի հաշ-
վառման և ճշգրիտ ձևով հարկերը հաշվարկելու ու վճարելու վերա-
հսկողության հետ: Սխալները նվազեցնելու հիմնական ձև կարող է 
լինել հարկային հաշվարկների ներքին վերահսկողության տեխ-
նոլոգիայի օգտագործումը: 

Հարկ է նշել, որ որոշ երկրներում ձևավորվել են հարկային 
վճարումներից շեղումը կանխող հատուկ մեթոդներ, որոնք, միա-
ժամանակ, հնարավորություն են տալիս սահմանափակելու հար-
կային պլանավորման կիրառումը: Մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ում, 
Մեծ Բրիտանիայում և Եվրոմիության երկրներում գործում է «հա-
կատրանսֆերտային», «հակաօֆշորային» և «հակադեմպինգա-
յին» կոշտ օրենսդրություն: Ուստի, հարկային կորուստների 
կրճատման հնարավորությունների որոնումն իրականացվում է 
միայն գործող սահմանափակումների համակարգի շրջանակնե-
րում: 
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Հարկային պլանավորման սահմանափակումներն են` 
• Օրենսդրական սահմանափակումներ. տնտեսավարող սուբ-

յեկտի՝ հարկային մարմնում գրանցվելու, հարկերի հաշ-
վարկմանն ու վճարմանն անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներ-
կայացման պարտավորությունը: Դրանց կարելի է վերագրել 
նաև հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար սահ-
մանված պատասխանատվության միջոցները: 

• Վարչական ներգործության միջոցներ. հարկային մարմին-
ներն իրավունք ունեն պահանջելու ժամանակին և ճշգրիտ 
վճարել հարկերը, ներկայացնելու անհրաժեշտ փաստա-
թղթեր և բացատրություններ, ստուգելու տնտեսավարող 
սուբյեկտի արտադրական և պահեստային տարածքները: 
Ստուգումների ընթացք կարող են կիրառել համապատաս-
խան պատժամիջոցներ` ընդհուպ հայտ ներկայացնել դա-
տարան հարկատուի գույքից բռնագանձում կատարելու հա-
մար: 

• Հատուկ դատական ընթացակարգեր. կիրառվում են հարկե-
րը շրջանցելու կամ վճարման ենթակա գումարներից շեղվե-
լու նպատակով օրենսդրությանը հակասող գործարքները 
դատարանների կողմից ճանաչելու համար: 

Հարկային պլանավորման հիմնական սահմանափակումն այն 
է, որ հարկատուն իրավունք ունի հարկային պարտավորություննե-
րը նվազեցնել միայն օրինական մեթոդներով: Հակառակ դեպքում, 
հարկային տնտեսման փոխարեն հնարավոր են նշանակալի ֆի-
նանսական կորուստներ, սնանկացում և ազատազրկում: Մյուս 
կողմից, հարկատուների վրա պետական կոշտ ներգործության 
դեպքում, անհրաժեշտ է հիշել Դ. Նյումենի խոսքը. «Հարկերի 
պատճառով արտերկիր է փախչում ոչ ավելի քիչ թվով մարդ, քան, 
օրինակ, բռնապետական ռեժիմի»: 

Տնտեսավարող սուբյեկտներն իրավունք ունեն օրենքով չարգել-
ված բոլոր հնարավոր ձևերով պաշտպանելու իրենց գույքային 
իրավունքները: Ինչ վերաբերում է հարկային վճարումներին, ապա 
դրանք նշանակալի բաժին ունեն կազմակերպությունների ֆինան-
սական հոսքերում: Ուստի բիզնեսի զարգացման հնարավորու-
թյունները, շատ հաճախ՝ նաև ճակատագիրը, կախված են հար-
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կային ռիսկերի և դրանց կառավարման ուղղությամբ ընդունվող 
արհեստավարժ որոշումներից: 

Կորպորատիվ հարկային կառավարումը տնտեսավարող սուբ-
յեկտի ֆինանսների կառավարման բաղկացուցիչ մասն է, որի հիմ-
նական նպատակներից մեկը հարկային օրենսդրության բոլոր 
առանձնահատկությունների օգտագործման ուղով հարկային վճա-
րումների օպտիմալացումն է: Հարկերի վերահսկման գործընթա-
ցում կառավարիչների կարգավորող ներգործությունն անհրաժեշտ 
է դիտարկել ֆինանսական կառավարման ընդհանուր համատեքս-
տում: Կազմակերպության հարկային կառավարումը ներկայաց-
վում է ներքին վերահսկողության շրջանակներում: 

Կորպորատիվ հարկային պլանավորումը տնտեսավարող սուբ-
յեկտի ֆինանսատնտեսական գործունեության անհրաժեշտ բաղ-
կացուցիչներից է և, ըստ էության, հարկատուի հարկային բեռի 
նվազեցման օրինական միջոց է:  

Իրենց գործունեության ընթացքում տնտեսավարող սուբյեկտ-
ները միշտ ձգտում են առավելագույնի հասցնել եկամուտներն ու 
շահույթը, ինչը կարող է չհամընկնել հարկային վճարումների նվա-
զեցման խնդրի հետ: Քանի որ ներդրումային նոր նախագծերը 
կյանքի կոչելու տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի շահույ-
թի վերաինվեստավորվող մասի ձևավորումը, հետևաբար՝ կորպո-
րատիվ հարկային պլանավորման հիմնական խնդիրն է գտնել 
հարկային վճարումների այնպիսի տարբերակ, որը կազմակերպու-
թյան համար կհամարվի օպտիմալ: 

Կորպորատիվ հարկային պլանավորման հիմնական սկզբունք-
ներից են. 

• Հարկային վճարումների նվազեցումը, որը կազմակերպու-
թյան ֆինանսական վիճակի բարելավման և ներդրումային 
գրավչության բարձրացման ձև է: Հարկերն անհրաժեշտ է 
նվազեցնել մինչև այն պահը, երբ հաշվարկները ցույց են 
տալիս ազատ շահույթի աճման հնարավորությունը: 

• Հարկերի նվազումը հաճախ հետևանք է ֆինանսական ցու-
ցանիշների վատթարացման: Ուստի նվազեցման ցանկացած 
ձևի կիրառում նախևառաջ անհրաժեշտ է գնահատել տնտե-
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սավարող սուբյեկտի ընդհանուր ֆինանսական դրության 
տեսանկյունից: 

• Նվազեցման միևնույն ձևերի կիրառման հետևանքները նույ-
նը չեն կարող լինել տարբեր օբյեկտների և նույնիսկ պայ-
մանների պարագայում, հետևաբար՝ որոշակի երաշխիքների 
ապահովումը պետք է նախորդի կազմակերպության շահույ-
թի հիմնավորված հաշվարկներին: 

• Շահութահարկի նվազեցումը տնտեսապես հիմնավորված է 
համարվում միայն հետագա փուլերում՝ ընդհանուր շահույթի 
աճ ապահովելու դեպքում: 

Ներքին հարկային վերահսկողությունն ըստ էության առաջնա-
յին վերահսկողություն է, որն իրականացվում է կազմակերպության 
հաշվապահության և ֆինանսական ծառայությունների աշխատա-
կիցների կողմից: Նման վերահսկողությունը նախատեսում է հարկ-
վող օբյեկտների հավաստիության ապահովում, հարկային հաշ-
վարկների և հաշվետվությունների որակյալ կատարում և կազմում, 
ինչպես նաև հարկային վճարումների հաստատված ժամկետների 
հետևում: 

Կազմակերպություններում հարկերի վերահսկման արդյունա-
վետ համակարգի ձևավորման և կենսագործման համար անհրա-
ժեշտ է ապահովել հետևյալ պայմանները.  

• բիզնես-պլանի, բյուջեի և զարգացման փոխկապակցված 
ռազմավարության առկայություն, 

• ցանցային տեխնոլոգիաների և համացանցի ռեսուրսների 
օգտագործման կողմնորոշում ունեցող տեղեկատվության 
հավաքագրման և մշակման համակարգի կազմակերպում, 

• հարկային պլանավորման համար պատասխանատու ստո-
րաբաժանման ձևավորում, 

• հարկային պլանավորման սխեմայի մշակում, 
• հարկային դաշտի և հարկային պլանների իրացման պայ-

մանների վրա ազդող գործոնների մշտադիտարկում: 
Հարկային պլանավորման արդյունավետությունը որոշվում է մի 

շարք գործակիցների օգնությամբ, որոնց հաշվարկման ընդհանուր 
կարգը նախատեսում է հարկային ծախսերի հանրագումարի կամ 
վաճառքի ծավալի, ինքնարժեքի կամ շահույթի առանձին բաղկա-
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ցուցիչների հարաբերակցություն: Ցուցանիշները կարող են հաշ-
վարկվել ինչպես միավորի, այնպես էլ տոկոսային տեսքով: Մաս-
նավորապես՝ 1.1.2. աղյուսակում ներկայացրել ենք հարկային պլա-
նավորման արդյունավետության ցուցանիշները: 

  
Աղյուսակ 1.1.2 

Կորպորատիվ հարկային պլանավորման արդյունավետության 
ցուցանիշները 

 

Ցուցանիշներ Հաշվարկման հիմք 
Հարկագանձման արդյունա-
վետության գործակիցը` K1 

Զուտ շահույթ (զուտ եկամուտ) / հարկային 
ծախսերի հանրագումար 

Վաճառքի 
հարկատարությունը` K2 

Հարկային ծախսերի հանրագումար /վաճառքի 
ծավալ 
Վաճառքի ծավալի ցուցանիշում անհրաժեշտ է 
ներառել արտադրանքի, աշխատանքների և 
ծառայությունների իրացումից հասույթը և 
գնորդներից ստացվող անուղղակի հարկերի 
գումարը 

Եկամուտների 
հարկագանձման գործակիցը` 
K3 

Շրջանառու հարկային ծախսեր / արտադրանքի 
իրացումից հասույթ 
Շրջանառու հարկային ծախսերում անհրաժեշտ 
է ներառել անուղղակի հարկերն այն 
եկամուտների գծով, որոնք իրենց բնույթով 
համարվում են շրջանառու 

Ծախսերի հարկագանձման 
գործակիցը` K4 

Հարկային ծախսեր/ընդհանուր ծախսեր 

Շահույթի հարկագանձման 
գործակիցը ` K5 

Շահութահարկ / շահույթ, ընդ որում՝ 
հաշվարկներում կարող է օգտագործվել 
շահույթի ցանկացած ցուցանիշ` գործառնական, 
հարկվող, զուտ 

 
Առաջարկված գործակիցների նշանակությունը բավական 

բարդ է միանշանակ գնահատել: Արդյունավետության գնահատու-
մը հնարավոր է միայն դինամիկ հաշվարկների հիման վրա, որը 
հնարավորություն է ընձեռում բացահայտելու որոշակի կազմակեր-
պության միտումները: Մեր կարծիքով՝ առավել նախընտրելի է 
կորպորատիվ հարկային պլանավորման արդյունավետության 
գնահատման ցուցանիշների համեմատական վերլուծություններում 
տարանջատել սահմանային գոտիներ: Այլ խնդիր է ցուցանիշներն 
առանձին վերլուծելը: Այդ տեսանկյունից, օրինակ, վաճառքի հար-
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կատարության ցուցանիշի համար նախընտրելի է գնահատման 
հետևյալ սանդղակը. 

• Եթե ցուցանիշի նշանակությունը կազմում է մինչև 20 տոկոս, 
ապա հարկային պլանավորումը կարող է սահմանափակվել 
հաշվապահական հաշվառման և ներքին փաստաթղթա-
շրջանառության շրջանակներով, ուղղակի արտոնություն-
ների կիրառմամբ և գլխավոր հաշվապահի ինքնակրթու-
թյամբ:  

• Ցուցանիշի 20-45 տոկոսների միջակայքում հարկային պլա-
նավորումը պետք է դառնա ընդհանուր ֆինանսական կա-
ռավարման և վերահսկողության մաս, ինչի համար պա-
հանջվում է հատուկ նախապատրաստված մասնագետների 
ներգրավում կամ արտաքին հարկային խորհրդատուների, 
աուդիտորների մասնակցություն: 

• Ցուցանիշի 45-70 տոկոսների միջակայքում հարկային պլա-
նավորումը պետք է դառնա ռազմավարական պլանավոր-
ման կարևոր տարր. պարտադիր հարկային վերլուծության և 
փորձագիտական-կազմակերպական, իրավաբանական ու 
ֆինանսական միջոցառումների, նորարարության իրականա-
ցումը կպահանջեն արհեստավարժ հարկային խորհրդատու-
ների, ինչպես նաև հարկագանձման և հարկային ոլորտնե-
րում մասնագիտացած իրավաբանների հետ համագործակ-
ցություն: 

• Եթե ցուցանիշը գերազանցում է 70 տոկոսը, ապա տվյալ 
բիզնեսը հեռանկարում դառնում է աննպատակահարմար: 

1.1.2. գծապատկերում ներկայացված է ընթացիկ հարկային 
պլանավորման ընդհանուր կառուցվածք, որտեղ Գ-ն արտացոլում 
է կազմակերպության մասնագետների կատարած հարկային հաշ-
վառման, պայմանագրային և տնտեսական գործառնությունների 
տարբեր իրավիճակներ: 
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Գծապատկեր 1.1.2.  Կազմակերպություններում հարկային 

պլանավորման ընդհանուր կառուցվածքը 
 
Այժմ անդրադառնանք հարկային պլանավորման հաջորդակա-

նությանը: 
1. Ընթացիկ պլանավորումը, առաջին հերթին, նախատեսում է 

հարկային դաշտի ձևավորում: Համապատասխան կազմա-
կերպության կարգավիճակի, կանոնադրության և հարկա-
գանձման ոլորտում գործող օրենսդրական ակտերի հիման 
վրա որոշվում են հիմնական հարկատեսակները, որոնք 
պետք է վճարվեն բյուջե: Կազմվում է հարկային աղյուսակ, 
որը բնութագրում է տնտեսավարող սուբյեկտի հարկային 
դաշտը` հիմնվելով հետևյալ հիմնական փոփոխականների 
վրա. 
• վճարման աղբյուր` ծախսերի հոդված, 
• հաշվապահական թղթակցում, 
• հարկման բազա, 

ՀՀ պետական 
վերահսկողություն 

Կազմակերպության 
կանոնադրություն 

Հարկային 
օրենսդրություն 

Պայմանագրային  
դաշտ 

Տնտեսական 
գործառնություններ 

Հարկային  
դաշտ 

Տնտեսական իրավիճակների վերլուծությունը  -  Հարկի վճարման աղբյուր 

 -  հաշվապահական թղթակցում 

 -  հարկման բազա 

 -  հարկի դրույք 

 -  վճարման ժամկետներ 

 -  տարբեր մակարդակի բյուջե 
վճարումների 
համամասնությունները 

 -  հարկի հաշվարկման հատուկ  
պայմանները կամ 
արտոնությունները 

Տիպային տնտեսական գործառնությունների 
գրանցամատյան 

Ֆինանսական արդյունք 

Հաշվառման 
քաղաքականություն

Պատժամիջոցներ 

Հարկային կառավարում՝ ընթացիկ հարկային 
պլանավորում 

· · · · · 
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• հարկի դրույք, 
• վճարման ժամկետ, 
• տարբեր մակարդակի բյուջեներ վճարման համամասնու-

թյուններ, 
• հարկի հաշվարկման հստակ պայմաններ և արտոնություն-

ներ: 
Այնուհետև կազմակերպության մասնագետների կողմից վեր-
լուծվում են օրենսդրությամբ նախատեսվող արտոնություն-
ները, յուրաքանչյուր հարկի գծով գործնականում դրանք 
կիրառելու հնարավորությունները: Հաշվի առնելով վերլու-
ծության արդյունքները՝ կազմվում է ընտրված հարկերի գծով 
արտոնությունների օգտագործման պլան: 

2. Համաձայն կազմակերպության կանոնադրության և Քաղա-
քացիական օրենսգրքի՝ ձևավորվում է պայմանագրային հա-
րաբերությունների համակարգ` պայմանագրային դաշտ: Ըն-
թացիկ ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակնե-
րում իրականացվում է գործարքների հնարավոր ձևերի պլա-
նավորում` վարձակալություն, կապալառու, գնում-վաճառք, 
անհատույց ծառայությունների մատուցում: Յուրաքանչյուր 
գործարք պետք է գնահատվի փաստաթղթերը նախապատ-
րաստելու պահին՝ հարկային հետևանքներ առաջանալու 
տեսանկյունից, այսինքն՝ մինչև գործարքի վերջնական 
կնքումը:  

3. Ընտրվում են տիպային տնտեսական գործառնություններ, 
որոնք կազմակերպությունը նախատեսում է իրականացնել: 

4. Մշակվում են տարբեր իրավիճակներ` հաշվի առնելով հար-
կային, պայմանագրային, տնտեսական բացթողումները: 

5. Ընտրվում են լավագույն տարբերակները, որոնք ձևակերպ-
վում են հաշվապահական և/կամ հարկային թղթակցումների 
խմբերի ձևով:  

6. Օպտիմալ խմբերից կազմվում է տիպային տնտեսական գոր-
ծառնությունների գրանցամատյան, որը ծառայում է որպես 
ֆինանսական և հարկային հաշվառման վարման հիմք: 

7. Գնահատվում է առավելագույն ֆինանսական արդյունք 
ստանալու հնարավորությունը` հաշվի առնելով հարկային 
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ռիսկերը` հնարավոր պատժամիջոցները, իրականացվում է 
հարկային տեսանկյունից կազմակերպության ակտիվների 
առավել նպատակահարմար տեղաբաշխում: 

8. Որոշվում են կազմակերպության հաշվառման քաղաքակա-
նության այլընտրանքային ձևերը: Հաշվառման քաղաքակա-
նությունը որոշակի սկզբունքների, կանոնների և կիրառա-
կան ձևերի ամբողջություն է, որ ընդունվում է տնտեսավա-
րող սուբյեկտի կողմից հաշվապահական և հարկային հաշ-
վառման ձևավորման, ֆինանսական հաշվետվությունների 
նախապատրաստման համար: Հաշվառման քաղաքականու-
թյան միջոցով առավել մատչելի է կողմնորոշվել հարկա-
գանձման հարցերում, ինչպես նաև ստեղծել հարկերի նվա-
զեցման մոդել, որը կիրառելի է որոշակի կազմակերպության 
համար: Հաշվառման քաղաքականության մշակման դեպ-
քում հարկ է լինում լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
• հաշվապահական հաշվառումը դարձնել թափանցիկ և 

հասանելի, 
• ստեղծել հարկային հաշվառման համակարգ, 
• նախատեսել հարկերի նվազեցման որոշակի ուղղություն-

ներ, որոնք չեն հակասում գործող օրենսդրությանը, 
• ստեղծել ֆինանսական (հաշվապահական) ծառայության 

այնպիսի կազմակերպական կառուցվածք, որը կնպաստի 
հաշվապահական հաշվառման և հարկման խնդիրների 
ժամանակին ու հստակ որոշմանը: 

Հաշվառման այն քաղաքականությունը, որը կհամապատաս-
խանի վերը թվարկված խնդիրներին, կարող է գործնական օգնու-
թյուն ցուցաբերել կազմակերպությանը, այլ ոչ թե դառնալ ձևական 
փաստաթուղթ, որը բարդություններից զերծ մնալու համար ան-
հրաժեշտ կլինի ներկայացնել հարկային մարմիններին: Հարկային 
քաղաքականության մշակման դեպքում, անկասկած, հարկ է հաշ-
վի առնել կազմակերպության գործունեության առանձնահատկու-
թյունները: Հաշվառման միջոցները, որոնք ձևավորում են ակտիվ-
ների գնահատումը, հասույթի ճանաչման ու ծախսերի դուրսգրման 
կարգը, ուղղակի կապ ունեն կազմակերպության հարկման և նրա 
ֆինանսական վիճակի հետ: Մանևրելով օրենքով թույլատրելի 
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սահմաններում՝ հաշվառման մեթոդաբանությամբ հնարավորու-
թյուն է ստեղծվում ընտրելու հաշվառման առավել նպատակային 
ձևը: Ուստի հաշվառման և հարկային քաղաքականության տար-
րերի հստակ որոշումն ու խելամիտ կիրառումը արդյունավետ հար-
կային պլանավորման հիմնական ուղղություններից են: 

 
1.2.  Արտադրական կազմակերպություններում 

հարկային ռիսկերի կառավարումը  
 Ֆինանսատնտեսական գործունեության հիմնական կանոննե-

րից մեկը հանգում է հետևյալին. չխուսափել ռիսկից, այլ նախա-
պես տեսնել այն՝ ձգտելով նվազեցնել ու հասցնել հնարավոր նվա-
զագույն մակարդակի: Նշվածն իրականացնելու համար անհրա-
ժեշտ է ճիշտ կառավարել ռիսկերը, այդ թվում` նաև հարկային: 
Հետևաբար՝ կարևորվում են այն հիմնարար սկզբունքները, որոնց 
պետք է հետևել հարկային ռիսկերի բացահայտման, գնահատման 
և նվազեցման միջոցառումներ ձեռնարկելիս.  

1. Ծախսերի համարժեքության սկզբունք: Ռիսկերի նվազեց-
ման ներդրված կառուցվածքի արժեքը չպետք է գերազանցի 
հավանական կորուստների գումարը, որոնք հարկային ռիս-
կերի հետևանք են: Նշված կառուցվածքի ստեղծման և դրա 
սպասարկման ծախսերի թույլատրելի հարաբերակցությունը 
հարկային ծախսերի տնտեսման գումարին, արտացոլված 
ռիսկի ձևով, ունի անհատական շեմ, որը կարող է կախված 
լինել ինչպես տվյալ կառուցվածքին առնչվող ռիսկի աստի-
ճանից, այնպես էլ հոգեբանական գործոններից: Գործնա-
կանում նման շեմը նվազեցվող ռիսկի չափի 50-90 տոկոսն 
է: 

2. Իրավական համապատասխանության սկզբունք: Հարկա-
յին ռիսկերի օպտիմալացման կառուցվածքը, անշուշտ, պետք 
է համապատասխանի ինչպես հայրենական, այնպես էլ միջ-
ազգային օրենսդրությանը: Այս սկզբունքը հաճախ անվա-
նում են փոքրագույն դիմադրության մարտավարություն: 
Վերջինիս էությունը հանգում է հարկային ռիսկերի նվազեց-
ման կառուցվածքի ստեղծման անթույլատրելիությանը՝ հիմն-
ված նորմատիվ ակտերի բացթողումների վրա: Այն դեպ-
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քերում, երբ օրենսդրության առանձին դրույթներ համարվում 
են վիճահարույց և կարող են կիրառվել և՛ ի շահ հարկա-
տուների, և՛ ի շահ պետության, ապա առաջանում է կամ դա-
տական միջամտության հավանականություն, կամ կիրառվող 
մոտեցման վերակառուցում: 

3. Գաղտնիության սկզբունք: Փաստացի տեղեկատվության 
հասանելիությունը և իրականացվող գործարքների հե-
տևանքները պետք է առավելագույնս սահմանափակվեն: 
Գործնականում դա նշանակում է, որ, առաջին հերթին, որոշ 
կատարողներ և կառուցվածքային միավորներ, որոնք մաս-
նակցում են ռիսկերի օպտիմալացման ընդհանուր շղթային, 
պետք է ղեկավարվեն միայն հստակ հանձնարարականնե-
րով: Երկրորդ, պատասխանատու անձինք և սեփականատե-
րերը պետք է խուսափեն հանձնարարականներ տալուց և 
պահպանեն ընդհանուր ծրագրերը անհատական նույնակա-
նացման միջոցներ (ձեռագիր, ստորագրություն, կնիք) օգ-
տագործելիս: 

4. Պատասխանատվության սկզբունք: Հարկային ռիսկերի 
նվազեցումից ցանկալի արդյունք ստանալը պայմանավոր-
ված է կիրառվող արդյունավետ վերահսկողությամբ և բոլոր 
փուլերում կատարողների վրա ներազդելու իրական լծակ-
ների առկայությամբ: 

5. Ձևի և բովանդակության թույլատրելի համակցման սկզբունք: 
Հայտնի են դեպքեր, երբ կազմակերպությունները, որոնք 
իրենց հաշվեկշռում չունեն կամ չեն վարձակալել անհրա-
ժեշտ հիմնական միջոցներ, միայն տնօրենի հաստիքի առ-
կայությամբ մատուցել են տրանսպորտային, տպագրական և 
այլ բնույթի ծառայություններ: Տվյալ դեպքում` պատվիրա-
տուներին ավելի քիչ են հետաքրքրում կատարողի բավարար 
նյութատեխնիկական բազայի առկայությունը, հաշվարկման 
կարգը և մյուս պայմանները: Իրավական և փաստացի գոր-
ծողությունների համապատասխանեցումը կարևոր է ոչ 
միայն գործընթացի անբարեխիղճ մասնակիցներից պաշտ-
պանվելու, այլև ստուգողների հնարավոր կասկածներից խու-
սափելու համար: 
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6. Չեզոքության սկզբունք: Հարկային ռիսկերի օպտիմալա-
ցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ի հաշիվ սեփական 
հարկային վճարումների, այլ ոչ թե անկախ գործընկերներին 
հատկացումների մեծացման: Տվյալ սկզբունքը կարող ենք 
անվանել նաև շահավետ փոխգործակցության:  

7. Բազմազանեցման սկզբունք: Բյուջեի հատկացումների օպ-
տիմալացումը, որպես տնտեսական գործունեության ձև, 
կապված նյութական արժեքների շարժի և պահպանման 
հետ, կարող է ենթարկվել անբարենպաստ, տարբեր բնույթի 
ներքին ու արտաքին գործոնների ազդեցության: Այդպիսիք 
են օրենսդրության փոփոխությունները, առաջնային պլաննե-
րի թերակատարումները, ֆորս-մաժորային իրավիճակները: 

8. Ինքնավարության սկզբունք: Ռիսկերի օպտիմալացման 
գործողությունները պետք է հնարավորինս քիչ կախված լի-
նեն արտաքին մասնակիցներից: Հարկային ռիսկերի օպտի-
մալացման գործընթացը պետք է կառավարվի առավելա-
գույն ինքնավարության պայմաններում: Նշենք նաև, որ 
գաղտնիության և պատասխանատվության սկզբունքները 
համարժեք չեն ինքնավարությանը, այլ կարող են դիտարկ-
վել որպես դրա առանձին բաղադրիչներ: 

 Հարկային ռիսկերի բացահայտման և գնահատման համար 
անհրաժեշտ է նախևառաջ օպերատիվ և հավաստի տեղեկատվու-
թյուն: Ինչպես նշել է գերմանացի պրոֆեսոր Հ. Մարկլը, 21-րդ 
դարի կոշտ մրցակցության պայմաններում, շուկաների գլոբալաց-
մամբ, հաղթանակ կտոնեն ոչ թե խոշոր կազմակերպությունները 
փոքրերի նկատմամբ, այլ դինամիկները՝ փոփոխվող իրավիճակին 
դանդաղ արձագանքողների նկատմամբ1: 

Տեղեկատվական ապահովվածությունը ռիսկի գնահատման և 
ծրագրավորման դեպքում ծառայում է ոչ միայն որպես վերլուծու-
թյանն անհրաժեշտ տվյալների աղբյուր, այլև համարվում է ռիսկի 
նվազեցման միջոց: Սակայն տեղեկատվության հասանելիությունը, 
որի հիման վրա կայացվում են որոշումներ, սահմանափակ է, ինչ 

                                                            
1  Гайкова Е., Сколько стоит эффективное управление? / Е. Гайкова, А. Шубин // 
Экономика и жизнь. – 2002. – № 172. – С. 8.  
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էլ ռիսկի վարքագծի և կանխատեսման ընտրության դեպքում ա-
ռաջացնում է անորոշություն: 

Հարկային ռիսկերի բացահայտման և գնահատման հաշվառ-
ման աղբյուրներ են համարվում հաշվապահական և վիճակագրա-
կան հաշվետվությունները, օպերատիվ հաշվառման և հաշվառման 
ընտրանքային տվյալները (հարկային ռիսկի կառավարման գործ-
ընթացը տե’ս 1.2.1 գծապատկերում): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Գծապատկեր 1.2.1. Հարկային ռիսկի կառավարման գործընթաց 
 

Տեղեկատվության հավաքագրում

Վերլուծություն 

Բացահայտում Գնահատում

Ռիսկի վրա ներազդող մեթոդների ընտրություն

Որոշումների ընդունում

Ռիսկի վրա ներազդում

Պահպանում 

Արդյունքի վերահսկողություն

Նվազեցում Ռիսկի փոխանցում
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Վենչուրային աղբյուրներին են վերաբերում վերահսկողության, 
ներքին և արտաքին աուդիտի, ստուգումների տվյալները, ֆինան-
սական և վարկային կազմակերպությունների հետ գործարքների 
գրանցման թղթակցությունները: Բացի նշվածից, ռիսկի վերլուծու-
թյան դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել երկրի տնտեսության 
մեջ առկա միտումները, իրավիճակը և համեմատել դրանք սեփա-
կան կազմակերպության ֆինանսական վիճակի, կապիտալ ներ-
դրումների և արտադրության զարգացման մշակված ծրագրերի 
հետ, ինչը հնարավոր չէ առանց ծրագրային նորմատիվային հա-
մապատասխան տվյալների ներգրավման, որոնք առկա են բիզ-
նես-ծրագրի բաժիններում, տեղեկատվական աղբյուրներում: 

Ռիսկի կառավարման երկրորդ փուլը, ռիսկի բացահայտման 
մեթոդների ամբողջությունն է: Որպեսզի գնահատվի հարկային 
ռիսկը և ընդունվի համապատասխան որոշում, անհրաժեշտ է հա-
վաքագրել ելակետային տեղեկատվություն ռիսկի օբյեկտ-կրողի 
վերաբերյալ: Այս առաջնային փուլը կրում է «ռիսկի բացահայ-
տում» անվանումը և ներառում է երկու բաժին՝ օբյեկտի կառուց-
վածքի վերաբերյալ տեղեկատվության ընտրություն և վտանգների 
բացահայտում: 

Ելքային տեղեկատվության ստացման հիմնական մեթոդներին 
վերաբերում են հետևյալները.  

1. ստանդարտացված հարցաթերթիկ, 
2. կառավարչական և ֆինանսական հաշվետվությունների ա-

ռաջնային փաստաթղթերի ուսումնասիրում և վերլուծություն, 
3. եռամսյակային և տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն-

ների տվյալների վերլուծություն, 
4. կազմակերպության կազմակերպական կառուցվածքի դիա-

գրամի կազմում և վերլուծություն, 
5. արտադրական գործընթացների տեխնոլոգիական հոսքերի 

քարտեզի կազմում և վերլուծություն, 
6. արտադրական ստորաբաժանումներում ստուգայցեր, 
7. տվյալ ճյուղի մասնագետների խորհրդատվություններ, 
8. խորհրդատվական կազմակերպությունների կողմից փաս-

տաթղթերի փորձաքննություն: 
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Երրորդ փուլում անհրաժեշտ է իրականացնել ռիսկի գնահա-
տում: Այնուհետև սկսվում է ռիսկի վրա ներազդելու մեթոդի ընտ-
րության փուլը՝ ապագայում նպատակ ունենալով նվազագույնի 
հասցնել հավանական կորուստը: Գոյություն ունի ռիսկի նվազեց-
ման մի քանի ձև, ուստի գործնականում առաջանում է հարկային 
ռիսկի վրա մեթոդների ներազդման համեմատական արդյունավե-
տության գնահատման և դրանցից լավագույնն ընտրելու բարդու-
թյուն: Դրանից հետո հնարավորություն է ընձեռվում ձևակերպելու 
կազմակերպության ամբողջ ռիսկերի կառավարման ռազմավարու-
թյուն: Սա որոշումների ընդունման փուլն է, երբ սահմանվում են 
պահանջվող ֆինանսական և աշխատանքային ռեսուրսները, կա-
ռավարիչները ձևակերպում են խնդիրը, տեղի են ունենում գոյու-
թյուն ունեցող ծառայությունների շուկայի վերլուծություն և մասնա-
գետների հետ խորհրդակցություններ: Ռիսկի վրա ուղղակի ներ-
ազդման գործընթացը ներառում է երեք ձև՝ նվազեցում, պահպա-
նում և փոխանցում: Ռիսկի նվազեցումը ենթադրում է կամ հնարա-
վոր կորուստների մեծության, կամ անբարենպաստ իրադրություն-
ների առաջացման հավանականության կրճատում: Շատ հաճախ 
դա տեղի է ունենում նախազգուշական-կազմակերպական միջո-
ցառումների օգնությամբ: 

Հարկային ռիսկերի կառավարման եզրափակիչ փուլ է համար-
վում ընտրված ռազմավարության իրացման արդյունքների վերա-
հսկողությունը և ճշգրտումները՝ հաշվի առնելով նոր տեղեկատվու-
թյունը: 

Վերահսկողությունը պայմանավորված է կառավարիչների մեղ-
քով հասցված վնասների և դրանց կրճատման ուղղությամբ ձեռ-
նարկված միջոցառումների ընդունման վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան ստացմամբ: Այն կարող է արտացոլվել նոր հանգամանքների 
բացահայտմամբ, որոնք փոփոխում են ռիսկի մակարդակը ա-
պահովագրական ընկերություններին այդ տեղեկատվությունը փո-
խանցելիս, անվտանգության ապահովման համակարգի արդյու-
նավետությանը հետևելիս:  

Վերը ներկայացվածի առումով ստորև առաջարկում ենք հե-
տևյալ մոտեցումը. 
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Առաջին փուլ: Տեղեկատվական բազայի վերլուծություն: Առա-
ջարկում ենք իրականացնել նշված ուղղություններով. 

• հիմնադրական փաստաթղթերի վերլուծություն, 
• գույքի հիմնական խմբերի ձեռքբերման կամ օտարման 

գծով, ըստ օրինական գործարքների, պայմանագրային բա-
զայի վերլուծություն, ընդ որում, անշարժ գույքի, բաժնետոմ-
սերի/բաժնեմասերի գծով` առաջնահերթ, 

• բոլոր գործարքների գծով հիմնական արտադրատեսակների 
իրացման ձևերի պայմանագրային բազայի, մասնավորա-
պես՝ մատակարարման պայմանագրերի, միջնորդային սխե-
մաների, ներառյալ ներքին և արտաքին շուկաներում ար-
տադրանքի իրացման գործարքների վերլուծություն, 

• դատական միջամտությունների և ստուգման փուլում դրանց 
արդյունքների վերլուծություն, 

• ըստ հաշվապահական հաշիվների՝ ստուգման փուլի յուրա-
քանչյուր ամսում հաշվապահական հաշվառման տվյալների 
վերլուծություն. 

 ծախսումներ/ծախսեր, 
 հասույթ/եկամուտներ, 
 ոչ ընթացիկ ակտիվներ, 
 ընթացիկ ակտիվներ, 
 կապիտալ և պահուստներ, 
 դեբիտորական/կրեդիտորական 

պարտավորություններ, 
 ըստ յուրաքանչյուր դիտարկվող հարկատեսակի` 

բյուջեին առնչվող հաշվարկներ, 
 ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն, 

• հաշվառման դիտարկվող կառուցվածքի մասով յուրաքան-
չյուր թղթակցման գծով առաջնային փաստաթղթերի փաթե-
թի վերլուծություն, 

• տնտեսավարող սուբյեկտի հետաքրքրության շրջանակում 
գտնվող յուրաքանչյուր հարկի գծով հարկային բազայի վեր-
լուծություն, 

• շահութահարկի գծով հարկային ռեգիստրի վերլուծություն, 
• հարկային հայտարարագրերի տվյալների վերլուծություն, 
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• ճշգրտված հայտարարագրերի տվյալների վերլուծություն, 
• տեսագրության և ճանապարհային ստուգումների ակտերի, 

հարկային վեճերի վերլուծություն: 
Երկրորդ փուլ: Ընդհանուր հարկային բեռի որոշում: Այս մեծու-

թյունը բնութագրում է հարկային վճարումների բաժինը հարկա-
տուի համախառն եկամուտներում, իսկ առավելապես՝ իրացումից 
հասույթում: Կազմակերպությունների հարկային բեռի հաշվարկ-
ման համար առկա են տարաբնույթ մոտեցումներ: 

Ընդհանուր առմամբ, հարկային բեռի ծանրությանն առնչվող 
հիմնախնդիրը մտահոգում է տնտեսական գործունեության շղթայի 
տարբեր գործընկերների: Մասնավորապես՝  

• պետությանը՝ որպես իր տարածքում տնտեսական գործու-
նեությունը կարգավորող և իր եկամուտներից հօգուտ պե-
տական և սոցիալական կյանքի գործունեության տարրերին 
վերաբաշխող սուբյեկտի, 

• կազմակերպություններին՝ որպես պետության վերահսկման 
օբյեկտների և սեփական ձեռնարկատիրական գործունեու-
թյան սուբյեկտների, որոնք ապահովում են ձեռնարկատի-
րական եկամուտների աղբյուրները և հետևաբար՝ հարկման 
բազան, 

•  վարձու աշխատողներին՝ որպես ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեության մասնակիցների, որոնք իրենց համար ապահո-
վում են գոյության միջոցներ: 

 Վերը թվարկված գործակալներից յուրաքանչյուրին հարկա-
գանձման հիմնախնդիրները մտահոգում են՝ պայմանավորված սե-
փական շահերով, ուստի տարբեր են նաև գործող հարկային հա-
մակարգի համեմատ հավանական այլընտրանքները: Պետությու-
նը համեմատում է հարկային բեռն այլ երկրների նույն ցուցանիշի 
հետ, բնակչությունը համեմատում է իր աշխատանքի եկամտաբե-
րությունն այլ կազմակերպություններում համանման աշխատանքի 
հետ կամ ստվերային զբաղվածության պայմաններում, ինչպես 
նաև զարգացած երկրների առումով:  

Ընդհանուր հարկային բեռի միջոցով կարելի է պատկերացում 
կազմել ամբողջությամբ կազմակերպության վճարած հարկային 
գումարների բաժնի մասին: Այսպես՝ եթե հարկատուի հարկային 
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բեռը բարձր է ՀՀ-ում այդ ցուցանիշի միջինից, և առկա է շահույթ, 
ապա կարելի է ենթադրել, որ նա ունեցել է գերավճարներ: Հե-
տևաբար՝ անհրաժեշտ է վերլուծել հարկային վճարումների կա-
ռուցվածքը՝ հաշվի առնելով կազմակերպության գործունեության 
առանձնահատկությունները: Եթե հարկատուի հարկային բեռի 
ցուցանիշը շահույթի առկայության պայմաններում ցածր է ՀՀ-ում 
այդ ցուցանիշի միջինից, ապա կարելի է ենթադրել, որ կազմակեր-
պությունը ամբողջությամբ չի վճարում հարկերը: Հարկ է նկատել, 
որ ցածր հարկային բեռի պատճառ կարող է լինել հարկագանձ-
ման մինիմալացման կիրառումը: Այս դեպքում անհրաժեշտ է 
կենտրոնանալ հարկային ռիսկերի վերլուծության վրա:  

Գոյություն ունի հետևյալ կանոնը. Որքան ցածր է հարկային բե-
ռը, այնքան բարձր է հարկային ռիսկը, և համապատասխանա-
բար՝ որքան բարձր է հարկային բեռը, այնքան ցածր է հարկային 
ռիսկը: 

Հատուկ ուշադրության պետք է արժանացնել այն իրավիճակ-
ներին, երբ շահույթի առկայության դեպքում հարկատուն ունենում 
է ցածր հարկային բեռ, ինչը կարող է պայմանավորված լինել 
սխալներով: Նույնիսկ եթե հաշվարկներով ստացվում է ցածր հար-
կային բեռ, որն արտոնությունների ճիշտ կիրառման արդյունք է, 
անհրաժեշտ է ստուգել դրանց կիրառման ճշտությունը: Առկա է 
նաև հակառակ իրավիճակը, երբ վնասի դեպքում հարկային բեռը 
բարձր է: Բարձր հարկային բեռը կարող է պայմանավորված լինել 
նաև առանձին հարկատեսակների գծով կատարվող կանխավճար-
ներով (ներկայումս ՀՀ-ում` շահութահարկի գծով): 

 Երրորդ փուլ: Վճարվող հարկերի մասնաբաժնի վերլուծու-
թյուն: Այս փուլում վերլուծության է ենթարկվում յուրաքանչյուր 
հարկատեսակի մասնաբաժինը վճարված հարկերի ընդհանուր 
գումարում: Այս վերլուծության տվյալներով կարելի է բացահայտել 
այն հարկերը, որոնք հարկային վճարումների գումարում ունեն 
ամենամեծ մասնաբաժինը: Ընդհանուր առմամբ, հարկային ռիս-
կերի բացահայտումը և վերլուծությունը պետք է նպատակա-
ուղղվեն, առաջին հերթին, այն հարկատեսակներին, որոնք ունեն 
վճարումների առավել մեծ չափեր: Կարևոր է նաև, որ վերը ներկա-
յացված հաշվարկները կատարվեն վերլուծվող փուլում հայտարա-
րագրված հարկերի գումարների հիման վրա: 
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Չորրորդ փուլ: Հարկային արտոնությունների վերլուծություն: 
Այս գործընթացի շրջանակներում անհրաժեշտ է կազմել բոլոր 
հարկատեսակների համար կիրառվող արտոնությունների ցանկ: 
Այդպիսով՝ հնարավոր է բացահայտել այն բոլոր հարկային արտո-
նությունները, որոնք հարկատուն չի կիրառում:  

Հինգերորդ փուլ: Խնդրահարույց գոտիների բացահայտում: 
Այս փուլում խնդիր է դրվում բացահայտելու հարկատուի գործու-
նեության այն գոտիները, որոնք ավելի շատ հարկային բարդու-
թյուններ են առաջացնում: Ի վերջո՝ հարկատուն կազմում է 
խնդրահարույց գոտիների ցուցակ՝ հետագայում դրանք ավելի խո-
րությամբ վերլուծելու համար:  

 Վեցերորդ փուլ: Հարկային ռիսկերի բացահայտում: Այստեղ 
անհրաժեշտ է բացահայտել հարկատուի հիմնական հարկային 
ռիսկերը՝ դրանց հետագա վերահսկման և հետևանքների հնարա-
վորինս մեղմման նպատակով: Հարկ է բոլոր հարկային ռիսկերը 
բաժանել երեք խմբի՝ կազմելով ռիսկերի քարտեզ. 

1. Ռիսկեր, որոնք հարկատուն պատրաստ է կրել: Դրանք այն 
ռիսկերն են, որոնք հարկատուն, հետևանքների առումով, 
համարում է ամենաթույլը: 

2. Ռիսկեր, որոնք հարկատուն պետք է վերահսկի: Դրանք այն 
ռիսկերն են, որոնք անընդհատ վերահսկման կարիք ունեն. 
(օրինակ՝ հարկային մարմնից իր օգտին բացատրություն 
ստանալը, դատարանում իր իրավունքները պաշտպանելու 
հեռանկարը): 

3. Ռիսկեր, որոնք անհրաժեշտ է կանխել: Դա հարկային ռիս-
կերի այն խումբն է, որ անհրաժեշտ է անհապաղ վերացնել, 
քանի որ մեծ է հավանականությունը, որ հարկային ստու-
գումների դեպքում կբացահայտվեն չվճարումները, հակա-
տուն կենթարկվի տույժերի և տուգանքների: 

Եթե հարկատուի գործունեության բնույթը փոխվում է, ապա 
իմաստ ունի ռիսկ-ցուցանիշների հիման վրա ներդնել ռիսկերի 
մշտադիտարկման համակարգ: 

Յոթերորդ փուլ: Հարկային պլանավորման կազմակերպական 
վերլուծություն: Այս գործողության նպատակն է հասկանալ, թե 
կազմակերպությունում հարկային պլանավորման աշխատանք-
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ներն ինչ մակարդակի վրա են: Դա ուղղակիորեն վերաբերում է 
կազմակերպության գործառնական կառուցվածքին: Այսպես՝ հար-
կային պլանավորման աշխատանքներ կարող են ընդհանրապես 
չիրականացվել հարկատուի կողմից կամ էլ իրականացվել մասնա-
կիորեն: Հետևաբար՝ կազմակերպական վերլուծությունը նպատա-
կահարմար է կատարել հարկային պլանավորման հիմնական գոր-
ծառույթներին համապատասխան. 

• հարկագանձման օպտիմալացում, 
• վճարման ենթակա հարկային գումարների պլանավորում, 
• հարկերի վճարման ժամկետներին հետևելը, 
• հարկային ռիսկերի բացահայտում և վերլուծություն, 
• հարկային օրենսդրության մեջ փոփոխությունների կանխա-

տեսում: 
 Այս վերլուծության շրջանակներում բացահայտվում է, թե որ 

ստորաբաժանումը ինչ գործառույթներ է կատարում, վեր են հան-
վում կրկնվող և տվյալ պահին չիրականացվող գործառույթները:  

 Ութերորդ փուլ: Հաշվառման քաղաքականության վերլուծու-
թյուն: Վերլուծվում է հարկային օպտիմալացման առարկայի 
նկատմամբ հարկատուի հաշվառման քաղաքականությունը: 

Իններորդ փուլ: Առանձին հարկատեսակների «ախտորոշում»: 
Յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով անհրաժեշտ է կատարել 
«ախտորոշում», որը հնարավորություն կընձեռի բացահայտելու 
հարկային ռիսկերի նվազեցման հնարավորությունները:  

 Տասներորդ փուլ: Էքսպրես–աուդիտ: Սա մի գործողություն է, 
որի միջոցով կարելի է խորությամբ ուսումնասիրել հարկատուի 
գործունեության բնույթը և բացահայտել համակարգային սխալնե-
րը: Էքսպրես-աուդիտը նման է սովորական աուդիտին, մասնա-
վորապես՝ ստուգվում են փաստաթղթերն ու հաշվետվությունները: 
Էքսպրես-աուդիտի և սովորական աուդիտի միջև տարբերությունը 
միայն ընտրանքի մեծությունն է: Էքսպրես-աուդիտի շրջանակնե-
րում հարկատուի իրականացրած գործառնությունների հիմնական 
տեսակները ենթարկվում են ստուգման 1-3 գործառնությունների 
մասով՝ ըստ յուրաքանչյուր տեսակի: Նման կարգով բոլոր հիմնա-
կան գործառնությունները ստուգվում են համակարգային սխալնե-
րի գծով: Էքսպրես-աուդիտի առավելություն է համարվում այն 
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փաստը, որ դրա արդյունքներով հնարավոր է վեր հանել հարկա-
տուի բոլոր էական սխալները ժամանակային փոքր ծախսերի 
դեպքում: Հարկ է նշել, որ էքսպրես-աուդիտը կարող է պատահա-
կան սխալները չբացահայտել, ինչը, ինչպես նշեցինք, դրա հիմնա-
կան նպատակը չէ: 

Կարծում ենք՝ ՀՀ-ում փոքր և միջին բիզնեսի հարկագանձման 
մեխանիզմի արդյունավետության բարելավման հաջորդ ուղին 
«Հարկային մարմնի գործունեության շրջանակներում ռիսկի վրա 
հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությանը և ռիսկայնությունը 
որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագրին» առնչվող՝ ՀՀ Կա-
ռավարության 2011 թ. նոյեմբերի 10-ի N1636-Ն որոշման կիրա-
ռումն է:  

Հարկային պլանավորման տեսանկյունից՝ ռիսկի վրա հիմնված 
մեթոդաբանությունը հարկատուի կայուն ֆինանսական վիճակի և 
վճարունակության ցանկալի մակարդակի ապահովման հիմնական 
մոտեցումներից է: Մասնավորապես՝ ռիսկի համակարգի նպա-
տակն է ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ընտրությունը կա-
ռուցել ռիսկային չափանիշների հիման վրա, ինչից ակնհայտ է 
դառնում, որ յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտ պետք է 
վերահսկի հարկային մարմնի հետ փոխհարաբերությունների ըն-
թացքում առաջացող հավանական ռիսկերը: Հատկանշական է, որ 
քննարկվող մեթոդաբանության շրջանակներում «…ռիսկը հարկ 
վճարողի կողմից օբյեկտը թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տա-
լու, հարկերը և այլ պարտադիր վճարները ճիշտ չհաշվարկելու և 
չվճարելու, դրա հիման վրա հարկային մարմնի կողմից վերա-
հսկվող` Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավա-
կան ակտերի պահանջները չկատարելու հավանականությունն է և 
այդ խախտումներից ակնկալվող պետության վնասները…»: 

Ներկայացվող մեթոդաբանությամբ ռիսկերի գնահատումը կա-
տարվում է չորս քայլով և հիմնվում է հարկ վճարողների հարկային 
մարմին ներկայացվող հաշվարկների, հաշվետվությունների 
տվյալների, դրանց վերլուծության արդյունքների, ինչպես նաև 
օրենքով սահմանված կարգով այլ տեղեկությունների վրա:  

Առաջին քայլով դասակարգվում են հարկային մարմնում հաշ-
վառված հարկ վճարողներն ըստ միատարր խմբերի: Երկրորդ 
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քայլով ձևավորվում են ռիսկային չափանիշներ և սահմանվում 
դրանց ռիսկայնության աստիճանի հաշվարկման բանաձևեր: Եր-
րորդ քայլով որոշվում է ռիսկային չափանիշների հիման վրա հար-
կային հաշվարկների ռիսկայնության աստիճանը, իսկ վերջին` չոր-
րորդ քայլով, ելնելով նշված որոշման արդյունքներից, հարկ վճա-
րողները դասակարգվում են բարձր, միջին և ցածր ռիսկայնության 
խմբերում:  

Կարծում ենք՝ քննարկվող մեթոդաբանությամբ հարկ վճարող-
ների դասակարգումն ըստ միատարր խմբերի առավել նպատակա-
հարմար կլինի իրականացնել ոչ թե 7-րդ հոդվածով նախատես-
ված սկզբունքների համաձայն, այլ` դասակարգելով գերփոքր, 
փոքր, միջին և խոշոր հարկ վճարողների խմբերում: Տվյալ մոտեց-
մամբ հնարավոր կլինի վերացնել առկա անհարթություններն ինչ-
պես հաշվապահական հաշվառման, այնպես էլ ՓՄՁ ոլորտի դա-
սակարգման օրենսդրական պահանջների միջև: 

Տարանջատել ենք 21 ռիսկային չափանիշներ՝ ըստ կենտրոնա-
կան հարկային մարմնի տվյալների բազայում առկա, հարկ վճա-
րողների կողմից հարկային մարմին ներկայացվող հարկային հաշ-
վարկների տվյալների, դրանց վերլուծության արդյունքների, 
օրենսդրական պահանջների խախտումների, վիճակագրական և 
այլ տեղեկությունների: Ինչ վերաբերում է ներկայումս շեշտադրվող 
ռիսկային չափանիշներին, ապա դրանք հետևյալն են. 

1. շահութաբերության մակարդակ, 
2. ստուգման արդյունքներ, 
3. նախկինում կատարված ստուգումների տվյալներ, 
4. հայտարարագրված շահույթի կամ վնասի ցուցանիշների 

առկայություն, 
5. նախորդ տարիների շահութաբերության մակարդակների 

համադրման ցուցանիշներ, 
6. ակտիվների, նվազեցվող կորուստների, փոփոխություննե-

րի, հիմնական միջոցների, հարկվող շահույթի, վնասի, 
համախառն եկամտի համադրման ցուցանիշներ, 

7. գործունեության տարբեր վայրերի առկայություն, 
8. իրացման շրջանառության, համախառն եկամտի ծավալ-

ներ, 
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9. հարկային հաշվարկների ուշացման, ճշգրտումների առկա-
յություն, 

10. հարկային արտոնությունների կիրառման առկայություն, 
11. իրացման և ձեռքբերման ցուցանիշների համադրման ար-

դյունքներ, 
12. ներմուծման և մաքսային արժեքի ցուցանիշների համա-

դրման տվյալներ, 
13. հետաձգված հարկերի առկայություն, 
14. եկամտամբերության մակարդակ, 
15. արտաքին տնտեսական գործունեության առկայություն, 
16. նախորդ տարիների եկամտաբերության մակարդակների 

համադրման ցուցանիշներ, 
17. ընդհանուր և որոշ այլ ծախսերի համադրման ցուցանիշ-

ներ, տեսակարար կշիռներ, 
18. քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի առկայություն, 
19. հարկման տարբեր ռեժիմների առկայություն, 
20. միջին ամսական աշխատավարձի ցուցանիշի համադրման 

արդյունքներ, 
21. մեկ աշխատողի հաշվով իրացման շրջանառության, հարկ-

վող շահույթի, եկամտի ցուցանիշներ: 
Նշենք, որ ռիսկային չափանիշները, ըստ իրենց կարևորության 

աստիճանի, տարբերակվում են բարձր, միջին և ցածր խմբերում: 
Ինչ վերաբերում է ռիսկայնության առավելագույն միավորի հաշ-
վարկին, ապա դա արտացոլվում է հետևյալ բանաձևով. 

 

ՉԱՄ = ԱՍ/(ԿՀxՉԿ),(2.2.1) 
որտեղ` 

ՉԱՄ-ն` չափանիշի առավելագույն միավորն է, 
ԱՍ- ն ` առավելագույն սահմանն է, 
ԿՀ- ն ` բոլոր չափանիշների կշիռների հանրագումարն է, 
ՉԿ- ն ` տվյալ չափանիշին տրված կշիռն է: 
 

Դիտարկելով նշված բանաձևը և, մասնավորապես, չափանիշ-
ների գնահատման առաջարկվող միջակայքերը, պարզ է դառնում, 
որ շատ հարցեր հարկ վճարող կազմակերպությունների համար 
մնում են անհասկանալի, սահմանափակվում է մեթոդաբանության 
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թափանցիկությունը, ինչը կարող է հանգեցնել նաև հարկ վճարողի 
ռիսկայնության միավորի խեղաթյուրման և սխալ դասակարգման:  

Մեր կարծիքով՝ կատարելագործման կարիք ունի նշված մեթո-
դաբանության շրջանակներում գնահատված հարկային հաշվարկ-
ների հիման վրա հարկ վճարողների` ըստ ռիսկայնության դասա-
կարգման մոտեցումը: Օրինակ՝ այն սկզբունքը, ըստ որի` եթե 
հարկ վճարողը հարկային հաշվարկների տարեկան ռիսկային 
միավորների հիման վրա միաժամանակ ներառվել է ռիսկայնու-
թյան տարբեր խմբերում, ապա նրա ռիսկայնության խումբը որոշ-
վում է` հիմք ընդունելով տարեկան ամենաբարձր ռիսկային միա-
վոր ունեցող հարկային հաշվարկը, անտեսվում է սեփական նա-
խաձեռնությամբ հարկային ռիսկի կառավարման, հարկային պլա-
նավորման հույժ կարևոր խնդիրը:  

Միաժամանակ, ֆինանսական վերահսկողությանը համահունչ, 
ներկայացված մեթոդաբանությունը պահանջում է ըստ օրենքի 
պարտադիր աուդիտի ենթակա հարկ վճարողներին ապահովել 
աուդիտի անցկացում, որպեսզի բացառվի ռիսկայնության բարձր 
խմբում հայտնվելու հանգամանքը: Աուդիտի դրական եզրակացու-
թյուն ակնկալելու համար շահագրգռված են հենց հարկ վճարող 
կազմակերպությունները, որոնք նպատակաուղղված են ֆինանսա-
կան պլանավորման, իսկ դրա շրջանակներում, հարկային պլա-
նավորման միջոցով, հասնելու ռիսկայնության ցածր գնահատա-
կանի: Ամփոփելով նշենք, որ կատարված առաջարկները հնարա-
վորություն են ընձեռում բազմակողմանիորեն և ամբողջությամբ 
հետազոտելու կազմակերպությունը՝ հարկային ռիսկերի բացա-
հայտման ու գնահատման միջոցով, որոշելու հարկային ռիսկերը 
նվազագույնի իջեցնելու հանգուցային ուղությունները: 
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 2.  ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ 
ՀԱՐԿԱԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
2.1. Հարկային բեռի գնահատման մոտեցումները 

Մակրոտնտեսական մակարդակով հարկային բեռն ընդհան-
րացված ցուցանիշ է, որը բնութագրում է հասարակության կյան-
քում հարկերի դերը` հաշվարկվելով որպես հարկերի ընդհանուր 
գումար/ՀՆԱ հարաբերակցություն: Հարկային բեռն արտացոլում է 
հասարակության կողմից արտադրված արդյունքի այն մասը, որը 
պետության գործառույթների ֆինանսավորման և խնդիրների լուծ-
ման նպատակով վերաբաշխվում է բյուջետային մեխանիզմների 
միջոցով: 

Մի շարք արևմտյան տնտեսագետներ բնորոշում են հարկային 
բեռը որպես տնտեսական սահմանափակումների միջոց` ձևավոր-
վելով հարկերի վճարման համար միջոցներ և բացառելով դրանք 
այլ հնարավոր ուղղություններով օգտագործելը: Արտասահմանյան 
երկրներում այդ ցուցանիշը տատանվում է (Շվեդիայում` 52 %, Նե-
պալում` 5 %): Հատկանշական է, որ Եվրոմիության երկրներում 
մակրոմակարդակով հարկային բեռն էականորեն բարձր է ԱՄՆ-ի 
և Ճապոնիայի ցուցանիշներից: Օրինակ՝ ՌԴ-ում այդ ցուցանիշը, 
հաշվի առնելով արտաբյուջետային հիմնադրամների մուտքերը, 
2008 թ. կազմել է 34.7%: 

Հարկային բեռի գնահատման համար արևմուտքում օգտա-
գործվում է ավելացված արժեքի հարկագանձման ինտեգրալային 
դրույք-ցուցանիշը (ԱԱՀԻԴ), որի հաշվարկման պարզեցված բա-
նաձևը հետևյալն է. 

 

ԱԱՀԻԴ = (ՆՀ+ԿՀ+ՎԱՀ)/ԱԱ,    (2.1.1), 
որտեղ` 

ԱԱ -ն ավելացված արժեքն է` արտադրանքի իրացումից հասույթի և 
նյութական ծախսերի տարբերությունը, 

ԿՀ- կազմակերպության կողմից վճարված հարկերը` ներառյալ 
պարտադիր վճարները, 

ՎԱՀ - ն վարձու աշխատողներից գանձվող հարկերը, 
ՆՀ - ն ներդրողների կամ սեփականատերերի հարկերը: 
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Արևմտյան փորձը ցույց է տալիս, որ եթե ԱԱՀԻԴ-ն գերազան-
ցում է 40 %-ը (այսպես կոչված՝ Լաֆերի շեմը), ապա արտադրու-
թյան մեջ ներդրումները դառնում են աննպատակահարմար:  

Մեկ այլ մակրոտնտեսական ցուցանիշ է համարվում հարկերի 
էլաստիկության գործակիցը, որը հնարավորություն է ընձեռում 
բացահայտելու տնտեսության մեջ հարկագանձման մակարդակը 
որոշիչ մակրոտնտեսական գործոնների տեսանկյունից: Այն օգ-
տագործվում է ազգային արդյունքի, բնակչության եկամուտների և 
մանրածախ գների ազդեցությամբ հարկային մուտքերի փոփո-
խությունը բնութագրելու նպատակով և համարվում է հարկային 
կարգավորման արդյունավետության ցուցանիշ: Հարկերի էլաստի-
կության գործակիցը որոշվում է հետևյալ կերպ. 

 

ԳՀԷ = (ՀՄ0/ ՀՄ) * (ՈԳ/ ՈԳ0 ),    (2.1.2) 
որտեղ` 

ԳՀԷ -ն հարկերի էլաստիկության գործակիցն է, 
ՀՄ-ն հարկային ստացումների սկզբնական մեծությունն է, 
ՀՄ0-ն հարկային մուտքերի հավելաճն է, 
ՈԳ-ն որոշիչ գործոնի սկզբնական մեծությունն է, 
ՈԳ0-ն վերլուծվող գործոնի հավելաճն է: 
 

Հարկերի էլաստիկության գործակիցը ցույց է տալիս, թե որքա-
նով են փոփոխվել հարկային եկամուտները որոշիչ գործոնի 1 % 
փոփոխության դեպքում: 

Գերմանիայում հարկերի էլաստիկության գործակիցը գրեթե 
երկու տասնամյակ հավասար է եղել մեկի, ինչը նշանակում է, որ 
ՀՆԱ-ում պետության հարկային մուտքերի բաժինը մնացել է կա-
յուն: Եթե հարկերի էլաստիկության գործակիցը մեծ է մեկից, ապա 
հարկային մուտքերն աճում են ավելի մեծ տեմպով, քան ՀՆԱ-ն, և 
հետևաբար, հարկային եկամուտների բաժինը ՀՆԱ-ում աճում, և` 
հակառակը (2.1.1 գծապատկեր): 

Գծապատկերից երևում է, որ 2002 թ., 2004-2011 թթ. ընթաց-
քում էլաստիկության գործակիցը ՀՀ-ում եղել է մեկից մեծ, ինչը 
նշանակում է, որ հարկային եկամուտները ՀՆԱ-ի ա-ի տեմպի 
նկատմամբ ունեցել են առաջանցիկ տեմպ: 2001 թ. և 2003թ. էլաս-
տիկության գործակցի արժեքը եղել է մեկից փոքր, ինչը նշանա-
կում է՝ ՀՀ-ում հարկային եկամուտների տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-
ում նվազել է: 
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Գծապատկեր 2.1.1. Հարկերի էլաստիկության գործակցի  

վարքագիծը ՀՀ-ում 
 
Արևմտյան որոշ զարգացած երկրներում հարկային բեռի որոշման 

համար օգտագործվում է արդյունավետ հարկային դրույք (ԱՀԴ) ցու-
ցանիշը, որը ներկայացնում է հարկատուի համախառն եկամուտ-
ներում հարկերի բաժինը: Այս ցուցանիշը ևս բնութագրում է ընդհա-
նուր հարկային բեռը ներդրումների նպատակահարմարության տե-
սանկյունից: Ըստ արևմտյան ստանդարտների` ԱՀԴ-ի սահմանային 
մակարդակը կազմում է 35.4 % (այսպես կոչված՝ «հարկային թա-
կարդ»): Դրանից ավելիի դեպքում արտադրության մեջ ներդրում-
ները նպատակահարմար չեն: 

Հարկային բեռը տնտեսավարող սուբյեկտների մակարդակով կա-
րող է բնութագրվել որպես եկամուտների բաժին, որ վճարվում են 
պետությանը հարկերի և հարկային բնույթի վճարումների ձևով: Հար-
կային բեռի գործակիցը, որպես կանոն, ունենում է հետևյալ տեսքը. 

ՀԲ = (ՎՀԳ/ՀՎԱԳ)*100%, (2.1.3) 
որտեղ` 

ՀԲ – ն հարկային բեռն է տոկոսային արտահայտությամբ,  
ՎՀԳ – ն վճարված հարկերի գումարը,  
ՀՎԱԳ – ն հարկերի վճարման միջոցների աղբյուրների գումարը:  
 

Սույն հետազոտության շրջանակներում կարևորագույն խնդիրնե-
րից ենք համարել ճյուղային կտրվածքով հարկային բեռի մակարդա-
կի համեմատական վերլուծության խնդրի պարզաբանումը: Քանի որ 
վերլուծվող ճյուղերը բնութագրվում են տարբեր արտադրական և 
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տնտեսական հատկանիշներով, ուստի նպատակահարմար է մշակել 
և կիրառել ավելի ընդհանուր մեթոդաբանություն, որը հնարավորու-
թյուն կընձեռի իրականացնելու տնտեսության ցանկացած ոլորտի 
կազմակերպությունների, մենաշնորհային դիրքի և արտադրության 
արդյունավետության վերլուծություն: Նման մեթոդաբանության մշակ-
ման համար, նախևառաջ, էական դեր ունեն կազմակերպության 
հարկային բեռի հաշվարկման հիմնական մեթոդների դասակար-
գումն ու վերլուծությունը: 

Աղյուսակ 2.1.1 
Կազմակերպության հարկային բեռի գնահատման հիմնական մեթոդների 

դասակարգումն ու վերլուծությունը 
 

 
Հեղինակ 

Հարկերի հաշվար-
կում ներառվող 

հարկատեսակների 
կազմ 

 
Համեմատման 

բազա 

Հարկային բեռի 
հաշվարկման 

բանաձև 

Ե.Բալացկի Բոլոր հարկերը Իրացումից 
հասույթը 

ՎՀԳ/ԻՀ 

Մ.Կրեյնինա 

Բոլոր հարկերը` 
բացառությամբ 
ԱԱՀ-ի և 
ակցիզահարկի 

Կազմակերպու-
թյան շահույթը 

(ÆÐ - Ì -öÞ)/( ÆÐ - Ì ) 

Ա.Բոբրովա 
Բոլոր հարկերը` 
բացառությամբ 
ՖԱԵՀԳ-ից 

Կազմակերպու-
թյան շահույթը 
չհարկելու 
դեպքում 

(ìÐ¶-ìÐ¶ü²ºÐ¶)/ 
(öÞ+ ìÐ¶- ìÐ¶ü²ºÐ¶) 

Անցումային փուլի 
հիմնախնդիրների 
տնտեսագիտու-
թյան ինստիտուտ 

Բոլոր հարկերը Ավելացված 
արժեքը ՎՀԳ/ԱԱ 

Ն.Կոչետով 
Բոլոր վճարված 
հարկերը 

Կազմակերպու-
թյան զուտ դրա-
մական հոսքերը 

ՎՀԳ/ ԶԴՀ 

Ե.Կիրովա Բոլոր հարկերը Նոր ստեղծված 
արժեքը 

(ìÐ¶ – ìÐ¶ü²ºÐ¶)/ 
(Üê²+²Þ) 

Մ.Լիթվին Բոլոր հարկերը Ավելացված 
արժեքը 

ՎՀԳ/ԱԱ 
 

Ըստ աղյուսակի` 
ՎՀԳ -ն վճարված հարկերի գումարն է,  
ԻՀ - ն իրացումից հասույթն է,  
Ծ-ն իրացվող արտադրանքի արտադրության ծախսերն են,  
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ՓՇ -ն կազմակերպության փաստացի շահույթն է,  
ՎՀԳՖԱԵՀԳ-ն ֆիզիկական անձանց եկամուտներից հարկերի 

գումարն է , 
ԱԱ -ն կազմակերպության ավելացված արժեքն է, 
ՆՍԱ -ն նոր ստեղծված արժեքն է (ավելացված արժեքից հանած 

ամորտիզացիա),  
ԱՇ-ն արտաիրացումային շահույթն է,  
ՖԳԶԴՀ- ն` կազմակերպության զուտ դրամական հոսքերը: 
 

2.1.1 աղյուսակում արտացոլված մեթոդներից որոշների գործ-
նական կիրառությունը ՀՀ արտադրական կազմակերպություն-
ների համար տրված է 2.1.2 աղյուսակում: 

Ըստ 2.1.2 աղյուսակի տվյալների` կարող ենք կատարել հետևու-
թյուններ. մասնավորապես՝ Ե. Բալացկու մեթոդով հարկային բեռի 
ամենաբարձր գնահատական ստացվել է Արաքս ԲԲԸ-ի համար՝ 
1.412, իսկ ամենացածր` Մաքուր երկաթի գործարան ԲԲԸ-ի հա-
մար՝ 0.017: Գրեթե նույն համամասնություններն են պահպանվել 
նաև Անցումային փուլի հիմնախնդիրների տնտեսագիտության 
ինստիտուտի և Մ. Լիտվինի առաջարկած մեթոդի դեպքում: Ինչ 
վերաբերում է Ն. Կոչետովի առաջարկած մեթոդին, ապա մյուս եր-
կուսի համեմատ նկատում ենք որոշակի անհամապատասխա-
նություններ, ինչով վերջինիս կիրառական նշանակությունը մեր 
կողմից չի կարևորվում: 

Քննարկվող մեթոդները կարող ենք դասակարգել ինչպես ըստ 
հաշվարկներում ներառվող հարկերի կազմի, հարկային գումար-
ների համեմատման համար ինտեգրալային բազայի, այնպես էլ 
հարկերի վճարվող գումարների հաշվարկման բանաձևերի: Հար-
կային բեռի գործակցի հաշվարկում ներառվող մեծությունները կա-
րող են որոշվել տարբեր կերպ: Մի կողմից՝ դրանք կարելի է հաշ-
վարկել դրամական հոսքերի հիման վրա. համարիչը փաստացի 
վճարված հարկերի գումարն է, իսկ հայտարարը` գնորդներից 
փաստացի ստացած վճարները (հասույթին համարժեք) կամ այն 
վճարները, որոնք պակասեցվում են վճարված նյութական ծախ-
սերի մեծությամբ (ԱԱՀ-ին համարժեք): Մյուս կողմից՝ բոլոր գոր-
ծակիցները կարող են հաշվարկվել հարկերի փոխանցված կամ 
դուրս գրված ծախսերի, նյութական և այլ ծախսերի գումարների, 
ինչպես նաև հաշվառմամբ փաստացի ճանաչված հասույթի հիման 

 46 

վրա: Այս տեսանկյունից, Ե. Կիրովայի և Ն. Կոչետովայի առաջար-
կած բանաձևերը համարվում են նշվածին համարժեք: 

 
Աղյուսակ 2.1.2 

Կազմակերպության հարկային բեռի գնահատման հիմնական 
մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ արտադրական 

կազմակերպություններում2 
 

 Հ
եղ

ին
ա

կ 

Հ
ա

մե
մա

տ
մա

ն 
 

բա
զա

 

Հ
ա
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ռի
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շ-
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րկ
մա

ն 
բա

նա
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լմ
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 Բ
Բ

Ը
 

Մ
ա

քո
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 ե
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ա
թ

ի 
գո

րծ
ա

րա
ն 

Բ
Բ

Ը 

Շ
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 կ
ոն

ցե
ռն

 Փ
Բ

Ը
 

Վ
ա

լլե
տ

ա
 Ս

Պ
Ը

 

Ե
րև

ա
նի

 շ
ա

մպ
ա

յն
 

գի
նի

նե
րի

 գ
որ

ծա
րա

ն 
Բ

Բ
Ը

 

Ա
րա

քս
 Բ

Բ
Ը

 

Ե.Բալացկի Իրացումից 
հասույթը 

ՎՀԳ/ԻՀ 0.365 0.017 0.149 0.133 0.216 1.412 

Անցումային 
փուլի հիմնա-
խնդիրների 
տնտեսագի-
տության ինս-
տիտուտ և 
Մ.Լիտվինի 
մոտեցում 

Ավելացված 
արժեքը 

ՎՀԳ/ԱԱ 0.591 -1.787 1.058 0.206 0.994 2.677 

 Ն.Կոչետով 

Կազմակեր-
պության 
զուտ դրա-
մական 
հոսքերը 

ՎՀԳ/ԶԴՀ -118.22 1.395 15.472 1.008 -4.1 -2.495 

 

Որպես հիմնական մեթոդներին փոխլրացնող` կարող են ըն-
դունվել նաև հետևյալները. 

Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարու-
թյան կողմից կիրառվող մեթոդաբանության` հարկային բեռի հաշ-
վարկը կատարվում է հետևյալ կերպ. 

ՀԲ= (ՎՀԳ/(ԻՀ+ԱԱՀհ+ԱԵ))*100%,                  (2.1.4) 
                                                            
2  Հաշվարկների կատարման համար օգտագործվել են հետազոտված կազմակեր-

պությունների 2011 թ. ֆինանսական հաշվետվություններից վերցված համապա-
տասխան տվյալները: 
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որտեղ` 
ՀԲ- ն կազմակերպության հարկային բեռն է, 
ՎՀ -ն բոլոր վճարված հարկերի գումարն է, 
ԻՀ-ն արտադրանքի իրացումից, ծառայությունների մատուցումից 

հասույթն է, 
ԱԱՀհ-ն հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ն է, 
ԱԵ-ն արտաիրացումային եկամուտներն են: 
 

- Ե.Ա. Կիրովայի առաջարկած մեթոդի համաձայն` հարկային 
բեռը տրոհվում է բացարձակի և հարաբերականի: Բացարձակ 
հարկային բեռը կազմակերպության վճարած հարկերի և պար-
տադիր վճարների հանրագումարն է և հաշվարկվում է հետևյալ 
կերպ. 

ԲՀԲ=ՎՀԳ+ԱՀՎ+ՎԱ,                       (2.1.5) 
որտեղ` 

ԲՀԲ-ն բացարձակ հարկային բեռն է, 
ՎՀԳ-ն կազմակերպության կողմից վճարված հարկերի գումարն է, 
ԱՀՎ-ն արտաբյուջետային հիմնադրամներ կատարվող վճարումներն 

են, 
ՎԱ-ն վճարումների անճշտություններն են: 
 

- Արտադրանքի նոր ստեղծված արժեքը որոշվում է հետևյալ 
կերպ. 

ՆՍԱ = ՀՀ- ՆԾ - Ա+ ԱԵ – ԱԾ,                 (2.1.6) 
որտեղ` 

ՆՍԱ-ն նոր ստեղծված արժեքն է, 
ՀՀ-ն արտադրանքի իրացումից, ծառայությունների մատուցումից 

հասույթն է` ներառյալ ԱԱՀ-ն, 
ՆԾ-ն նյութական ծախսերն են, 
Ա-ն ամորտիզացիան է, 
ԱԵ -ն արտաիրացումային եկամուտներն են, 
ԱԾ –ն արտաիրացումային ծախսերն են: 
 

Հարաբերական հարկային բեռն, ըստ Ե.Ա. Կիրովայի, հաշ-
վարկվում է որպես բացարձակ հարկային բեռի և նոր ստեղծված 
արժեքի հարաբերություն: 

2.1.3 աղյուսակում ներկայացրել ենք Ռուսաստանի Դաշնության 
ֆինանսների նախարարության կողմից կիրառվող և Ե.Ա. Կիրո-
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վայի առաջարկած մեթոդների կիրառական նշանակությունը ՀՀ 
արտադրական կազմակերպությունների համար: 

 

Աղյուսակ 2.1.3 
Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարության կողմից 
կիրառվող և Ե. Ա. Կիրովայի առաջարկած մեթոդների կիրառական 

նշանակությունը ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում 3 
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Ռուսաստանի Դաշնու-
թյան ֆինանսների 
նախարարության 
կողմից կիրառվող մե-
թոդաբանությունը (%) 

26,57 1,365 13,78 4,837 21.6 118.28 
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Ե. Ա. Կիրովայի  
առաջարկած մեթոդը 
բացարձակ (հազ. 
դրամ), (1) 
ՆՍԱ (2) 
հարաբերական 
((1/2)*100%) 81.24 16.77 173.4 36.29 131,63 244.66 

 
Ըստ 2.1.3 աղյուսակի հաշվարկների` Ռուսաստանի Դաշնու-

թյան ֆինանսների նախարարության կողմից կիրառվող մեթոդով 
հարկային բարձր բեռ է արձանագրվել Արաքս ԲԲԸ-ում՝ 118.28 %: 
Այս առումով, ամենանպաստավոր վիճակը Մաքուր երկաթի գոր-
ծարան ԲԲԸ-ում է` 1.365 %: Համաձայն Ե.Ա.Կիրովայի հարաբերա-
կան գնահատման մեթոդի` լավ վիճակում է գտնվում Մաքուր 
երկաթի գործարան ԲԲԸ-ն, այնուհետև Վալլետա ՍՊԸ-ն և Ալ-
մաստ ԲԲԸ-ն: Այս մեթոդով հարկային հարաբերական բեռի ամե-
նաբարձր արժեքն արձանագրվել է Արաքս ԲԲԸ-ում: Այս փուլում 
կատարված հետազոտությունը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ 
                                                            
3 Հաշվարկների կատարման համար օգտագործվել են հետազոտված կազմակեր-

պությունների 2011 թ. ֆինանսական հաշվետվություններից վերցված համապա-
տասխան տվյալները: 
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ՀՀ գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրական կազմակերպու-
թյունների համար կիրառվող մեթոդներով հաշվարկված հարկային 
բեռը բավական բարձր է, և այս ոլորտում առկա է հարկային բեռի 
օպտիմալցման խնդիր: 

Մասնագիտական գրականության մեջ գոյություն չունի միաս-
նական տեսակետ հարկերի և վճարների այն կազմի առումով, 
որոնք անհրաժեշտ է ներառել հարկային բեռի հաշվարկում: Առա-
վել վիճահարույց են այն հարցերը, որոնք կապված են կազմակեր-
պության հարկային գործակալի դերում հանդես գալու հանգա-
մանքի հետ (վարձու աշխատողների համար՝ եկամտային հարկը): 
Ֆիզիկական անձանց եկամուտներից հարկերը փոխանցվում են 
բյուջե հարկային գործակալ հանդիսացող կազմակերպությունների 
կողմից, սակայն տվյալ հարկերի գծով հարկատու են համարվում 
վարձու աշխատողները: Նշվածի հիման վրա մի շարք հետազո-
տողներ` Ա. Բոբրովան, Ե. Կիրովան, բացառում են հարկային բեռի 
հաշվարկում ֆիզիկական անձանց եկամուտների դիմաց գանձվող 
ուղղակի հարկերի ներառումը: Այլ հետազոտողներ` Մ. Լիթվինը, 
Ն. Կոչետովը, ընդհակառակը, կարծում են, որ ֆիզիկական ան-
ձանց եկամուտների դիմաց գանձվող ուղղակի հարկերը պետք է 
ներառվեն կազմակերպության հարկային բեռի հաշվարկներում, 
քանի որ դրանք, ի վերջո, վճարում է կազմակերպությունը և, ինչ-
պես ԱԱՀ-ի դեպքում, շրջանառությունից դուրս է բերում դրամա-
կան միջոցներ: Մեր կարծիքով՝ նման մոտեցումն իրատեսական 
կարող է լինել, եթե կազմակերպության հարկային բեռի հաշվարկը 
հիմնվի դրամական հոսքերի տվյալների վրա: 

Կազմակերպության հարկային բեռի հաշվարկման մեթոդները 
միմյանցից տարբերվում են նաև համեմատման բազայով: Ըստ 
2.1.1 աղյուսակի մեթոդների՝ հաշվարկման բանաձևում հայտարա-
րի դերում հանդես են գալիս իրացումից հասույթը, ավելացված 
արժեքը, նոր ստեղծված արժեքը` ավելացված արժեք հանած 
ամորտիզացիա, արտաիրացումային շահույթը, կազմակերպու-
թյան շահույթը, ինչպես նաև շահույթի և հարկային վճարումների 
գումարը: 

Հարկային գումարները հարկային բեռի հաշվարկման ժամա-
նակ պետք է համապատասխանեն դրանց վճարման աղբյուրին: 
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Մեր կարծիքով՝ առավել իրատեսական է կազմակերպության ավե-
լացված արժեքի օգտագործումը, որը համարվում է վերջինիս զար-
գացման աղբյուր: 

Հարկային բեռի գնահատման նպատակով առաջարկում ենք 
օգտագործել նաև հետևյալ գործակիցը. 

 

K = {ԲՀԳ – ՀԳֆ – ՀԳֆ + ՀԳֆ * Է /(ԱԷ + ՊԷ)}/(Հ – ՆԾ- Ա)        (2.1.11) 
որտեղ` 

ԲՀԳ - ն բոլոր հարկերի գումարն է, 
ՀԳֆ- ն ֆիզիկական անձանց եկամուտներից գանձվող հարկերի 

գումարն է  
ՀԳֆ- ն ուղղակի հարկերի գումարն է, 
ՊԷ- ն ապրանքի առաջարկի էլաստիկությունն է ըստ գնի,  
ԱԷ - ն ապրանքի առաջարկի էլաստիկությունն է ըստ գնի, 
Հ- ն հասույթն է,  
ՆԾ- ն նյութական ծախսերն են,  
Ա- ն ամորտիզացիան է: 
 

Մ. Կրեյնինան իր առաջարկած տեսակետում ներառում է բոլոր 
հարկերը, բացառությամբ՝ ուղղակի հարկերի, քանի որ վերջին-
ներս դրանց վճարման դեպքում կլանում են կազմակերպության 
դրամական միջոցները:  

Ա. Բոբրովան, Մ. Լիթվինը և Ե.Կիրովան, ընդհակառակը, կար-
ծում են, որ ուղղակի հարկերն ամբողջությամբ պետք է ներառվեն 
հարկային բեռի հաշվարկում, քանի որ դրանք գնորդների համար 
հեշտ մատուցվող են` ապրանքի գնի մեջ ուղղակիորեն ներառելու 
ուղով:  

Ներկայացված մոտեցումներն ունեն կիրառական կարևոր նշա-
նակություն և օժանդակում են կազմակերպությունների ֆինանսա-
կան կառավարման գործընթացի արդյունավետության բարձրաց-
մանը: 

 

2.2.  Կազմակերպության հարկագանձման  
օպտիմալացման առաջարկվող մոտեցումը 

Փոքր և միջին կազմակերպություններն են միկրոմակարդակում 
առավելապես կրում հարկային բեռը, ուստի հարկագանձման օպ-
տիմալացման կիրառումը, մեր կարծիքով, տնտեսավարող սուբյեկ-
տի մենեջերներին կազմակերպության հարկագանձման համա-
կարգի հաշվառման, վերլուծության, վերահսկողության և կարգա-
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վորման գործընթացներում հնարավորություն կընձեռի կիրառելու 
ժամանակակից կառավարչական որոշումներ: Նկատի ունենալով 
վերոնշյալը՝ մեր կողմից 2.2.1 գծապատկերում առաջարկվել է 
կազմակերպության հարկագանձման օպտիմալացման օրինակելի 
տարբերակ: 

Հարկագանձման օպտիմալացման առաջարկվող մոտեցման 
նպատակը կազմակերպության հարկային համակարգի կարգավո-
րումն է, որպեսզի հարկային պլանավորման, վերահսկողության և 
կարգավորման արարողակարգերի իրացման ընթացքում հարկա-
յին բեռի ցուցանիշի նշանակությունը գտնվի «հարկային միջանց-
քի» սահմաններում: 

«Հարկային միջանցք» հասկացությունը մեր կողմից կապվել է 
կազմակերպության հարկային համակարգի օպտիմալացման 
նպատակային ֆունկցիայի կառուցման խնդրի լուծման հետ: 
Խնդրի լուծման շրջանակներում տարանջատվել են «հարկային 
միջանցքի» ստորին և վերին սահմանները: 

«Հարկային միջանցքի» վերին սահմանը հարկային բեռի ցու-
ցանիշի այնպիսի նշանակությունն է, որի դեպքում կազմակերպու-
թյան գործունեության տնտեսական շահութաբերությունը համա-
դրելի է հարկային բեռի հավելաճին, այսինքն՝ կազմակերպությու-
նը պահպանում է կայուն ֆինանսական վիճակ և հետագա զար-
գացման համար տնօրինում է բավարար ռեսուրսներ: 

«Հարկային միջանցքի» վերին սահմանը սովորական հարկա-
յին ռեժիմի դեպքում հաշվարկելու համար առաջարկում ենք հե-
տևյալ բանաձևը. 

 

I1 ՍՀՌ =((ԱԱՀԳ + (ԶՇ*К1/(1-K1)+ԵՀԳ))/ԻՀ)*100 

11 II ≥ , պայմանի դեպքում                      (2.2.1) 
որտեղ` 

1I  ՍՀՌ - «հարկային միջանցքի» վերին սահմանն է, 

1I  - ն միջճյուղային հարկային բեռն է, 
ԱԱՀԳ - ն ավելացված արժեքի հարկի գումարն է, 
ԶՇ- ն զուտ շահույթն է, 
K1 ն շահութահարկի դրույքաչափի գործակիցն է, 
ԵՀԳ ն եկամտային հարկի գումարն է, 
ԻՀ - ն իրացումից հասույթն է: 

 52 

Իրավական, կազ-
մակերպական, 

հաշվետվական և
ֆինանսական 
փաստաթղթեր 
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Հարկային պլանի կատարման 
վերահսկողություն, շեղումների և 

դրանց պատճառների բացահայտում

Հարկային պլանի կարգավորում` 
հաշվի առնելով կազմակերպության 

գործունեության արտքաին և ներքին
գործոնները
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Հարկագանձման օպտիմալացմանն ուղղված նպատակի և 
համալիր միջոցառումների խնդիրների որոշում 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Գծապակեր 2.2.1.  Կազմակերպության հարկագանձման 
օպտիմալացման օրինակելի տարբերակ 
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Առաջարկված բանաձևով ՀՀ հետազոտված ենթաճյուղերի հա-
մար կատարված հաշվարկները ներկայացվել են ստորև՝ 2.2.1 աղ-
յուսակում. 

 

Աղյուսակ 2.2.1 
Միջին կազմակերպությունների «հարկային միջանցքի» վերին 

սահմանը և վարկի տոկոսադրույքի գծով ձևավորված զամբյուղները 
(հաշվարկներն ըստ շահութահարկի) 

 

 Հետազոտված ենթաճյուղերի 
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1 2 3 5 6 

1 
Հացահատիկային և տեխնիկական մշա-
կաբույսերի աճեցում 

32,03 11,74  

2 Գյուղատնտեսական թռչունների բուծում 23,20  -16,34 

3 
Բուսաբուծության բնագավառում ծառա-
յությունների մատուցում 

24,92  -32,77 

4 
Գունավոր մետաղների հանքաքարերի 
արդյունահանում 

23,54  -5,19 

5 
Շինարարության համար քարերի արդյու-
նահանում 

28,60  -222,8 

6 
Կրաքարի, գիպսի և կավճի արդյունա-
հանում 

27,22  -16835,5 

7 Աղի արդյունահանում և արտադրություն 31,44  -506,24 

8 
Ուրիշ խմբավորումներում չներառված 
հանքագործական արդյունաբերության  
այլ ճյուղեր 

40,55 11,02  

9 
Ընտանի թռչունների և ճագարի մսի 
արտադրություն 

24,32 12,89  

10 Մսամթերքի արտադրություն 23,43 3,58  

11 
Մրգահյութերի և բանջարահյութերի 
արտադրություն 

22,97  -15,15 

12 
Ուրիշ խմբավորումներում չներառված 
մրգերի և բանջարեղենի վերամշակում և 
պահածոյացում 

23,63 5,52  
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13 
Կաթի վերամշակում և պանրի արտադրու-
թյուն 

24,18  -29,49 

14 Պաղպաղակի արտադրություն 24,13  -6,26 

15 
Ալրաղաց արդյունաբերության մթերքի և 
ձավարեղենի, արտադրություն 

24,26  -3,76 

16 
Հացի և թարմ հրուշակեղենի արտադ-
րություն 

23,73  -17,8 

17 
Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների և 
երկարատև պահվող հրուշակեղենի 
արտադրություն 

23,35  -9,21 

18 
Կակաոյի, շոկոլադի և շաքար պարու-
նակող հրուշակեղենի արտադրություն 

24,43  -33,51 

19 Մակարոնեղենի արտադրություն 24,15  -201,83 
20 Սուրճի և թեյի արտադրություն 25,85  -40,34 

21 
Թորած ալկոհոլային խմիչքների ար-
տադրություն 

27,10  -8,4 

22 Գինու արտադրություն 23,45 2,64  
23 Գարեջրի արտադրություն 24,79 3,08  
24 Ածիկային գարեջրի արտադրություն 24,63  -12,15 

25 
Հանքային արտադրատեսակների և ոչ 
ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն 

25,79  -45 

26 
Ծխախոտի արտադրատեսակների 
արտադրություն 

27,21  -31,94 

27 Բամբակե գործվածքների արտադրություն 27,54 12,05  
28 Գորգերի և գորգեղենի արտադրություն 33,44 11,18  

29 
Տրիկոտաժե պուլովերների և համանման 
արտադրատեսակների արտադրություն 

24,27 2,29  

30 Հատուկ հագուստի արտադրություն 25,06  -19,25 
31 Վերնահագուստի արտադրություն 23,99 2,51  
32 Ներքնահագուստի արտադրություն 27,61  -11,38 

33 
Փայտե շինարարական կառուցատարրերի
և ատաղձագործական արտադրատեսակ-
ների արտադրություն 

25,55 
  -59,46 

34 
Ծալքավոր ստվարաթղթե, թղթե և ստվա-
րաթղթե փաթեթվածքի արտադրություն 

26,61  -25,07 

35 Հրատարակչական գործի այլ տեսակներ 25,96  -99,86 

36 
Ուրիշ խմբավորումներում չներառված պո-
լիգրաֆիական գործունեություն 

24,87 2,65  

37 Կազմարարություն և դրվագում 24,31  -1852,85 
38 Տպագրական ձևերի պատրաստում 31,51  -319,55 

39 
Այլ հիմնական անօրգանական քիմիական 
նյութերի արտադրություն 

36,23 13,38  

 



 55

 

40 
Ներկերի, լաքերի և համանման ծածկույթ-
ների, տպագրական ներկերի, մածիկի 
արտադրություն 

24,29  -12,23 

41 Հիմնական դեղանյութերի արտադրություն 27,41  -129,426 
42 Դեղերի արտադրություն 27,09  -86,519 

43 
Օճառի և մաքրող, լվացող, փայլեցնող 
միջոցների արտադրություն 

25,72  -13,85 

44 Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն 32,20 12,28  

45 
Պլաստմասսայե սալերի, խողովակների, 
շերտաձողերի և տրամատների արտադ-
րություն 

26,90  -4,93 

46 
Փաթեթավորման համար պլաստմասսայե 
արտադրատեսակների արտադրություն 

24,08 6,95  

47 
Այլ պլաստմասսայե արտադրատեսակ-
ների արտադրություն 

23,77  -3,28 

48 Թերթապակու կաղապարում և մշակում 33,91 15,312  

49 
Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների 
արտադրություն 

25,62 3,74  

50 Ցեմենտի արտադրություն 24,08  -25,42 
51 Կրի արտադրություն 23,33  -59,91 
52 Գիպսի արտադրություն 25,53  -114,652 

53 
Շինարարությունում օգտագործվող բետո-
նե շինվածքների արտադրություն 

25,50  -96,3054 

54 Ապրանքային բետոնի արտադրություն 23,62  -7,95 
55 Քարի սղոցում, մշակում և դրվագում 24,35 7,31  

56 
Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ 
ոչ մետաղական հանքային արտադրա-
տեսակների արտադրություն 

26,26 10,58  

57 
Թուջի, պողպատի և երկաթամիահալ-
վածքների արտադրություն 24,39 6,55  

58 Մետաղալարի արտադրություն 24,14  -3,67 
59 Թանկարժեք մետաղների արտադրություն 24,54 7,31  
60 Պղնձի արտադրություն 25,64  -16,1 
61 Այլ գունավոր մետաղների արտադրություն 24,99 15,41  
62 Թուջի ձուլում 25,67 1,8  
63 Պողպատի ձուլում 24,42  -5,01 

64 
Շինարարական մետաղե 
կառուցատարրերի արտադրություն 

24,59  -1,03 

65 
Շինարարական մետաղե շինվածքների 
արտադրություն 24,51  3,22 

66 
Մեքենաշինության հիմնական տեխնոլո-
գիական գործընթացներ 

25,73  -16,11 

67 Գործիքների արտադրություն 29,39 9,42  
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68 
Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատե-
սակների արտադրություն 

30,06  -161,04 

69 
Շարժիչների և տուրբինների արտադ-
րություն, բացի ավիացիոն, ավտոմո-
բիլային և մոտոցիկլային շարժիչներից 

26,43 
  -33,65 

70 Հաստոցների արտադրություն 25,77  -3,17 

71 
Հատուկ նշանակման այլ մեքենաների և 
սարքավորումների արտադրություն 

25,76 6  

72 
Կենցաղային էլէկտրական սարքերի ար-
տադրություն 

35,22 10,92  

73 
Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և 
տրանսֆորմատորների արտադրություն 

25,69  -4,75 

74 
Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ ապա-
րատների արտադրություն 

25,69 
 

 -31,94 

75 
Մեկուսացված հաղորդալարերի և 
մալուխների արտադրություն 

28,82 157,99  

76 Գալվանական տարրերի արտադրություն 50,77 10,79  

77 
Էլեկտրական լամպերի և լուսավորման 
սարքավորանքի արտադրություն 

28,07 12,16  

78 

Այլ էլեկտրասարքավորանքի արտադրու-
թյուն, բացի շարժիչների և տրանսպոր-
տային միջոցների համար էլեկտրասար-
քավորանքից 

24,89 
 

 -12,76 

79 
Հաղորդող սարքավորանքի 
արտադրություն 

27,43 9,23 9,23 

80 
Ձայնի, պատկերի ընդունման, ձայնա-
գրման, տեսագրման և վերարտադրման 
համար սարքավորանքի արտադրություն 

28,64 -5,82 -5,82 

81 Հսկիչ-չափիչ սարքերի արտադրություն 35,20 27,07  

82 
Արդյունաբերական գործընթացների 
համար ստուգիչ սարքավորանքի ար-
տադրություն 

32,31 15,14  

83 Այլ կահույքի արտադրություն 24,75  -10,9 

84 
Ոսկերչական արտադրատեսակների ար-
տադրություն 

24,55 8,44  

85 
Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ 
արտադրանքի արտադրություն 

25,26  -9,27 

86 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն և 
բաշխում 

24,10 5,82  

87 
Գազակերպ վառելիքի արտադրություն և 
բաշխում 

24,46  -4,6 

88 Ջրի հավաքում, մաքրում և բաշխում 27,96 18,06 18,06 
 



 57

 

89 
Շենքերի կազմակտում և քանդում, հողա-
յին աշխատանքներ 

24,64  -10,6 

90 
Ընդհանուր շինարարական աշխատանք-
ներ 

23,75  -12,35 

91 
Ճանապարհների և սպորտային կա-
ռույցների շինարարություն 

27,11  -115,851 

92 Ջրային կառույցների շինարարություն 26,79  -636,62 
93 Այլ շինարարական աշխատանքներ 23,86  -1,47 
94 Էլեկտրամոնտաժման աշխատանքներ 26,14  -71,06 
95 Սանիտարատեխնիկական աշխատանքներ 27,16  -92,58 

96 
Այլ ճարտարագիտական սարքավորանքի 
տեղադրում 

28,60  -73,37 

97 Հարդարման այլ աշխատանքներ 26,62  -212,42 
98 Ավտոմեքենաների առևտուր 24,19  -5,75 

99 
Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպա-
սարկում և նորոգում 

32,10  -24,14 

100 
Ավտոմեքենաների մանրակների, հան-
գույցների և պարագաների առևտուր 

23,99  -14,65 

101 
Մոտոցիկլների առևտուր, տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 

26,74  -6,56 

102 
Շարժիչային վառելիքի մանրածախ 
առևտուր 

25,79 20,31  

103 

Սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչքների և 
ծխախոտի արտադրատեսակների առևտ-
րով զբաղվող գործակալների գործունեու-
թյուն 

24,21 
  -22,65 

104 
Հացահատիկային մշակաբույսերի, սեր-
մերի և անասնակերերի մեծածախ 
առևտուր 

24,94 5,99  

105 
Ծխախոտի արտադրատեսակների 
մեծածախ առևտուր  

24,61  -28,65 

106 
Շաքարի, շոկոլադի և շաքարային հրու-
շակեղենի մեծածախ առևտուր 

24,91  -99,55 

107 
Սուրճի, թեյի, կակաոյի և համեմունքների 
մեծածախ առևտուր 

24,77  -0,85 

108 Այլ սննդամթերքի մեծածախ առևտուր 27,72  -64,29 

109 
Սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչքների և 
ծխախոտի արտադրատեսակների ոչ 
մասնագիտացված մեծածախ առևտուր 

27,30 
 

 -482,11 

110 
Կենցաղային էլեկտրական ապրանքների, 
ռադիո- և հեռուստաապարատուրայի մե-
ծածախ առևտուր 

24,69  -35,65 
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111 
Օծանելիքի և գեղարարական ապրանք-
ների մեծածախ առևտուր 

25,55  -319,04 

112 
Դեղագործական ապրանքների մեծածախ 
առևտուր 

25,66  -18,72 

113 
Սպառողական նշանակման ոչ մթերային 
այլ ապրանքների մեծածախ առևտուր 

24,97  -67,86 

114 Վառելիքի մեծածախ առևտուր 23,40 1,73  

115 
Անտառանյութերի, շինանյութերի և սա-
նիտարատեխնիկական սարքավորանքի 
մեծածախ առևտուր 

24,75 
 

 -6,41 

116 Երկաթեղենի, ջրմուղի և ջեռուցման 
սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 24,85 1,93  

117 Քիմիական արտադրանքի մեծածախ 
առևտուր 23,57 6,56  

118 Թափոնների և ջարդոնի մեծածախ 
առևտուր 24,21  -8,22 

119 Շինարարության համար սարքավորանքի 
մեծածախ առևտուր 23,73  -5,57 

120 Գրասենյակային մեքենաների և սարքա-
վորանքի մեծածախ առևտուր 24,43  -0,49 

121 Այլ սարքավորումների և մեքենաների 
մեծածախ առևտուր 23,90  -7,54 

122 Գյուղատնտեսական մեքենաների մեծա-
ծախ առևտուր 29,25 14,85  

123 Այլ մեծածախ առևտուր 23,76  -5,2 

124 

Ոչ մասնագիտացված խանութներում 
առավելապես սննդամթերքի, ներառյալ` 
խմիչքների և ծխախոտի արտադրատե-
սակների մանրածախ առևտուր 

23,61 
  -10,62 

125 
Ոչ մասնագիտացված խանութներում այլ 
մանրածախ առևտուր 

24,27  -15,57 

126 
Ալկահոլային և այլ խմիչքների մանրածախ
առևտուր 

25,39  -24,43 

127 
Ծխախոտի արտադրատեսակների ման-
րածախ առևտուր 24,94  -24,13 

128 
Մասնագիտացված խանութներում այլ 
սննդամթերքի մանրածախ առևտուր 

23,88  -22,63 

129 
Դեղագործական ապրանքների մանրա-
ծախ առևտուր 

24,22  -24,78 

130 
Բժշկական և օրթոպեդիկ ապրանքների 
մանրածախ առևտուր 

25,82  -47,18 

131 
Օծանելիքի և գեղարարական ապրանք-
ների մեծածախ առևտուր 

24,03  -15,11 

132 
Մանածագործական արտադրատեսակ-
ների մանրածախ առևտուր 26,44  -13,93 
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133 Հագուստի մանրածախ առևտուր 24,25  -17,33 

134 
Կոշկեղենի և կաշվե արտադրատեսակ-
ների մանրածախ առևտուր 

25,01  -4,57 

135 
Կահույքի և տան համար ապրանքների 
մանրածախ առևտուր 

26,84  -10,08 

136 
Կենցաղային էլեկտրական ապրանքների, 
ռադիո- և հեռուստաապարատուրայի 
մեծածախ առևտուր 

24,85  -49,24 

137 
Երկաթեղենի, լաքերի, ներկերի և ապակու 
մանրածախ առևտուր 

24,55 6,16  

138 
Գրքերի, թերթերի, գրենական պիտույք-
ների մանրածախ առևտուր 

26,29  -26,89 

139 
Մասնագիտացված խանութներում այլ 
մանրածախ առևտուր 

23,75  -11,5 

140 
Խանութներում գործածված ապրանքների 
մանրածախ առևտուր 

24,02 7,36  

141 
Շուկաներում և կրպակներում մանրածախ 
առևտուր 

24,37  -134,03 

142 
Խանութներից դուրս այլ մանրածախ 
առևտուր 

25,17  -122,5 

143 Ժամացույցների և ոսկերչական արտադ-
րատեսակների նորոգում 24,42  -38,21 

144 Ռեստորաններով հյուրանոցային ծառայու-
թյուններ 27,49  -1,29 

145 
Առանց ռեստորանների հյուրանոցային 
ծառայություններ 

24,56  -4,63 

146 
Ապրելու համար այլ տեղերի ծառայու-
թյուններ 23,75 12,32  

147 Ռեստորանների ծառայություններ 25,61  -28,53 
148 Բարերի ծառայություններ 30,40  -106,58 

149 
Կազմակերպություններին կից ճաշարան-
ների ծառայություններ և պատրաստի 
սննդի մատակարարում 

31,60  -2022,4 

150 Պատրաստի սննդի մատակարարում 24,71  -24,03 

151 
Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեու-
թյուն 

26,16 5,89  

152 
Չվացուցակի համաձայն գործող այլ ցա-
մաքային ուղևորատար տրանսպորտի 
գործունեություն 

25,49 5,6  

153 Տաքսու ծառայություններ 24,97  -26,78 

154 
Այլ ցամաքային ուղևորատար տրանսպոր-
տի գործունեություն 

25,14 31,18  

155 
Բեռնատար ավտոմոբիլային տրանսպոր-
տի գործունեություն 24,66 0,64  

 60 

 

156 
Չվացուցակի համաձայն գործող օդային 
տրանսպորտի գործունեություն 

25,49  -7,41 

157 Բեռների տրանսպորտային մշակում 27,94  -587,5 
158 Պահում և պահեստավորում 27,45  -91,83 

159 
Օդային տրանսպորտի այլ օժանդակ 
գործունեություն 

29,63  -59,84 

160 
Զբոսաշրջային գործակալությունների 
գործունեություն 

26,09  -231,77 

161 Բեռնափոխադրումների կազմակերպում 26,34  -127,27 
162 Ազգային փոստի գործունեություն 28,77  -7,59 
163 Սուրհանդակային գործունեություն 30,53  -291,5 

   
«Հարկային միջանցքի» ստորին սահմանը հաշվարկելու հա-

մար առաջարկել ենք հետևյալ բանաձևը. 
 

χ
12 IKI = ,     (2.2.4) 

որտեղ՝ 

2I  -Ý «հարկային միջանցքի» ստորին օպտիմալ սահմանն է, 

1I
K -Ý սահմանային հարկային վճարումների գործակիցն է, 

χ -Á կազմակերպության գործունեության միջճուղային տնտեսական 
շահութաբերությունն է: 

 

Սակայն պետք է նշել, որ հարկային օպտիմալացման պարա-
գայում պետք է հաշվի առնվեն քանակական և որակական չափա-
նիշները: 

Քանակական կամ կառուցվածքային օպտիմալացումը, կազմա-
կերպության գործունեության առանձնահատկություններով պայ-
մանավորված, կապված է հարկային օպտիմալացման սխեմայի 
կամ սխեմաների ընտրության հետ: 

Հարկային օպտիմալացման որակական չափանիշ է համար-
վում զուտ շահույթի մաքսիմալացումը «հարկային միջանցքի» 
վերին սահմանի սահմանափակման պայմանի դեպքում: Որակա-
կան օպտիմալացումը պետք է իրականացվի այն պայմանով, որ 
քանակական օպտիմալացման միջոցառումների ընթացքում կազ-
մակերպության հարկային արդյունքը չի առաջացնի առավելագույն 
հարկային ռիսկեր և հնարավորություն կընձեռի ապահովելու կա-
յուն ֆինանսական վիճակ: 
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Աղյուսակ 2.2.2 
Միջին կազմակերպությունների «հարկային միջանցքի» ստորին 

սահմանը և վարկի տոկոսադրույքի գծով ձևավորված զամբյուղները 
(հաշվարկներն ըստ շահութահարկի) 

 

  Հետազոտված ենթաճյուղերի 
կազմակերպությունները 
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1 2 3 5 6 

1 
Հացահատիկային և տեխնիկական 
մշակաբույսերի աճեցում 4.23 11,74  

2 Գյուղատնտեսական թռչունների բուծում 3.87  -16,34 

3 
Բուսաբուծության բնագավառում 
ծառայությունների մատուցում 7.58  -32,77 

4 
Գունավոր մետաղների հանքաքարերի 
արդյունահանում 2.38  -5,19 

5 
Շինարարության համար քարերի ար-
դյունահանում 22.45  -222,8 

6 
Կրաքարի, գիպսի և կավճի արդյունա-
հանում 7.98  -16835,5 

7 Աղի արդյունահանում և արտադրություն 14.15  -506,24 

8 
Ուրիշ խմբավորումներում չներառված 
հանքագործական արդյունաբերության 
այլ ճյուղեր 

0.49 11,02  

9 
Ընտանի թռչունների և ճագարի մսի 
արտադրություն -0.15 12,89  

10 Մսամթերքի արտադրություն 1.95 3,58  

11 
Մրգահյութերի և բանջարահյութերի 
արտադրություն 4.69  -15,15 

12 
Ուրիշ խմբավորումներում չներառված 
մրգերի և բանջարեղենի վերամշակում և 
պահածոյացում 

2.15 5,52  

13 
Կաթի վերամշակում և պանրի 
արտադրություն 7.15  -29,49 

14 Պաղպաղակի արտադրություն 2.54  -6,26 
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15 
Ալրաղաց արդյունաբերության մթերքի և 
ձավարեղենի, արտադրություն 2.78  -3,76 

16 
Հացի և թարմ հրուշակեղենի արտադ-
րություն 4.67  -17,8 

17 
Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների և 
երկարատև պահվող հրուշակեղենի 
արտադրություն 

6.88  -9,21 

18 
Կակաոյի, շոկոլադի և շաքար պարու-
նակող հրուշակեղենի արտադրություն 3.22  -33,51 

19 Մակարոնեղենի արտադրություն 17.78  -201,83 
20 Սուրճի և թեյի արտադրություն 7.51  -40,34 

21 
Թորած ալկոհոլային խմիչքների 
արտադրություն 2.53  -8,4 

22 Գինու արտադրություն 2.78 2,64  
23 Գարեջրի արտադրություն 1.26 3,08  
24 Ածիկային գարեջրի արտադրություն 5.35  -12,15 

25 
Հանքային արտադրատեսակների և ոչ 
ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն 9.94  -45 

26 
Ծխախոտի արտադրատեսակների ար-
տադրություն 3.19  -31,94 

27 
Բամբակե գործվածքների արտադրու-
թյուն 0.052 12,05  

28 Գորգերի և գորգեղենի արտադրություն 0.37 11,18  

29 
Տրիկոտաժե պուլովերների և համան-
ման արտադրատեսակների արտադ-
րություն 

0.402 2,29  

30 Հատուկ հագուստի արտադրություն 5.97  -19,25 
31 Վերնահագուստի արտադրություն 2.52 2,51  
32 Ներքնահագուստի արտադրություն 1.92  -11,38 

33 
Փայտե շինարարական կառուցատար-
րերի և ատաղձագործական արտադրա-
տեսակների արտադրություն 

9.32  -59,46 

34 
Ծալքավոր ստվարաթղթե, թղթե և 
ստվարաթղթե փաթեթվածքի արտադ-
րություն 

5.81  -25,07 

35 Հրատարակչական գործի այլ տեսակներ 35.49  -99,86 

36 
Ուրիշ խմբավորումներում չներառված 
պոլիգրաֆիական գործունեություն 1.43 2,65  

37 Կազմարարություն և դրվագում 2.04  -1852,85 
38 Տպագրական ձևերի պատրաստում 18.32  -319,55 

39 
Այլ հիմնական անօրգանական 
քիմիական նյութերի արտադրություն -0.68 13,38  
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40 
Ներկերի, լաքերի և համանման ծած-
կույթների, տպագրական ներկերի, 
մածիկի արտադրություն 

3.98  -12,23 

41 
Հիմնական դեղանյութերի արտադրու-
թյուն 4.13  -129,426 

42 Դեղերի արտադրություն 10.32  -86,519 

43 
Օճառի և մաքրող, լվացող, փայլեցնող 
միջոցների արտադրություն 3.01  -13,85 

44 Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն 0.009 12,28  

45 
Պլաստմասսայե սալերի, խողովակների, 
շերտաձողերի և տրամատների արտադ-
րություն 

4.85  -4,93 

46 
Փաթեթավորման համար պլաստմաս-
սայե արտադրատեսակների արտադրու-
թյուն 

1.55 6,95  

47 
Այլ պլաստմասսայե 
արտադրատեսակների արտադրություն 3.63  -3,28 

48 Թերթապակու կաղապարում և մշակում -0.82 15,312  

49 
Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների 
արտադրություն 2.16 3,74  

50 Ցեմենտի արտադրություն 3.38  -25,42 
51 Կրի արտադրություն 8.02  -59,91 
52 Գիպսի արտադրություն 7.73  -114,652 

53 
Շինարարությունում օգտագործվող 
բետոնե շինվածքների արտադրություն 17.7  -96,354 

54 Ապրանքային բետոնի արտադրություն 4.28  -7,95 
55 Քարի սղոցում, մշակում և դրվագում 0.91 7,31  

56 
Ուրիշ խմբավորումներում չներառված 
այլ ոչ մետաղական հանքային արտադ-
րատեսակների արտադրություն 

0.48 10,58  

57 
Թուջի, պողպատի և երկաթամիահալ-
վածքների արտադրություն 0.42 6,55  

58 Մետաղալարի արտադրություն 4.24  -3,67 

59 
Թանկարժեք մետաղների արտադրու-
թյուն 0.59 7,31  

60 Պղնձի արտադրություն 5.28  -16,1 

61 
Այլ գունավոր մետաղների արտադրու-
թյուն -1.91 15,41  

62 Թուջի ձուլում 2.05 1,8  
63 Պողպատի ձուլում 2.36  -5,01 

64 Շինարարական մետաղե կառուցատար-
րերի արտադրություն 3.46  -1,03 

65 Շինարարական մետաղե շինվածքների 
արտադրություն 1.39  3,22 

 64 

 

66 
Մեքենաշինության հիմնական տեխ-
նոլոգիական գործընթացներ 7.66  -16,11 

67 Գործիքների արտադրություն 0.57 9,42  

68 
Այլ պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակների արտադրություն 12.01  -161,04 

69 
Շարժիչների և տուրբինների արտադրու-
թյուն, բացի ավիացիոն, ավտոմոբիլային
և մոտոցիկլային շարժիչներից 

8.91  -33,65 

70 Հաստոցների արտադրություն 2.28  -3,17 

71 
Հատուկ նշանակման այլ մեքենաների և 
սարքավորումների արտադրություն 1.71 6  

72 
Կենցաղային էլէկտրական սարքերի 
արտադրություն 0.084 10,92  

73 
Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների 
և տրանսֆորմատորների արտադրու-
թյուն 

2.35  -4,75 

74 
Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ ապա-
րատների արտադրություն 3.87  -31,94 

75 
Մեկուսացված հաղորդալարերի և մա-
լուխների արտադրություն -3.71 157,99  

76 
Գալվանական տարրերի արտադրու-
թյուն 0.43 10,79  

77 
Էլեկտրական լամպերի և լուսավորման 
սարքավորանքի արտադրություն 0.17 12,16  

78 

Այլ էլեկտրասարքավորանքի արտադրու-
թյուն, բացի շարժիչների և տրանսպոր-
տային միջոցների համար էլեկտրասար-
քավորանքից 

2.48  -12,76 

79 
Հաղորդող սարքավորանքի արտադրու-
թյուն 1.43 9,23 9,23 

80 
Ձայնի, պատկերի ընդունման, ձայնա-
գրման, տեսագրման և վերարտադրման 
համար սարքավորանքի արտադրություն

1.04  -5,82 

81 Հսկիչ-չափիչ սարքերի արտադրություն -6.63 27,07  

82 
Արդյունաբերական գործընթացների 
համար ստուգիչ սարքավորանքի ար-
տադրություն 

-0.24 15,14  

83 Այլ կահույքի արտադրություն 2.03  -10,9 

84 
Ոսկերչական արտադրատեսակների 
արտադրություն 0.55 8,44  

85 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված 
այլ արտադրանքի արտադրություն 6.54  -9,27 
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86 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն և 
բաշխում 1.27 5,82  

87 
Գազակերպ վառելիքի արտադրություն և 
բաշխում 0.98  -4,6 

88 Ջրի հավաքում, մաքրում և բաշխում -0.48 18,06  

89 
Շենքերի կազմակտում և քանդում, հո-
ղային աշխատանքներ 2.24  -10,6 

90 
Ընդհանուր շինարարական 
աշխատանքներ 4.39  -12,35 

91 
Ճանապարհների և սպորտային 
կառույցների շինարարություն 14.62  -115,851 

92 Ջրային կառույցների շինարարություն 7.56  -636,62 
93 Այլ շինարարական աշխատանքներ 3.67  -1,47 
94 Էլեկտրամոնտաժման աշխատանքներ 4.48  -71,06 

95 
Սանիտարատեխնիկական աշխատանք-
ներ 34.89  -92,58 

96 
Այլ ճարտարագիտական սարքավորան-
քի տեղադրում 18.22  -73,37 

97 Հարդարման այլ աշխատանքներ 47.31  -212,42 
98 Ավտոմեքենաների առևտուր 4.59  -5,75 

99 
Ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 8.91  -24,14 

100 
Ավտոմեքենաների մանրակների, հան-
գույցների և պարագաների առևտուր 5.35  -14,65 

101 
Մոտոցիկլների առևտուր, տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 4.48  -6,56 

102 
Շարժիչային վառելիքի մանրածախ 
առևտուր 8.77 20,31  

103 

Սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչքների և 
ծխախոտի արտադրատեսակների 
առևտրով զբաղվող գործակալների 
գործունեություն 

8.14  -22,65 

104 
Հացահատիկային մշակաբույսերի, սեր-
մերի և անասնակերերի մեծածախ 
առևտուր 

1.08 5,99  

105 
Ծխախոտի արտադրատեսակների 
մեծածախ առևտուր  10.96  -28,65 

106 
Շաքարի, շոկոլադի և շաքարային 
հրուշակեղենի մեծածախ առևտուր 6.67  -99,55 

107 
Սուրճի, թեյի, կակաոյի և համեմունք-
ների մեծածախ առևտուր 3.99  -0,85 

108 Այլ սննդամթերքի մեծածախ առևտուր 5.1  -64,29 
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109
Սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչքների և 
ծխախոտի արտադրատեսակների ոչ 
մասնագիտացված մեծածախ առևտուր 

16.19  -482,11 

110 
Կենցաղային էլեկտրական ապրանքնե-
րի, ռադիո և հեռուստաապարատուրայի 
մեծածախ առևտուր 

5.42  -35,65 

111 
Օծանելիքի և գեղարարական ապրանք-
ների մեծածախ առևտուր 20.3  -319,04 

112 
Դեղագործական ապրանքների մեծա-
ծախ առևտուր 9.96  -18,72 

113 
Սպառողական նշանակման ոչ մթերային
այլ ապրանքների մեծածախ առևտուր 17.47  -67,86 

114 Վառելիքի մեծածախ առևտուր 3.1 1,73  

115 
Անտառանյութերի, շինանյութերի և 
սանիտարատեխնիկական 
սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 

4.1  -6,41 

116 
Երկաթեղենի, ջրմուղի և ջեռուցման 
սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 3.15 1,93  

117 
Քիմիական արտադրանքի մեծածախ 
առևտուր 1.54 6,56  

118
Թափոնների և ջարդոնի մեծածախ 
առևտուր 4.83  -8,22 

119 
Շինարարության համար սարքավորան-
քի մեծածախ առևտուր 4.33  -5,57 

120
Գրասենյակային մեքենաների և սարքա-
վորանքի մեծածախ առևտուր 3.9  -0,49 

121 
Այլ սարքավորումների և մեքենաների 
մեծածախ առևտուր 6.28  -7,54 

122
Գյուղատնտեսական մեքենաների մեծա-
ծախ առևտուր -0.27 14,85  

123 Այլ մեծածախ առևտուր 4.75  -5,2 

124

Ոչ մասնագիտացված խանութներում 
առավելապես սննդամթերքի, ներառյալ` 
խմիչքների և ծխախոտի արտադրատե-
սակների մանրածախ առևտուր 

6.0  -10,62 

125
Ոչ մասնագիտացված խանութներում այլ
մանրածախ առևտուր 6.65  -15,57 

126
Ալկահոլային և այլ խմիչքների մանրա-
ծախ առևտուր 5.72  -24,43 

127 Ծխախոտի արտադրատեսակների ման-
րածախ առևտուր 1.93  -24,13 

128 Մասնագիտացված խանութներում այլ 
սննդամթերքի մանրածախ առևտուր 8.79  -22,63 
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129 Դեղագործական ապրանքների մանրա-
ծախ առևտուր 7.33  -24,78 

130 Բժշկական և օրթոպեդիկ ապրանքների 
մանրածախ առևտուր 15.48  -47,18 

131 
Օծանելիքի և գեղարարական ապրանք-
ների մեծածախ առևտուր 8.47  -15,11 

132 
Մանածագործական արտադրատեսակ-
ների մանրածախ առևտուր 7.13  -13,93 

133 Հագուստի մանրածախ առևտուր 8.65  -17,33 

134 
Կոշկեղենի և կաշվե արտադրատեսակ-
ների մանրածախ առևտուր 4.38  -4,57 

135 
Կահույքի և տան համար ապրանքների 
մանրածախ առևտուր 7.82  -10,08 

136 
Կենցաղային էլեկտրական ապրանքնե-
րի, ռադիո- և հեռուստաապարատուրայի 
մեծածախ առևտուր 

11.19  -49,24 

137 
Երկաթեղենի, լաքերի, ներկերի և ապա-
կու մանրածախ առևտուր 1.74 6,16  

138 
Գրքերի, թերթերի, գրենական պիտույք-
ների մանրածախ առևտուր 9.33  -26,89 

139 
Մասնագիտացված խանութներում այլ 
մանրածախ առևտուր 5.07  -11,5 

140 
Խանութներում գործածված 
ապրանքների մանրածախ առևտուր 1.53 7,36  

141 
Շուկաներում և կրպակներում մանրա-
ծախ առևտուր 32.5  -134,03 

142 
Խանութներից դուրս այլ մանրածախ 
առևտուր 6.75  -122,5 

143 
Ժամացույցների և ոսկերչական արտադ-
րատեսակների նորոգում 14.47  -38,21 

144 
Ռեստորաններով հյուրանոցային ծառա-
յություններ 2.92  -1,29 

145 
Առանց ռեստորանների հյուրանոցային 
ծառայություններ 1.89  -4,63 

146 
Ապրելու համար այլ տեղերի 
ծառայություններ 0 12,32  

147 Ռեստորանների ծառայություններ 11.13  -28,53 
148 Բարերի ծառայություններ 28.01  -106,58 

149 
Կազմակերպություններին կից ճաշա-
րանների ծառայություններ և պատրաս-
տի սննդի մատակարարում 

63.07  -2022,4 

150 Պատրաստի սննդի մատակարարում 6.19  -24,03 

151 
Երկաթուղային տրանսպորտի 
գործունեություն 0.57 5,89  
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152
Չվացուցակի համաձայն գործող այլ 
ցամաքային ուղևորատար տրանսպոր-
տի գործունեություն 

1.18 5,6  

153 Տաքսու ծառայություններ 9.76  -26,78 

154
Այլ ցամաքային ուղևորատար տրանս-
պորտի գործունեություն -7.83 31,18  

155
Բեռնատար ավտոմոբիլային տրանս-
պորտի գործունեություն 1.87 0,64  

156 Չվացուցակի համաձայն գործող օդային 
տրանսպորտի գործունեություն 4.62  -7,41 

157 Բեռների տրանսպորտային մշակում 7.09  -587,5 
158 Պահում և պահեստավորում 8.05  -91,83 

159
Օդային տրանսպորտի այլ օժանդակ 
գործունեություն 5.89  -59,84 

160
Զբոսաշրջային գործակալությունների 
գործունեություն 27.14  -231,77 

161 Բեռնափոխադրումների կազմակերպում 8.13  -127,27 
162 Ազգային փոստի գործունեություն 3.02  -7,59 
163 Սուրհանդակային գործունեություն 104.98  -291,5 

   

 
2.3.  ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում 

շահույթի հարկագանձման մեխանիզմի 
պայմաններում վարկի լրահատկացման 
մոտեցում 

Ֆինանսական կառավարման զարգացումը, որպես գիտության 
առաձին ուղղություն, նախևառաջ, կապված է կորպորատիվ ֆի-
նանսների հետ, երբ ընդունվող ֆինանսական որոշումների կա-
րևորագույն օբյեկտ է կապիտալի ներգրավմանն ու ֆինանսական 
շուկաներում դրա տեղաբաշխմանն առնչվող հատվածը: Ուսում-
նասիրությունները ցույց են տալիս, որ արևմտյան և ռուսական 
մասնագիտական գրականության մեջ, ավանդաբար, մեծ տեղ է 
հատկացվում ֆինանսական ներդրումներին վերաբերող հարցե-
րին, իսկ հարկային պլանավորման հարցերը, թեպետ հետա-
քրքրում են շահույթ հետապնդող բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտ-
ներին,որպես կանոն, չեն քննարկվում: Օրինակ՝ ռուս տնտեսա-
գետ գիտնականների աշխատություններում նման դիտարկումները 
կրում են չհամակարգված բնույթ՝ ցույց տալով ընդհանրացված 
արևմտյան փորձը: 
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Տնտեսավարող սուբյեկտների ծախսերի ձևավորման և դրանց 
կառավարման հարցերը խորությամբ քննարկվել են կազմակեր-
պությունների ֆինանսներին առնչվող աշխատություններում4:  

Ժամանակակից պայմաններում հարկային պլանավորումը 
տնտեսավարող սուբյեկտների ծախսերի կառավարման շրջանակ-
ներում նպատակահարմար է դիտարկել՝ ելնելով տնտեսավարող 
սուբյեկտի գործունեության նպատակից բխող դասակարգումից: 
Եթե գործունեության հիմնական նպատակն է շահույթի ստացումը 
և մասնավորապես՝ զուտ շահույթի մաքսիմալացումը, ապա ծախ-
սերի կառավարումը պետք է նպատակաուղղված լինի բոլոր 
առումներով դրանց նվազեցմանը: Հարկային պլանավորումն այս 
դեպքում անհրաժեշտ է իրականացնել շահույթի հարկագանձման 
նպատակներին վերաբերող հարկային գումարների ծախսերի նա-
զեցման ուղղությամբ: Ծախսերի տնտեսումը, այդ թվում՝ նաև շա-
հույթի հարկագանձման նպատակին վերաբերող հարկերի գծով 
ծախսերն ավելացնում են շահութահարկի գումարը, սակայն, միա-
ժամանակ, հնարավորություն են տալիս առավելագույնի հասցնե-
լու տնտեսավարող սուբյեկտի զուտ շահույթը: Պետք է նշել մեկ 
կարևոր հանգամանք ևս. ներկա պայմաններում առկա է օրենս-
դրությանը չհակասող դրույթ, ըստ որի՝ ծախսերի մի մասը կարող 
է օգտագործվել բաժնետերերի պահանջմունքները բավարարելու 
համար: Հենց դրանով շահույթն առավելագույնի չի հասցվում, սա-
կայն սեփականատերերի շահերը բավարարվում են: Նման վի-
ճակն ավելացնում է կազմակերպությունների հարկային բեռն ար-
տաքին միջավայրի անորոշության պայմաններում: Ուստի, օբյեկ-
տիվորեն, շահույթն առավելագույնի հասցնելու նպատակը սուբյեկ-
տիվորեն փոխարինվում է ամեն գնով բաժնետերերի շահերի բա-
վարարման նպատակով, իսկ կազմակերպությունն էլ ստիպված է 
լինում ավելացնել ստվերային գործունեության ծավալները: Եթե 
որոշակի տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության նպատակը 
միայն շահույթի ստացումը և զուտ շահույթի մաքսիմալացումը չէ, 
ապա ծախսերի կառավարումը պետք է նպատակաուղղված լինի, 

                                                            
4  Финансы организаций (предприятий) : учебник для экон. вузов / Е. Б. Тютюкина. - М. : 
Дашков и К, 2011. 540 с. Финансы организации (предприятий): Учебник/ В.А. Слепов, 
Т.В. Шубина. – М.: Магистр: ИНФРА-м, 2010. 352 с.  
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նախևառաջ, շահութահարկի գումարի նվազեցմանը: Այդ դեպքում 
տնտեսավարող սուբյեկտները շահույթի հարկագանձման նպա-
տակով պետք է հաշվի առնեն հաշվառման քաղաքականության 
համապատասխան տարրերը՝ ամորտիզացիոն հատկացումները, 
արտադրական կարիքների համար նյութական ռեսուրսների 
դուրսգրումը և այլն: Նպատակահարմար է նաև ծախսերում առա-
վելագույնս ներառել տեղեկատվական և իրավաբանական ծա-
ռայությունների վճարման, գովազդի, ներկայացուցչական նպա-
տակների, աշխատողների վերապատրաստման հիմնավորված և 
փաստաթղթավորված ծախսերը:  

Այն կազմակերպությունը, որը չի ձգտում առավելագույնի 
հասցնել զուտ շահույթը, պետք է հավասարակշռված մոտենա 
գույքի և սոցիալական ապահովության վճարների նվազեցմանը, 
քանի որ նման մոտեցումն ավելացնում է շահութահարկի հարկ-
ման բազան: Հետևաբար՝ այդ հարկատեսակների գումարների 
նվազեցումները պետք է ուղեկցվեն հարկային տնտեսման և հար-
կային կորուստների հաշվարկներով: Ամփոփելով հարկային պլա-
նավորման խնդիրները տնտեսավարող սուբյեկտների ծախսերի 
կառավարման շրջանակներում՝ կարևորում ենք հետևյալները. 

1. ծախսերի հարկային կարգավորումը ազդեցություն է ունե-
նում ոչ միայն միավոր արտադրանքի ինքնարժեքի, այլև 
կազմակերպության գործունեության վերջնական արդյունքի 
վրա, 

2. անհրաժեշտ է հաշվի առնել հայրենական տնտեսության 
շրջանակներում կիրառվող օրենսդրական որոշ դրույթներ, 
երբ հարկագանձման նպատակով ծախսերը չեն համընկնում 
հաշվապահական հաշվառման ծախսերին: 

Նման իրավիճակում տնտեսավարող սուբյեկտները անխուսա-
փելիորեն մեծ ուշադրության պետք է արժանացնեն այն ծախսե-
րին, որոնք հաշվի են առնվում շահույթի հարկագանձման նպա-
տակներով: 

Հարկային պլանավորումը տնտեսավարող սուբյեկտների եկա-
մուտների կառավարման շրջանակներում նույնպես ունի կարևոր 
նշանակություն, քանի որ այն տնտեսավարող սուբյեկտի գործու-
նեության ընդհանրացնող ցուցանիշներից մեկն է: 
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Գործնականում հարկային պլանավորումն արտադրական կազ-
մակերպության եկամուտների կառավարման համակարգում նպա-
տակահարմար է իրականացնել տարբեր ուղղություններով: Կազ-
մակերպության գնագոյացման քաղաքականությունը ժամանակա-
կից պայմաններում սերտորեն փոխկապակցված է հարկագանձ-
ման խնդիրների հետ: Գների, հետևաբար՝ շահույթի մակարդակի 
վրա մեծ ազդեցություն են ունենում անուղղակի հարկերը, մասնա-
վորապես` ԱԱՀ-ն, իսկ ենթակցիզային ապրանքների դեպքում 
նաև՝ ակցիզահարկը: Տվյալ հարկատեսակների օպտիմալացումը 
հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպություններին՝ ավելաց-
նելու իրենց ֆինանսական ռեսուրսները: Ուստի տնտեսավարող 
սուբյեկտները պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն անուղղա-
կի հարկատեսակների հարկային պլանավորման հարցերին: 

ԱԱՀ-ի էությունը հնարավորություն է տալիս կատարելու եզրա-
հանգում այն մասին, որ, օգտագործելով ԱԱՀ-ից ազատում «ար-
տադրանքի բացթողման դեպքում», կազմակերպությունը ստանում 
է հարկագանձման նպատակով նվազագույն արտոնություն: Այս-
պիսով՝ հատկապես ԱԱՀ-ի պլանավորումը չի կապվում ոչ միայն 
հարկային արտոնությունների կիրառման օրենսդրական դրույթ-
ների, այլև հետևյալի հետ. 

• փաստաթղթային ձևով ԱԱՀ-ի բոլոր գումարների հստակ և 
ճշգրիտ ձևակերպման, քանի որ միայն այդ դեպքում հնա-
րավոր է իրականացնել ԱԱՀ-ի գծով հաշվանցում, 

• հաշիվ-ֆակտուրաների հստակ և ճշգրիտ վարման, 
• հարկային օրենսդրությամբ ծախսերի համապատասխա-

նության, 
• կողմնակի կազմակերպությունների կողմից արտադրական 

նշանակության աշխատանքների և ծառայությունների գործ-
ընթացի արագացման (նպաստում է հաշվետու փուլում ԱԱՀ-
ի հաշվանցման գործընթացին): 

Եկամուտների կառավարման շրջանակներում տնտեսավարող 
սուբյեկտները նույնպես բախվում են տարանցիկ փոխանցման 
գնագոյացման խնդիրների: 

ՀՀ-ում, ելնելով «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքից, իրակա-
նացվում է հարկային նպատակներով եկամուտների ձևավորում, 
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որտեղ հիմնականը արտադրանքի իրացումից և ծառայություննե-
րի մատուցումից ստացվող հասույթն է: Վերջինիս ընդհանուր ծա-
վալի վրա ազդեցություն են ունենում նաև հիմնական միջոցների, 
նյութական ակտիվների, կազմակերպության գույքի իրացման ար-
դյունքները: Նշված հանգամանքն անպայման պետք է հաշվի առ-
նել հասույթի ընդհանուր ծավալը կանխատեսելիս:  

Արտադրական կազմակերպություններում եկամուտների և հա-
սույթի պլանավորումը հիմք է ստեղծում շահույթի տարբեր ձևա-
փոխումների պլանավորման համար, ինչը նույնպես հնարավոր չէ 
իրագործել առանց հաշվի առնելու հարկային պլանավորման գոր-
ծոնը: Եթե արտադրական կազմակերպության գործունեության 
նպատակը շահույթի ստացումն է և զուտ շահույթն առավելագույնի 
հասցնելը, ապա կազմակերպության հարկային մասնագետների 
հիմնական ջանքերը պետք է համախմբվեն այդ ուղղությամբ:  
2012 թ. հունվարի 1-ից «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում կա-
տարված փոփոխություններից եկամուտների մասով պետք է հաշ-
վի առնել հետևյալը. գերավճարների վերադարձն օրենքով սահ-
մանված ժամկետից 90 օրից ավելի ուշացնելու դեպքում հարկ 
վճարողի օգտին հաշվեգրվող տույժերը եկամուտ չեն համարվում: 

Շահույթի մեծության, այդ թվում՝ զուտ շահույթի վրա ազդող 
առաջին և երկրորդ կարգի գործոնները հնարավոր է լրացնել մի 
խումբ գործոններով, որոնք համարվում են հարկային պլանավոր-
ման գործընթացում այդ բնագավառի մասնագետների որոշում-
ների արդյունք: Հարկ է նշել, որ այս դեպքում նույնպես կարող է 
առկա լինել որոշակի ռեսուրսների տնտեսման անհրաժեշտու-
թյուն, որը, առաջին հերթին, կապված կլինի կազմակերպության 
հարկային քաղաքականության հարկագանձման կանոնների փո-
փոխությանը:  

Իրացումից շահույթի վերահսկման դեպքում անհրաժեշտ է 
նկատի ունենալ, որ վերլուծական մեթոդով դրա պլանավորման 
նպատակների համար էական նշանակություն է ունենում անուղ-
ղակի հարկագանձման մակարդակի փոփոխությունը: Նման փո-
փոխություն հնարավոր է կատարել ոչ միայն օրենսդրական նա-
խաձեռնությունների, այլև հարկային պլանավորման միջոցով: 
Իրացումից շահույթը փոփոխվում է կազմակերպության ծախսերի 



 73

գծով հարկային քաղաքականության արդյունքում: Հատկանշա-
կան է, որ այն կազմակերպությունները, որոնք նպատակ են հե-
տապնդում ավելացնելու շահույթը, ձգտում են նվազեցնել ծախսե-
րը, ի թիվս այլ տարրերի, օգտագործելով հարկային պլանավոր-
մանն առնչվողը:  

Զուտ շահույթի մեծությունն առավելագույնի հասցնելու գործըն-
թացի վրա ազդեցություն են ունենում այն գործոնները, որոնք 
կազմակերպության ընտրած ռազմավարության շրջանակներում 
ազդում են եկամուտների և ծախսերի մեծության օպտիմալացման 
վրա: Բացի նշվածից, զուտ շահույթի ավելացմանը տնտեսավարող 
սուբյեկտները կարող են հասնել՝ օգտագործելով միջազգային 
հարկային պլանավորման մեթոդներ, այդ թվում՝ գործունեություն 
իրականացնելով արտոնյալ հարկագանձում առաջարկող երկրնե-
րում, օֆշորային և ներքին ազատ տնտեսական գոտիներում: 

Զուտ շահույթի և կապիտալի վերահսկման շրջանակներում, 
ավանդաբար, դիտարկվում է ֆինանսական լծակի արդյունավե-
տություն ցուցանիշը, որով գնահատվում է կազմակերպության հա-
մար լրացուցիչ փոխառու միջոցներ ներգրավելու դեպքում սեփա-
կան կապիտալի շահութաբերության աճի հնարավորությունը: Ֆի-
նանսական լծակի արդյունավետության հաշվարկն իրականաց-
վում է հետևյալ բանաձևով . 

 
ՖԼԱ = (1 – Հգ)x(ՏՇ – ՎՄՀԴ)x(ՓԿ/ՍԿ)               (2.1.1) 

որտեղ `  
Հգ-ն շահութահարկի գործող դրույքաչափի գործակիցն է,  
ՏՇ-ն համախառն կապիտալի տնտեսական շահութաբերությունն է 

վարկային ռեսուրսները բացառելու դեպքում, 
ՎՄՀԴ -ն վարկի կամ փոխառության ներգրավման միջին 

հաշվարկային դրույքն է, 
ՓԿ-ն փոխառու կապիտալը, 
 ՍԿ-ն սեփական կապիտալը: 
 

(1 – Հգ) ցուցանիշը մասնագիտական գրականության մեջ ըն-
դունված է անվանել «հարկային ճշգրտիչ» կամ «հարկային վա-
հան»: Հարկային պլանավորմամբ հնարավոր է կատարել այդ ցու-
ցանիշի աստիճանավորում, իսկ դրա արժեքը մինչև մեկի կարող է 
հասցվել հետևյալ դեպքերում. 
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1. եթե կազմակերպության գործունեության տարբեր ձևերի 
համար սահմանվեն շահութահարկի տարբերակված դրույ-
քաչափեր, 

2. եթե կազմակերպության գործունեության տարբեր ձևերի 
համար կիրառվեն հարկային արտոնություններ ինչպես երկ-
րի ներսում, այնպես էլ արտերկրում, 

3. եթե կազմակերպության առանձին կառուցվածքային ստորա-
բաժանումներ գործունեություն են իրականացնում իրենց 
երկրի ազատ տնտեսական գոտիներում, որտեղ գործում է 
շահույթի հարկագանձման արտոնյալ ռեժիմ, 

4. եթե կազմակերպության առանձին կառուցվածքային ստորա-
բաժանումներ իրականացնում են իրենց գործունեությունը 
շահույթի հարկագանձման ավելի ցածր մակարդակ ունեցող 
երկրներում: 

Վերջին երկու դեպքում, ներազդելով արտադրության ճյուղային 
կամ տարածաշրջանային կառուցվածքի, համապատասխանաբար՝ 
նաև շահույթի կառուցվածքի վրա, ըստ դրա հարկագանձման մա-
կարդակի, կարելի է նվազեցնել շահութահարկի իրական տոկո-
սադրույքը՝ այլ հավասար պայմաններում բարձրացնելով հարկա-
յին ճշգրտչի ազդեցությունը ֆինանսական լծակի արդյունավե-
տության վրա: 

Վերլուծելով արևմտյան փորձը, կարող ենք փաստել, որ որոշ 
դեպքերում փոխառու միջոցների դիմաց տոկոսավճարները հաշվի 
են առնվում հարկագանձման պարագայում, և հարկային բեռի օպ-
տիմալացման տեսնակյունից առավել արդյունավետ է ֆինանսա-
վորել արևմտյան ստորաբաժանումներն` ի հաշիվ փոխառու, այլ ոչ 
թե բաժնետիրական կապիտալի: Սակայն անհրաժեշտ է նման 
մոտեցումը որակել որպես «զգայուն կապիտալացում»: 

21-րդ դարի սկզբներից ֆիսկալ մարմինները վերանայեցին 
իրենց դիրքորոշումն այն փոխառությունների նկատմամբ, որոնք 
տրամադրվում են արևմտյան ստորաբաժանումներին այն դեպքե-
րում, երբ փոխառու ֆինանսավորումն իրականում երկարաժամ-
կետ բաժնետիրական ֆինանսավորում է, և եթե արևմտյան գործ-
ընկերոջ տրամադրած պարտքի ծավալի դիմաց տոկոսագումարը 
նշանակալիորեն գերազանցում է այն մակարդակը, որն իրակա-
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նում կարող էր տրամադրել անկախ կողմը: Այդպիսով՝ հարկային 
առավելությունները կարող են վերացվել տոկոսավճարների ամ-
բողջ ծավալի կամ դրանց մի մասի համար:  

Մեկ կարևոր հանգամանք էլ կապված է շահութաբաժինների 
տոկոսային վճարների ճանաչմանն ու հավասարեցմանը: Մի շարք 
երկրներ (օրինակ՝ Ֆրանսիան), շատ խիստ պահանջներ են կիրա-
ռում պարտք/կապիտալ կառուցվածքի նկատմամբ, իսկ որոշներն 
էլ (օրինակ` Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան), առավել լիբերալ են 
մոտենում այդ հարաբերակցությանը: Դիտարկելով ոչ ռեզիդենտ-
ների ֆինանսավորման ուղիները՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
տվյալ երկրի պետական ծառայությունների կողմից «զգայուն կա-
պիտալացման» խնդրի առանձնահատկությունները: Մեր կարծի-
քով՝ էական նշանակություն ունեն հետևյալները. 

1. Հարկային գործոնն ազդեցություն է ունենում ֆինանսական 
լծակի ուսի վրա՝ ՓԿ/ՍԿ: Շահութահարկի ցածր դրույքաչա-
փի կամ շահութահարկի գծով կազմակերպության կողմից 
հարկային արտոնությունների կիրառման դեպքում, սեփա-
կան և փոխառու կապիտալների արժեքի տարբերությունը 
նվազում է: Դա կապված է այն հանգամանքի հետ, որ հար-
կային ճշգրտչի արդյունավետությունը փոխառու կապիտալի 
օգտագործելիս նվազում է: Նման դեպքերում առավել նախ-
ընտելի է կազմակերպության սեփական աղբյուրներից կա-
պիտալի ներգրավումը: Միաժամանակ, հարկման բարձր 
դրույքը բարձրացնում է փոխառու աղբյուրներից կապիտալի 
ներգրավման արդյունավետությունը: Հարկ է նշել, որ Եվրո-
միության երկրները ընդունելի են համարում փոխառու և սե-
փական կապիտալների հետևյալ հարաբերակցությունը. Մեծ 
Բրիտանիայում՝ 1:1, Հոլանդիայում՝ 1:5.67: Սակայն պետք է 
նկատի ունենալ, որ Հոլանդիայում վարկի դիմաց տոկոսա-
գումարները ներառվում են ծախսերի կազմումª անկախ 
դրանց կատարման նպատակից, իսկ Մեծ Բրիտանիայում 
կարևոր է վարկի նպատակային բնույթը: 

2. Հարկային պլանավորումը նույնպես ազդեցություն է ունենում 
ֆինանսական լծակի դիֆերենցիալի վրա (ՏՇ – ՎՄՀԴ), քա-
նի որ շահույթի ավելացումը հարկային պլանավորման մե-
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թոդների միջոցով, շեշտադրում է տնտեսական շահութաբե-
րության և, համապատասխանաբար, ֆինանսական լծակի 
արդյունավետության դրական նշանակությունը: 

Զուտ շահույթի պլանավորումն իրականացվում է կազմակերպո-
ւթյունների կողմից ինքնուրույն՝ ելնելով սեփական կազմակերպա-
իրավական ձևից և առևտրային բանկերից վարկային միջոցներ 
ստանալու կամ չստանալու հնարավորություններից: Նկատի ունե-
նալով նշված հանգամանքը՝ քննարկենք, թե ՀՀ արտադրական 
կազմակերպություններում ինչպես է հնարավոր վերահսկել զուտ 
շահույթի և ֆինանսական լծակի արդյունավետության մեծությունը 
շահույթի կիրառվող հարկագանձման մեխանիզմի պայմաններում: 

Հետազոտությունը կատարվել է` ներառելով 2011 թ. տվյալները, 
համապատասխանաբար՝ ըստ միջին, գերփոքր և փոքր կազմա-
կերպությունների դասակարգման խմբերի: Նախ հաշվարկել ենք 
ֆինանսական լծակի արդյունավետություն ցուցանիշը և փորձել 
գտնել վարկային ռեսուրսների դիմաց սահմանային տոկոսա-
դրույքը, որի դեպքում զուտ շահույթը հավասար է զրոյի. 

 
(1 –Հգ)x(Շ0 –ՎՄՏՀԴՀ x ՓԿ/100) - ՓԿx(ՍԿ- ՎՄՏՀԴՀ)/100 = 0, 

 
որտեղից ՝ 

ՎՄՏՀԴՀ = (1 – Հգ) x100 x Շ0/ՓԿ + ՇԳ x ՎՄՏՀԴՀ: 
 
Գերփոքր և փոքր կազմակերպությունների համար պարզեցված 

հարկային ռեժիմի դեպքում կիրառվել է շրջանառության հարկով 
սահմանվող դրույքաչափը:  

Արդյունքները հետևյալն են. 
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Աղյուսակ 2.3.1 
Միջին կազմակերպությունների համար ձևավորված զամբյուղները 

(հաշվարկներն ըստ շահութահարկի) 
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1 
Հացահատիկային և տեխնիկա-
կան մշակաբույսերի աճեցում 

3,66 15,4 11,74  

2 
Գյուղատնտեսական թռչունների 
բուծում 

31,74 15,4  -16,34 

3 
Բուսաբուծության բնագավառում 
ծառայությունների մատուցում 

48,17 15,4  -32,77 

4 
Գունավոր մետաղների հանքա-
քարերի արդյունահանում 

20,59 15,4  -5,19 

5 
Շինարարության համար քարերի 
արդյունահանում 

238,2 15,4  -222,8 

6 
Կրաքարի, գիպսի և կավճի 
արդյունահանում 

16850,
9 

15,4  -16835,5 

7 
Աղի արդյունահանում և արտադ-
րություն 

521,64 15,4  -506,24 

8 
Ուրիշ խմբավորումներում չներ-
առված հանքագործական ար-
դյունաբերության այլ ճյուղեր 

4,38 15,4 11,02  

9 
Ընտանի թռչունների և ճագարի 
մսի արտադրություն 

2,51 15,4 12,89  

10 Մսամթերքի արտադրություն 11,82 15,4 3,58  

11 
Մրգահյութերի և բանջարահյու-
թերի արտադրություն 

30,55 15,4  -15,15 

12 
Ուրիշ խմբավորումներում չներ-
առված մրգերի և բանջարեղենի 
վերամշակում և պահածոյացում 

9,88 15,4 5,52  

13 
Կաթի վերամշակում և պանրի 
արտադրություն 

44,89 15,4  -29,49 

14 Պաղպաղակի արտադրություն 21,66 15,4  -6,26 
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15 
Ալրաղաց արդյունաբերության 
մթերքի և ձավարեղենի, արտադ-
րություն 

19,16 15,4  -3,76 

16 
Հացի և թարմ հրուշակեղենի 
արտադրություն 

33,2 15,4  -17,8 

17 
Պաքսիմատների, թխվածքա-
բլիթների և երկարատև պահվող 
հրուշակեղենի արտադրություն 

24,61 15,4  -9,21 

18 
Կակաոյի, շոկոլադի և շաքար 
պարունակող հրուշակեղենի 
արտադրություն 

48,91 15,4  -33,51 

19 Մակարոնեղենի արտադրություն 217,23 15,4  -201,83 
20 Սուրճի և թեյի արտադրություն 55,74 15,4  -40,34 

21 
Թորած ալկոհոլային խմիչքների 
արտադրություն 

23,8 15,4  -8,4 

22 Գինու արտադրություն 12,76 15,4 2,64  
23 Գարեջրի արտադրություն 12,32 15,4 3,08  

24 
Ածիկային գարեջրի արտադրու-
թյուն 

27,55 15,4  -12,15 

25 
Հանքային արտադրատեսակ-
ների և ոչ ալկոհոլային խմիչք-
ների արտադրություն 

60,4 15,4  -45 

26 
Ծխախոտի արտադրատեսակ-
ների արտադրություն 

47,34 15,4  -31,94 

27 
Բամբակե գործվածքների ար-
տադրություն 

3,35 15,4 12,05  

28 
Գորգերի և գորգեղենի արտադ-
րություն 

4,22 15,4 11,18  

29 
Տրիկոտաժե պուլովերների և հա-
մանման արտադրատեսակների 
արտադրություն 

13,11 15,4 2,29  

30 
Հատուկ հագուստի արտադրու-
թյուն 

34,65 15,4  -19,25 

31 
Վերնահագուստի արտադրու-
թյուն 

12,89 15,4 2,51  

32 
Ներքնահագուստի արտադրու-
թյուն 

26,78 15,4  -11,38 

33 

Փայտե շինարարական կառու-
ցատարրերի և ատաղձագործա-
կան արտադրատեսակների ար-
տադրություն 

74,86 15,4  -59,46 

34 
Ծալքավոր ստվարաթղթե, թղթե 
և ստվարաթղթե փաթեթվածքի 
արտադրություն 

40,47 15,4  -25,07 
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35 
Հրատարակչական գործի այլ 
տեսակներ 

115,26 15,4  -99,86 

36 
Ուրիշ խմբավորումներում չներ-
առված պոլիգրաֆիական գոր-
ծունեություն 

12,75 15,4 2,65  

37 Կազմարարություն և դրվագում 1868,25 15,4  -1852,85 

38 
Տպագրական ձևերի պատրաս-
տում 

334,95 15,4  -319,55 

39 
Այլ հիմնական անօրգանական 
քիմիական նյութերի արտադրու-
թյուն 

2,02 15,4 13,38  

40 

Ներկերի, լաքերի և համանման 
ծածկույթների, տպագրական 
ներկերի, մածիկի արտադրու-
թյուն 

27,63 15,4  -12,23 

41 
Հիմնական դեղանյութերի ար-
տադրություն 

144,826 15,4  -129,426 

42 Դեղերի արտադրություն 101,919 15,4  -86,519 

43 
Օճառի և մաքրող, լվացող, փայ-
լեցնող միջոցների արտադրու-
թյուն 

29,25 15,4  -13,85 

44 
Այլ քիմիական նյութերի արտադ-
րություն 

3,12 15,4 12,28  

45 
Պլաստմասսայե սալերի, խողո-
վակների, շերտաձողերի և տրա-
մատների արտադրություն 

20,33 15,4  -4,93 

46 
Փաթեթավորման համար 
պլաստմասսայե արտադրատե-
սակների արտադրություն 

8,45 15,4 6,95  

47 
Այլ պլաստմասսայե արտադրա-
տեսակների արտադրություն 

18,68 15,4  -3,28 

48 
Թերթապակու կաղապարում և 
մշակում 

0,088 15,4 15,312  

49 
Սնամեջ ապակե արտադրատե-
սակների արտադրություն 

11,66 15,4 3,74  

50 Ցեմենտի արտադրություն 40,82 15,4  -25,42 
51 Կրի արտադրություն 75,31 15,4  -59,91 
52 Գիպսի արտադրություն 130,052 15,4  -114,652 

53 
Շինարարությունում օգտագործ-
վող բետոնե շինվածքների 
արտադրություն 

111,754 15,4  -96,354 

54 
Ապրանքային բետոնի 
արտադրություն 

23,35 15,4  -7,95 
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55 
Քարի սղոցում, մշակում և դրվա-
գում 

8,09 15,4 7,31  

56 

Ուրիշ խմբավորումներում չներ-
առված այլ ոչ մետաղական հան-
քային արտադրատեսակենրի 
արտադրություն 

4,82 15,4 10,58  

57 
Թուջի, պողպատի և երկաթա-
միահալվածքների արտադրու-
թյուն 

8,85 15,4 6,55  

58 Մետաղալարի արտադրություն 19,07 15,4  -3,67 

59 
Թանկարժեք մետաղների 
արտադրություն 

8,09 15,4 7,31  

60 Պղնձի արտադրություն 31,5 15,4  -16,1 

61 
Այլ գունավոր մետաղների ար-
տադրություն 

-0,01 15,4 15,41  

62 Թուջի ձուլում 13,6 15,4 1,8  
63 Պողպատի ձուլում 20,41 15,4  -5,01 

64 
Շինարարական մետաղե կառու-
ցատարրերի արտադրություն 

16,43 15,4  -1,03 

65 
Շինարարական մետաղե շին-
վածքների արտադրություն 

12,18 15,4  3,22 

66 
Մեքենաշինության հիմնական 
տեխնոլոգիական գործընթացներ

31,51 15,4  -16,11 

67 Գործիքների արտադրություն 5,98 15,4 9,42  

68 
Այլ պատրաստի մետաղե ար-
տադրատեսակների արտադրու-
թյուն 

176,44 15,4  -161,04 

69 

Շարժիչների և տուրբինների ար-
տադրություն, բացի ավիացիոն, 
ավտոմոբիլային և մոտոցիկլային 
շարժիչներից 

49,05 15,4  -33,65 

70 Հաստոցների արտադրություն 18,57 15,4  -3,17 

71 
հատուկ նշանակման այլ մեքե-
նաների և սարքավորումների 
արտադրություն 

9,4 15,4 6  

72 
Կենցաղային էլէկտրական սար-
քերի արտադրություն 

4,48 15,4 10,92  

73 
Էլեկտրաշարժիչների, գեներա-
տորների և տրանսֆորմատոր-
ների արտադրություն 

20,15 15,4  -4,75 

74 
Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ 
ապարատների արտադրություն 

47,34 15,4  -31,94 
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75 
Մեկուսացված հաղորդալարերի 
և մալուխների արտադրություն 

-
142,59 

15,4 157,99  

76 
Գալվանական տարրերի ար-
տադրություն 

4,61 15,4 10,79  

77 
Էլեկտրական լամպերի և լուսա-
վորման սարքավորանքի ար-
տադրություն 

3,24 15,4 12,16  

78 

Այլ էլէկտրասարքավորանքի ար-
տադրություն, բացի շարժիչների 
և տրանսպորտային միջոցների 
համար էլեկտրասարքավորան-
քից 

28,16 15,4  -12,76 

79 
Հաղորդող սարքավորանքի ար-
տադրություն 6,17 15,4 9,23 9,23 

80 

Ձայնի պատկերի ընդունման 
ձայնագրման, տեսագրման և 
վերարտադրման համար 
սարքավորանքի արտադրություն 

21,22 15,4 -5,82 -5,82 

81 
Հսկիչ-չափիչ սարքերի արտադ-
րություն 

-11,67 15,4 27,07  

82 
Արդյունաբերական գործընթաց-
ների համար ստուգիչ սարքա-
վորանքի արտադրություն 

0,26 15,4 15,14  

83 Այլ կահույքի արտադրություն 26,3 15,4  -10,9 

84 
Ոսկերչական արտադրատե-
սակների արտադրություն 

6,96 15,4 8,44  

85 
Ուրիշ խմբավորումներում չնե-
րառված այլ արտադրանքի 
արտադրություն 

24,67 15,4  -9,27 

86 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրու-
թյուն և բաշխում 

9,58 15,4 5,82  

87 
Գազակերպ վառելիքի արտադ-
րություն և բաշխում 

20 15,4  -4,6 

88 
Ջրի հավաքում, մաքրում և 
բաշխում 

-2,66 15,4 18,06 18,06 

89 
Շենքերի կազմակտում և քան-
դում, հողային աշխատանքներ 

26 15,4  -10,6 

90 
Ընդհանուր շինարարական 
աշխատանքներ 

27,75 15,4  -12,35 

91 
Ճանապարհների և սպորտային 
կառույցների շինարարություն 

131,25
1 

15,4  -115,851 

92 
Ջրային կառույցների շինարա-
րություն 

652,0
2 

15,4  -636,62 
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93 Այլ շինարարական աշխատանքներ 16,87 15,4  -1,47 

94 
Էլեկտարմոնտաժման աշխա-
տանքներ 

86,46 15,4  -71,06 

95 
Սանիտարատեխնիկական 
աշխատանքներ 

107,98 15,4  -92,58 

96 
Այլ ճարտարագիտական սարքա-
վորանքի տեղադրում 

88,77 15,4  -73,37 

97 Հարդարման այլ աշխատանքներ 227,82 15,4  -212,42 
98 Ավտոմեքենաների առևտուր 21,15 15,4  -5,75 

99 
Ավտոմեքենաների տեխնիկական
սպասարկում և նորոգում 

39,54 15,4  -24,14 

100 
Ավտոմեքենաների մանրակների, 
հանգույցների և պարագաների 
առևտուր 

30,05 15,4  -14,65 

101 
Մոտոցիկլների առևտուր, տեխ-
նիկական սպասարկում և նորո-
գում 

21,96 15,4  -6,56 

102 
Շարժիչային վառելիքի մանրա-
ծախ առևտուր 

-4,91 15,4 20,31  

103 

Սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչք-
ները և ծխախոտի արտադրատե-
սակների առևտրով զբաղվող 
գործակալների գործունեություն 

38,05 15,4  -22,65 

104 
Հացահատիկային մշակաբույսե-
րի, սերմերի և անասնակերերի 
մեծածախ առևտուր 

9,41 15,4 5,99  

105 
Ծխախոտի արտադրատեսակնե-
րի մեծածախ առևտուր  

44,05 15,4  -28,65 

106 
Շաքարի, շոկոլադի և շաքարա-
յին հրուշակեղենի մեծածախ 
առևտուր 

114,95 15,4  -99,55 

107 
Սուրճի, թեյի, կակաոյի և համե-
մունքների մեծածախ առևտուր 

16,25 15,4  -0,85 

108 
Այլ սննդամթերքի մեծածախ 
առևտուր 

79,69 15,4  -64,29 

109 

Սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչք-
ները, և ծխախոտի արտադրա-
տեսակների ոչ մասնագիտաց-
ված մեծածախ առևտուր 

497,51 15,4  -482,11 

110 

Կենցաղային էլեկտրական ապ-
րանքների, ռադիո- և հեռուստա-
ապարատուրայի մեծածախ 
առևտուր 

51,05 15,4  -35,65 
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111 
Օծանելիքի և գեղարարական 
ապրանքների մեծածախ 
առևտուր 

334,44 15,4  -319,04 

112 
Դեղագործական ապրանքների 
մեծածախ առևտուր 

34,12 15,4  -18,72 

113 
Սպառողական նշանակման ոչ 
մթերային այլ ապրանքների 
մեծածախ առևտուր 

83,26 15,4  -67,86 

114 Վառելիքի մեծածախ առևտուր 13,67 15,4 1,73  

115 

Անտառանյութերի, շինանյութերի 
և սանիտարատեխնիկական 
սարքավորանքի մեծածախ 
առևտուր 

21,81 15,4  -6,41 

116 
Երկաթեղենի, ջրմուղի և ջեռուց-
ման սարքավորանքի մեծածախ 
առևտուր 

13,47 15,4 1,93  

117 Քիմիական արտադրանքի մեծա-
ծախ առևտուր 8,84 15,4 6,56  

118 Թափոնների և ջարդոնի մեծա-
ծախ առևտուր 23,62 15,4  -8,22 

119 Շինարարության համար սարքա-
վորանքի մեծածախ առևտուր 20,97 15,4  -5,57 

120 
Գրասենյակային մեքենաների և 
սարքավորանքի մեծածախ առև-
տուր 

15,89 15,4  -0,49 

121 Այլ սարքավորումների և մեքենա-
ների մեծածախ առևտուր 22,94 15,4  -7,54 

122 Գյուղատնտեսական մեքենանե-
րի մեծածախ առևտուր 0,55 15,4 14,85  

123 Այլ մեծածախ առևտուր 20,6 15,4  -5,2 

124 

Ոչ մասնագիտացված խանութնե-
րում առավելապես սննդամթերքի,
ներառյալ` խմիչքների և ծխա- 
խոտի արտադրատեսակների 
մանրածախ առևտուր 

26,02 15,4  -10,62 

125 
Ոչ մասնագիտացված խանութնե-
րում այլ մանրածախ առևտուր 

30,97 15,4  -15,57 

126 
Ալկահոլային և այլ խմիչքների 
մանրածախ առևտուր 

39,83 15,4  -24,43 

127 
Ծխախոտի արտադրատեսակնե-
րի մանրածախ առևտուր 

39,53 15,4  -24,13 

128 
Մասնագիտացված խանութնե-
րում այլ սննդամթերքի մանրա-
ծախ առևտուր 

38,03 15,4  -22,63 
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129 
Դեղագործական ապրանքների 
մանրածախ առևտուր 

40,18 15,4  -24,78 

130 
Բժշկական և օրթոպեդիկ ապ-
րանքների մանրածախ առևտուր 

62,58 15,4  -47,18 

131 
Օծանելիքի և գեղարարական 
ապրանքների մեծածախ առև-
տուր 

30,51 15,4  -15,11 

132 
Մանածագործական արտադրա-
տեսակների մանրածախ առև-
տուր 

29,33 15,4  -13,93 

133 Հագուստի մանրածախ առևտուր 32,73 15,4  -17,33 

134 
Կոշկեղենի և կաշվե արտադրա-
տեսակների մանրածախ առևտուր

19,97 15,4  -4,57 

135 
Կահույքի և տան համար ապ-
րանքների մանրածախ առևտուր 

25,48 15,4  -10,08 

136 

Կենցաղային էլեկտրական ապ-
րանքների, ռադիո- և հեռուստա-
ապարատուրայի մեծածախ 
առևտուր 

64,64 15,4  -49,24 

137 
Երկաթեղենի, լաքերի, ներկերի և
ապակու մանրածախ առևտուր 

9,24 15,4 6,16  

138 
Գրքերի, թերթերի, գրենական 
պիտույքների մանրածախ առև-
տուր 

42,29 15,4  -26,89 

139 
Մասնագիտացված խանութնե-
րում այլ մանրածախ առևտուր 

26,9 15,4  -11,5 

140 
Խանութներում գործածված ապ-
րանքների մանրածախ առևտուր 

8,04 15,4 7,36  

141 
Շուկաներում և կրպակներում 
մանրածախ առևտուր 

149,43 15,4  -134,03 

142 
Խանութներից դուրս այլ մանրա-
ծախ առևտուր 

137,9 15,4  -122,5 

143 
Ժամացույցների և ոսկերչական 
արտադրատեսակների նորոգում

53,61 15,4  -38,21 

144 
Ռեստորաններով հյուրանոցային 
ծառայություններ 

16,69 15,4  -1,29 

145 
Առանց ռեստորանների հյուրա-
նոցների ծառայություններ 

20,03 15,4  -4,63 

146 
Ապրելու համար այլ տեղերի  
ծառայություններ 

3,08 15,4 12,32  

147 
Ռեստորանների ծառայություն-
ներ 

43,93 15,4  -28,53 
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148 Բարերի ծառայություններ 121,98 15,4  -106,58 

149 

Կազմակերպություններին կից 
ճաշարանների ծառայություններ 
և պատրաստի սննդի մատակա-
րարում 

2037,
8 

15,4  -2022,4 

150 
Պատրաստի սննդի 
մատակարարում 

39,43 15,4  -24,03 

151 
Երկաթուղային տրանսպորտի 
գործունեություն 9,51 15,4 5,89  

152 
Չվացուցակի համաձայն գործող 
այլ ցամաքային ուղևորատար 
տրանսպորտի գործունեություն 

9,8 15,4 5,6  

153 Տաքսու ծառայություններ 42,18 15,4  -26,78 

154 
Այլ ցամաքային ուղևորատար 
տրանսպորտի գործունեություն 

-15,78 15,4 31,18  

155 
Բեռնատար ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի գործունեություն 

14,76 15,4 0,64  

156 
Չվացուցակի համաձայն գործող 
օդային տրանսպորտի գործու-
նեություն 

22,81 15,4  -7,41 

157 
Բեռների տրանսպորտային մշա-
կում 

602,9 15,4  -587,5 

158 Պահում և պահեստավորում 107,23 15,4  -91,83 

159 
Օդային տրանսպորտի այլ օժան-
դակ գործունեություն 

75,24 15,4  -59,84 

160 
Զբոսաշրջային գործակալություն-
ների գործունեություն 

247,17 15,4  -231,77 

161 
Բեռնափոխադրումների կազմա-
կերպում 

142,67 15,4  -127,27 

162 Ազգային փոստի գործունեություն 22,99 15,4  -7,59 

163 
Սուրհանդակային գործունեու-
թյուն 

306,9 15,4  -291,5 
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Աղյուսակ 2.3.2 
Գերփոքր և փոքր կազմակերպությունների համար ձևավորված 

զամբյուղները (հաշվարկներն ըստ շրջանառության հարկի) 
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1 
Հացահատիկային և տեխնիկա-
կան մշակաբույսերի աճեցում 

0,91 15,4 14,49  

2 

Բանջարաբուծություն, գեղա-
զարդ այգեգործություն և տնկա-
րանների արտադրանքի արտադ-
րություն 

1,5 15,4 13,90  

3 

Մրգերի, ընկույզների, համե-
մունքների և խմիչքների արտադ-
րության համար մշակաբույսերի 
աճեցում 

14,71 15,4 0,69  

4 
Խոշոր եղջերավոր անասունների
բուծում 

0,45 15,4 14,95  

5 Խոզերի բուծում -15,01 15,4 30,41  

6 
Գյուղատնտեսական թռչունների 
բուծում 

-0,53 15,4 15,93  

7 Այլ կենդանիների բուծում -1,01 15,4 16,41  

8 
Բուսաբուծության բնագավառում 
ծառայությունների մատուցում 

3,88 15,4 11,52  

9 

Անասնաբուծության բնագավա-
ռում ծառայությունների մատու-
ցում, բացի անասնաբուժական 
ծառայություններից 

6841 15,4  -6825,6 

10 Ձկնաբուծություն 15,31 15,4 0,09  

11 
Շինարարության համար քարերի 
արդյունահանում 

28,47 15,4  -13,07 

12 Խճի և ավազի արդյունահանում 47,35 15,4  -31,95 
13 Մսամթերքի արտադրություն 26,02 15,4  -10,62 
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14 
Ուրիշ խմբավորումներում չներ-
առված մրգերի և բանջարեղենի 
վերամշակում և պահածոյացում 

2,92 15,4 12,48

15 
Զտած յուղերի և ճարպերի ար-
տադրություն 

6,12 15,4 9,28

16 
Կաթի վերամշակում և պանրի 
արտադրություն 

9,02 15,4 6,38

17 
Ալրաղաց արդյունաբերության 
մթերքի և ձավարեղենի, ար-
տադրություն 

11,85 15,4 3,55

18 
Հացի և թարմ հրուշակեղենի 
արտադրություն 

34,14 15,4 -18,74

19 
Պաքսիմատների, թխվածքա-
բլիթների և երկարատև պահվող 
հրուշակեղենի արտադրություն 

479877 15,4 -479861,6

20 Սուրճի և թեյի արտադրություն 100,45 15,4 -85,05
21 Համեմունքների արտադրություն 9089,1 15,4 -9073,7

22 
Մանկական սննդի և դիետիկ 
սննդամթերքի արտադրություն 

50,51 15,4 -35,11

23 
Ուրիշ խմբավորումներում չնե-
րառված այլ սննդամթերքի 
արտադրություն 

-4,59 15,4 19,99

24 
Թորած ալկոհոլային խմիչքների 
արտադրություն 

2,1 15,4 13,3

25 Գինու արտադրություն 0,78 15,4 14,62

26 
Ուրիշ խմբավորումներում չներ-
առված այլ սննդամթերքի 
արտադրություն 

37,76 15,4 -22,36

27 
Այլ մանածագործական գործ-
վածքների արտադրություն 

21,11 15,4 -5,71

28 
Գործվածքների և մանածագոր-
ծական արտադրատեսակների 
վերջնամշակում 

47,92 15,4 -32,52

29 
Գորգերի և գորգեղենի արտադ-
րություն 

27,86 15,4 -12,46

30 

Ուրիշ խմբավորումներում չներ-
առված այլ մանածագործական 
արտադրատեսակների արտադ-
րություն 

32,96 15,4 -17,56

31 
Տրիկոտաժե գուլպեղենի ար-
տադրություն 

15,32 15,4 0,08

32 
Տրիկոտաժե պուլովերների և հա-
մանման արտադրատեսակների 
արտադրություն 

76,41 15,4 -61,01
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33 
Հատուկ հագուստի արտադրու-
թյուն 

17,53 15,4  -2,13 

34 
Վերնահագուստի արտադրու-
թյուն 

29,7 15,4  -14,3 

35 
Այլ հագուստի և պատկանելիք-
ների արտադրություն 

5,9 15,4 9,5  

36 Կաշվի դաբաղում և մշակում 25,01 15,4  -9,61 

37 
Ճամպրուկների, պայուսակների 
և կաշվից այլ արտադրատեսակ-
ների արտադրություն 

22,9 15,4  -7,5 

38 Կոշկեղենի արտադրություն 109,6 15,4  -94,2 

39 
Փայտասղոցման և ռանդման 
արտադրություն, բնափայտի տո-
գորում 

59,57 15,4  -44,17 

40 

Փայտե շինարարական կառու-
ցատարրերի և ատաղծագործա-
կան արտադրատեսակների 
արտադրություն 

42,72 15,4  -27,32 

41 Փայտե տարայի արտադրություն 0,6 15,4 14,8  

42 
Փայտից այլ արտադրատեսակ-
ների արտադրություն 

557 15,4  -541,6 

43 
Ծալքավոր ստվարաթղթի, թղթե 
և ստվարաթղթե փաթեթվածքի 
արտադրություն 

7,52 15,4 7,88  

44 

Սանիտարահիգիենիկ և կենցա-
ղային կարիքների համար թղթե 
արտադրատեսակների արտադ-
րություն 

41,61 15,4  -26,21 

45 
Գրենական պիտույքների ար-
տադրություն 

9,75 15,4 5,65  

46 
Թղթից և ստվարաթղթից այլ 
արտադրատեսակների արտադ-
րություն 

5,17 15,4 10,23  

47 Գրքերի հրատարակություն -1,54 15,4 16,94  
48 Թերթերի հրատարակություն 335,32 15,4  -319,92 

49 
Ամսագրերի և այլ պարբերական-
ների հրատարակություն 

36,69 15,4  -21,29 

50 
Հրատարակչական գործի այլ 
տեսակներ 

37,66 15,4  -22,26 

51 
Ուրիշ խմբավորումներում չներ-
առված պոլիգրաֆիական գործու-
նեություն 

76,4 15,4  -61 

52 
Տպագրական ձևերի պատրաս-
տում 

142,4 15,4  -127 
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53 
Ձայնագրությունների վերար-
տադրում 

36,54 15,4 -21,14

54 
Արդյունաբերական գազերի ար-
տադրություն 

87,7 15,4 -72,3

55 
Ներկանյութերի և գունանյութերի 
(պիգմենտների) արտադրություն 

96,81 15,4 -81,41

56 
Այլ հիմնական անօրգանական 
քիմիական նյութերի արտադրու-
թյուն 

307,7 15,4 -292,3

57 
Առաջնային ձևերով պլաստմաս-
սաների արտադրություն 

8,35 15,4 7,05

58 

Ներկերի, լաքերի և համանման 
ծածկույթների, տպագրական 
ներկերի, մածիկի (մաստիկայի) 
արտադրություն 

44,95 15,4 -29,55

59 Դեղերի արտադրություն 27,45 15,4 -12,05

60 
Օճառի և մաքրող, լվացող, փայ-
լեցնող միջոցների արտադրու-
թյուն 

121,47 15,4 -106,07

61 
Օծանելիքի և գեղարարական մի-
ջոցների արտադրություն 

0,63 15,4 14,77

62 
Սոսնձի և դոնդողանյութի (ժելա-
տինի) արտադրություն 51,2 15,4 -35,8

63 
Այլ քիմիական նյութերի արտադ-
րություն 

4,2 15,4 11,2

64 
Ռետինե անվադողերի և դողա-
ծածկանների վերականգնում 

11,45 15,4 3,95

65 
Այլ ռետինե արտադրատեսակնե-
րի արտադրություն 

59,15 15,4 -43,75

66 

Պլաստմասսայե սալերի, խողո-
վակների, շերտաձողերի և տրա-
մատների (պրոֆիլների) արտադ-
րություն 

13,19 15,4 2,21

67 
Փաթեթավորման համար 
պլաստմասսայե արտադրատե-
սակների արտադրություն 

39,3 15,4 -23,9

68 
Շինարարությունում օգտագործ-
վող պլաստմասսայե արտադրա-
տեսակների արտադրություն 

10,7 15,4 4,7

69 
Այլ պլաստմասսայե արտադրա-
տեսակների արտադրություն 

17,68 15,4 -2,28

70 Սնամեջ ապակե արտադրատե-
սակների արտադրություն 116,9 15,4 -101,5

71 
Այլ ապակե արտադրատեսակ-
ների արտադրություն և մշակում 

586,1 15,4 -570,7
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72 
Խեցեգործական սալիկների և 
սալերի արտադրություն 

10,65 15,4 4,75  

73 
Կղմինդրի, աղյուսի և թրծած կա-
վից այլ շինարարական արտադ-
րատեսակների արտադրություն 

4,07 15,4 11,33  

74 Կրի արտադրություն 282,04 15,4  -266,64 

75 
Շինարարությունում օգտագործ-
վող բետոնե շինվածքների ար-
տադրություն 

31,3 15,4  -15,9 

76 
Շինարարությունում օգտագործ-
վող գիպսե շինվածքների ար-
տադրություն 

380,46 15,4  -365,06 

77 
Ապրանքային բետոնի արտադ-
րություն 

107,11 15,4  -91,71 

78 
Ասբեստացեմենտից և թելքավոր 
ցեմենտից շինվածքների 
արտադրություն 

487,11 15,4  -471,71 

79 
Բետոնից, գիպսից, ցեմենտից 
այլ շինվածքների արտադրու-
թյուն 

62,09 15,4  -46,69 

80 
Քարի սղոցում, մշակում և դրվա-
գում 

7,9 15,4 7,5  

81 

Ուրիշ խմբավորումներում 
չներառված այլ ոչ մետաղական 
հանքային արտադրատեսակնե-
րի արտադրություն 

42,5 15,4  -27,1 

82 Սառը ձգում 73,1 15,4  -57,7 

83 
Շինարարական մետաղե կառու-
ցատարրերի արտադրություն 

19,53 15,4  -4,13 

84 
Կռում, մամլում, դրոշմում, 
դրոշմահատում, 

82,38 15,4  -66,98 

85 Փոշեմետաղագործություն 82,88 15,4  -67,48 
86 Մետաղների մշակում և պատում 9,67 15,4 5,73  
87 Գործիքների արտադրություն 145,61 15,4  -130,21 

88 
Մետաղալարե արտադրատե-
սակների արտադրություն 

12,59 15,4 2,81  

89 
Այլ պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակների 
արտադրություն 

-0,61 15,4 16,01  

90 

Շարժիչների և տուրբինների 
արտադրություն, բացի ավիա-
ցիոն, ավտոմոբիլային և մոտո-
ցիկլային շարժիչներից 

2,5 15,4 12,9  
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91 
Պոմպերի, կոմպրեսորների և 
հիդրավլիկական համակարգերի 
արտադրություն 

-154,1 15,4 169,5

92 

Առանցքակալների, ատամնափո-
խանցիչների, մեխանիկական 
փոխանցիչների և հաղորդակ-
ների տարրերի արտադրություն 

153,23 15,4 -137,83

93 
Վառարանների և վառարանի 
հրածորանների (այրիչների) ար-
տադրություն 

24,88 15,4 -9,48

94 
Արդյունաբերական սառեցնող և 
օդափոխիչ սարքավորանքի ար-
տադրություն 

197,68 15,4 -182,28

95 
Ընդհանուր նշանակման այլ մե-
քենաների և սարքավորանքի 
արտադրություն 

37,4 15,4 -22

96 Հաստոցների արտադրություն -77,5 15,4 92,9

97 
Մետաղագործության համար 
մեքենաների և սարքավորանքի 
արտադրություն 

30 15,4 -14,6

98 

Սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչք-
ները, և ծխախոտի արտադրու-
թյան համար մեքենաների և 
սարքավորանքի արտադրություն 

197,7 15,4 -182,3

99 
Կենցաղային էլեկտրական սար-
քերի արտադրություն 

98,49 15,4 -83,09

100 

Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենա-
ների և տեղեկատվության մշակ-
ման այլ սարքավորանքի ար-
տադրություն 

1,6 15,4 13,8

101 
Էլեկտրաշարժիչների, գեներա-
տորների և տրանսֆորմատոր-
ների արտադրություն 

10,52 15,4 4,88

102 
Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ 
ապարատների արտադրություն 

49,75 15,4 -34,35

103 
Մեկուսացված հաղորդալարերի 
և մալուխների արտադրություն 

84,08 15,4 -68,68

104 
Էլեկտրական լամպերի և լուսա-
վորման սարքավորանքի ար-
տադրություն 

0,19 15,4 15,21

105 

Այլ էլեկտրասարքավորանքի ար-
տադրություն, բացի շարժիչների 
և տրանսպորտային միջոցների 
համար էլեկտրասարքավորան-
քից 

29,96 15,4 -14,56

 

 92 

106 

Ձայնի, պատկերի ընդունման 
ձայնագրման,տեսագրման և 
վերարտադրման համար սարքա-
վորանքի արտադրություն 

39,7 15,4  -24,3 

107 

Բժշկական սարքավորանքի, ներ-
առյալ` վիրաբուժական սարքա-
վորանքը, և օրթոպեդիկ հարմա-
րանքների արտադրություն 

31,58 15,4  -16,18 

108 
Հսկիչ-չափիչ սարքերի արտադ-
րություն 

227,21 15,4  -211,81 

109 
Արդյունաբերական գործընթաց-
ների համար ստուգիչ սարքավո-
րանքի արտադրություն 

211,1 15,4  -195,7 

110 
Օպտիկական գործիքների և լու-
սանկարչական սարքավորանքի 
արտադրություն 

5,96 15,4 9,44  

111 
Ավտոմեքենաների և դրանց շար-
ժիչների համար մանրակների և 
պարագաների արտադրություն 

35,35 15,4  -19,95 

112 Հեծանիվների արտադրություն 27,2 15,4  -11,8 

113 
Աթոռների և նստելու համար այլ 
կահույքի արտադրություն 

110,73 15,4  -95,33 

114 
Խոհանոցային կահույքի ար-
տադրություն 

43,5 15,4  -28,1 

115 Այլ կահույքի արտադրություն 1,21 15,4 14,19  

116 
Ոսկերչական արտադրատեսակ-
ների արտադրություն 

167,47 15,4  -152,07 

117 
Ոչ թանկարժեք նյութերից զար-
դեղենի արտադրություն 

83,91 15,4  -68,51 

118 
Ուրիշ խմբավորումներում չներ-
առված այլ արտադրանքի ար-
տադրություն 

79,47 15,4  -64,07 

119 
Մետաղական թափոնների և 
ջարդոնի մշակում 

31,43 15,4  -16,03 

120 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրու-
թյուն և բաշխում 

161,74 15,4  -146,34 

121 
Գազակերպ վառելիքի արտադ-
րություն և բաշխում 

270,36 15,4  -254,96 

122 
Գոլորշու և տաք ջրի մատակա-
րարում 

67,78 15,4  -52,38 

123 
Ջրի հավաքում, մաքրում և բաշ-
խում 

165,24 15,4  -149,84 

124 
Շենքերի կազմատում և քանդում,
հողային աշխատանքներ 

46,88 15,4  -31,48 
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125 
Ընդհանուր շինարարական 
աշխատանքներ 

101,53 15,4 -86,13

126 
Ճանապարհների և սպորտային 
կառույցների շինարարություն 

27,73 15,4 -12,33

127 
Ավտոմեքենաների մանրակների, 
հանգույցների և պարագաների 
առևտուր 

45,1 15,4 -29,7

128 
Շարժիչային վառելիքի մանրա-
ծախ առևտուր 129,97 15,4 -114,57

129 

Սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչք-
ները, և ծխախոտի արտադրա-
տեսակների ոչ մասնագիտաց-
ված մեծածախ առևտուր 

11,95 15,4 3,45

130 
Դեղագործական ապրանքների 
մեծածախ առևտուր 

7,52 15,4 7,88

131 Վառելիքի մեծածախ առևտուր 69,2 15,4 -53,8

132 

Ոչ մասնագիտացված խանութնե-
րում առավելապես սննդամթեր-
քի, ներառյալ` խմիչքները, և 
ծխախոտի արտադրատեսակ-
ների մանրածախ առևտուր 

185,76 15,4 -170,36

133 
Ալկոհոլային և այլ խմիչքների 
մանրածախ առևտուր 

32,46 15,4 -17,06

134 
Դեղագործական ապրանքների 
մանրածախ առևտուր 

60,5 15,4 -45,1

135 
Բժշկական և օրթոպեդիկ ապ-
րանքների մանրածախ առևտուր 

50,8 15,4 -35,4
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Աղյուսակ 2.3.3 
Միջին կազմակերպությունների համար ընտրանքային մոտեցմամբ 

ձևավորված զամբյուղներ (հաշվարկներն ըստ շահութահարկի) 
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1 2 3 4 5 6 
1 Հրազդան Ջէկ ԲԲԸ 20.28 15.4  -4.88 
2 Շեն Կոնցեռն ՓԲԸ 34.15 15.4  -18.75 
3 Արզար ՍՊԸ 38.34 15.4  -22.9 
4 Խավ ՍՊԸ 50.88 15.4  -35.48 
5 Արեգ ՍՊԸ 903.08 15.4  -887.68 
6 Վիշկա ՍՊԸ 60.19 15.4  -44.79 
7 Երևանի գարեջուր ՓԲԸ 24.67 15.4  -9.27 
8 Ռենկո Արմեստ ՍՊԸ 25.49 15.4  -10.09 
9 Սարգիս Կարոլինա ՍՊԸ 22.18 15.4  -7.40 
10 Արմենիա TV ՓԲԸ 90.2 15.4  -74.8 
11 Արտ Վայն ՓԲԸ 16.05 15.4  -0.65 
12 ՀՀ-ում Լեդա Քեմփուս ՍՊԸ 51.13 15.4  -35.73 
13 ԷՅՍԻ-ՖԻՆ Ռոյալ ՍՊԸ 18.87 15.4  -3.47 
14 Գուդվին-Վին ՍՊԸ 147.85 15.4  -132.45 
15 Պրոֆմետ ՍՊԸ 15.52 15.4  -0.12 
16 Փայլ ՍՊԸ 28.14 15.4  -12.74 
17 Մովսես Կոշին ՍՊԸ 21.86 15.4  -6.46 
18 Անի՚ ՍՊԸ 32.11 15.4  -16.71 
19 Էկոնոմ ՍՊԸ 51.9 15.4  -36.9 
20 Կլեոպատրա ԲԲԸ 27.14 15.4  -11.74 
21  Ջերմուկ ՓԲԸ 6.89 15.4 8.51  
22 Արաքս ԲԲԸ 5.72 15.4 9.68  
23 Պանարմ ՍՊԸ 2.31 15.4 13.09  
24 Շեն գրուպ ՓԲԸ 4.02 15.4 11.38  
25 Նարեկ ԲԲԸ 2.92 15.4 12.48  
26 Հանսթման բիլդինգ PRO ՍՊԸ 4.2 15.4 11.2  
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27 Արմնյուզ ՓԲԸ 11.58 15.4 3.82  
28 Ֆաստ թրեք քոստ ՓԲԸ 1.86 15.4 13.54  
29 Սելենա ԲԲԸ 7.41 15.4 7.95  
30 Մետալ Ստիլ ԲԲԸ 2.45 15.4 12.95  

31 
Արարատ սննդի կոմբինատ 
ՍՊԸ 

4.11 15.4 11.25  

32 
Նյու ինտեռնեյշնլ բիզնես 
ֆարմ ՍՊԸ 

6.24 15.4 9.16  

33 Գ.Ռ.Ն.Լուվր ՍՊԸ 6.88 15.4 8.52  
34 Պիցցա Գռանդե ՍՊԸ 6.85 15.4 8.55  
35 Աշտարակ կաթ ՓԲԸ 6.71 15.4 8.69  
36 Սիգմա ՍՊԸ 13.75 15.4 1.65  
37 ՄԱՊ ՓԲԸ 12.08 15.4 3.32  

 
Այսպիսով` հիմք ընդունելով հետազոտության արդյունքները, 

կարող ենք եզրակացնել, որ ներգրավելով վարկային ռեսուրսներ, 
արտադրական կազմակերպությունները պետք է անհրաժեշտա-
բար հաշվի առնեն հետևյալ պայմանները. 

1. տնտեսական շահութաբերության մակարդակը, որ ֆինան-
սական լծակի արդյունավետության դրական ցուցանիշ ստա-
նալու համար պետք է մեծ լինի վարկի տոկոսադրույքից, 

2. վարկի սահմանային տոկոսադրույքը, որը կարելի է ընդու-
նել՝ ունենալով նույնիսկ ֆինանսական լծակի արդյունավե-
տության բացասական արժեք և զուտ շահույթը դարձնելով 
զրո: 

Նշված մոտեցումն որոշակի ուրույն կիրառական նշանակու-
թյունն ունի հարկային պլանավորման գործընթացում և հարկային 
ճշգրտչի փոփոխման հնարավորությունների դեպքում հնարավո-
րություն է տալիս իրատեսորեն գնահատելու որոշակի գնով վար-
կային միջոցներ ներգրավելու նպատակահարմարությունը: 
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Եզրակացություն  

Փոքր և միջին բիզնեսի հարկային պլանավորման 
հիմնախնդիրների բացահայտման և դրանց լուծում-
ների վերաբերյալ հետազոտությունը թույլ է տալիս 
կատարել հետևյալ եզրակացությունները. 

• Հարկային բեռն ընդհանրացնող ցուցանիշներն 
արտացոլում են բոլոր տեսակի հարկերի և վճարների 
մակարդակը` անկախ հարկային համակարգի կա-
ռուցվածքից, բնույթից և հարկերի բովանդակությու-
նից, օգտագործվող ֆինանսական ռեսուրսներից: 
Մեր տեսակետի համաձայն՝ կազմակերպության հար-
կային բեռը հարկային պարտավորությունների այն 
մասն է, որ փաստացի պետք է վճարվի կազմակեր-
պության կողմից և չի կարող տեղափոխվել այլ տնտե-
սավարող սուբյեկտների վրա կամ նվազեցվել հար-
կային պլանավորմամբ, հարկային վճարումների օպ-
տիմալացմամբ և այլ թույլատրելի ձևերի կիրառմամբ: 
Այսպիսով՝ հարկային բեռը բացարձակ արտահայ-
տությամբ փոքր է կամ հավասար հարկային պար-
տավորությունների գումարին: 

• Կարևորագույն խնդիր ենք համարել ճյուղային 
կտրվածքով հարկային բեռի մակարդակի համեմա-
տական վերլուծությունը: Քանի որ վերլուծվող ճյուղե-
րը բնութագրվում են տարբեր արտադրական և 
տնտեսական հատկանիշներով, կարծում ենք, որ 
նպատակահարմար է մշակել և կիրառել ավելի ընդ-
հանուր մեթոդաբանություն, որը հնարավորություն 
կընձեռի իրականացնելու տնտեսության ցանկացած 
ոլորտի կազմակերպությունների, մենաշնորհային 
դիրքի և արտադրության արդյունավետության վերլու-
ծություն: Նման մեթոդաբանության մշակման համար, 
նախևառաջ, էական դեր ունեն կազմակերպության 
հարկային բեռի հաշվարկման հիմնական մեթոդների 
դասակարգումն ու վերլուծությունը: 

• Օպտիմալ հարկային պլանավորումը ենթադ-
րում է ստեղծագործական գործընթացի կազմակեր-
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պում, որը հաշվի է առնում մի շարք ներքին գործոն-
ներ. հարկային, մաքսային և օրենսդրության այլ ձևե-
րի վիճակը և կատարելագործման միտումները, պե-
տության բյուջետային, հարկային և ներդրումային 
քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, 
օրենսդրական, վարչական և դատական միջոցների 
համալիրը, որն օգտագործվում է հարկային մարմին-
ների կողմից հարկային վճարումներից շեղումները 
կանխելու, դրանք նվազեցնելու նպատակով, հար-
կային խորհրդատուների արհեստավարժությունը:  

• Հարկային պլանավորման մեթոդաբանական 
համակարգի կառուցումը սկսվում է հարկադրման 
ոլորտում կազմակերպության ռազմավարական նպա-
տակների որոշումից: Հետագա գործընթացում, ռազ-
մավարական կանոններին համապատասխան, հա-
մադրվում են այն ցուցանիշները, որոնք հնարավորու-
թյուն են ընձեռում դատելու ընտրված ռազմավարա-
կան կողմնորոշիչ նորմատիվների ձեռքբերման ու 
նպատակահարմարության վերաբերյալ: Հարկային 
պլանավորման գործընթացի կազմակերպումը պա-
հանջում է նաև ֆինանսական, նյութատեխնիկական, 
ինտելեկտուալ որոշակի ռեսուրսների ծավալ, որոնք 
ամրագրվում են կազմակերպության ֆինանսական 
պլանում: Առաջարկել ենք հարկային պլանավորման 
շրջանակներում լուծել ռազմավարական բնույթի ընդ-
հանուր խնդիրներ` ըստ ստորև ներկայացվող փուլերի. 

Առաջին փուլ՝ բիզնեսի կազմակերպման վերա-
բերյալ գաղափարը, նպատակի և խնդիրների ձևա-
կերպումը, ինչպես նաև օրենսդրությամբ թույլա-
տրվող հարկային արտոնությունների օգտագործման 
հնարավորությունների որոշումը: 

Երկրորդ փուլ՝ հարկային տեսանկյունից արտադ-
րության, դրա մասնաճյուղերի, դուստր կազմակեր-
պությունների և ղեկավար մարմինների առավել նպա-
տակահարմար տեղի որոշումը: 

Երրորդ փուլ՝ իրավաբանական անձի կազմակեր-
պաիրավական ձևի ընտրությամբ պայմանավորված 
հարկային ռեժիմը: 
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Չորրորդից-յոթերորդ փուլերը վերաբերում են 
ընթացիկ հարկային պլանավորմանը, որը սկզբունքո-
րեն պետք է ներառվի տնտեսավարող սուբյեկտի կա-
ռավարման ամբողջ համակարգում: 

Չորրորդ փուլով նախատեսվում է հարկային ար-
տոնությունների վերլուծության նպատակով կազմա-
կերպության, այսպես կոչված, հարկային դաշտի 
ձևավորում: Ընտրված հարկատեսակների գծով 
կազմվում է դրանց օգտագործման պլան: 

Հինգերորդ փուլում, հաշվի առնելով ձևավորված 
հարկային դաշտը, մշակվում է կազմակերպության 
պայմանագրային հարաբերությունների համակարգ: 
Դրա համար, նկատի ունենալով հարկային հե-
տևանքները, իրականացվում է գործարքների հնա-
րավոր ձևերի պլանավորում` վարձակալություն, կա-
պալառու, գնում-վաճառք, ծառայությունների անհա-
տույց իրականացում: Արդյունքում՝ ձևավորվում է տն-
տեսավարող սուբյեկտի «պայմանագրային դաշտը»: 

Վեցերորդ փուլը սկսվում է տիպային տնտեսա-
կան գործառնությունների գրանցամատյանի կազմու-
մից, որը ծառայում է որպես ֆինանսական և հարկա-
յին հաշվառման վարման հիմք: Հետագա քայլերում 
վերլուծվում են տարբեր հարկային իրավիճակներ, 
համադրվում են ստացված ֆինանսական ցուցանիշ-
ները՝ տույժերով, տուգանքներով և այլ պատժամի-
ջոցներով պայմանավորված հնարավոր կորուստների 
հետ: 

Յոթերորդ փուլն անմիջականորեն առնչվում է 
հուսալի հաշվառման և ճշգրիտ ձևով հարկերը հաշ-
վարկելու ու վճարելու վերահսկողությանը: Սխալները 
նվազեցնելու հիմնական ձև կարող է լինել հարկային 
հաշվարկների ներքին վերահսկողության տեխնոլո-
գիայի օգտագործումը: 

• Հարկային պլանավորման տեսանկյունից, ռիս-
կի վրա հիմնված մեթոդաբանությունը հարկատուի 
կայուն ֆինանսական վիճակի և վճարունակության 
ցանկալի մակարդակի ապահովման հիմնական մո-
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տեցումներից է: Հարկային ռիսկերը ֆինանսների կա-
ռավարման համակարգում ունեն էական նշանակու-
թյուն, քանի որ հարկային հարաբերությունները միջ-
նորդավորում են ֆինանսական գործարքների նշա-
նակալի մասը և հետևաբար՝ դրանց արդյունավետու-
թյունը որոշող կարևոր գործոն են: Մեր կարծիքով՝ 
ֆինանսների կառավարման շրջանակներում տնտե-
սավարող սուբյեկտների հարկագանձման փոփոխա-
կանների ներազդման վերաբերյալ ընդունվող որո-
շումների որակի գնահատման չափորոշիչներ պետք է 
համարվեն ոչ միայն ֆինանսական արդյունքի կամ 
դրամական հոսքերի մաքսիմալացումը ֆինանսական 
վիճակի կայունացման և կազմակերպության շուկա-
յական արժեքի բարձրացման նպատակով, այլև 
նման ներգործության ռիսկերի նվազեցումը: Մասնա-
վորապես՝ ռիսկի համակարգի նպատակն է ստուգ-
ման ենթակա հարկ վճարողների ընտրությունը կա-
ռուցել ռիսկային չափանիշների հիման վրա, ինչից 
ակնհայտ է դառնում, որ յուրաքանչյուր տնտեսավա-
րող սուբյեկտ պետք է վերահսկի հարկային մարմնի 
հետ փոխահարաբերությունների ընթացքում առաջա-
ցող հավանական ռիսկերը: 

• Հարկային ռիսկերի կառավարման եզրափակիչ 
փուլն առնչվում է ընտրված ռազմավարության իրաց-
ման արդյունքների վերահսկողությանն ու ճշգրտում-
ներին՝ հաշվի առնելով նոր տեղեկատվությունը: Վե-
րահսկողությունը կապված է կառավարիչների պատ-
ճառած վնասների և դրանց կրճատման ուղղությամբ 
ձեռնարկված միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան հետ: Նոր հանգամանքների բացահայտումը 
փոփոխում է ռիսկի մակարդակը: Առաջարկել ենք 
հետևյալ մոտեցումը.  

Առաջին փուլ՝ տեղեկատվական բազայի վերլու-
ծություն:  
Երկրորդ փուլ՝ ընդհանուր հարկային բեռի որո-
շում: 
Երրորդ փուլ՝ վճարվող հարկերի մասնաբաժնի 
վերլուծություն:  
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Չորրորդ փուլ՝ հարկային արտոնությունների 
վերլուծություն: 
Հինգերորդ փուլ՝ խնդրահարույց գոտիների 
բացահայտում:  
Վեցերորդ փուլ՝ հարկային ռիսկերի բացահայ-
տում: 
Յոթերորդ փուլ՝ հարկային պլանավորման գոր-
ծունեության կազմակերպական վերլուծություն: 
Ութերորդ փուլ՝ հաշվառման քաղաքականու-
թյան վերլուծություն:  
Իններորդ փուլ՝ առանձին հարկատեսակների 
ախտորոշումը:  
Տասներորդ փուլ՝ էքսպրես–աուդիտ:  
• Հարկագանձման օպտիմալացման առաջարկ-

ված մոտեցմամբ որոշել ենք հետազոտված 163 են-
թաճյուղի արտադրական կազմակերպությունների 
«հարկային միջանցքի» վերին և ստորին սահման-
ները: Հատկանշական է, որ լրահատկացման խնդիր 
ունեցող կազմակերպությունների համար ստորին 
սահմանները ստացվել են նույնիսկ ներկայումս շրջա-
նառության հարկով նախատեսված դրույքաչափերից 
ցածր, ինչը մտահոգելու տեղիք է տալիս: Այդպիսով՝ 
հետազոտված ենթաճյուղերից 8-ում «հարկային մի-
ջանցքի» ստորին սահմանն՝ ըստ հաշվարկների բա-
ցասական է, այսինքն՝ ընտանի թռչունների և ճա-
գարի մսի արտադրության, այլ հիմնական անօրգա-
նական քիմիական նյութերի, այլ գունավոր մետաղ-
ների, մեկուսացված հաղորդալարերի և մալուխների, 
հսկիչ-չափիչ սարքերի, արդյունաբերական գործըն-
թացների համար ստուգիչ սարքավորանքի արտադ-
րության, ջրի հավաքման, մաքրման և բաշխման, 
գյուղատնտեսական մեքենաների մեծածախ առևտրի, 
այլ ցամաքային ուղևորատար տրանսպորտի գործու-
նեության կազմակերպություններում հարկային բեռի 
խնդիրը բավական սուր է դրվում:  

• Արտադրական կազմակերպությունների ֆի-
նանսների և հարկային հատվածի կառավարման 
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առանձնահատկություններից ելնելով՝ առաջարկվել է 
վարկի համար սահմանային տոկոսադրույքի որոշ-
ման մոտեցում՝ ըստ որի հարկային պլանավորման 
գործընթացում և հարկային ճշգրտչի փոփոխման 
հնարավորությունների դեպքում գնահատվում է կոնկ-
րետ գնով վարկային միջոցներ ներգրավելու նպա-
տակահարմարությունը: Արտադրական կազմակեր-
պություններում գործնականում վարկային միջոցներ 
ներգրավելու կամ չներգրավելու վերաբերյալ որոշում 
կայացնելիս անհրաժեշտ է հետևողականորեն հաշվի 
առնել հետևյալը. 

• հաշվարկել կազմակերպության զուտ շահույթը 
վարկային միջոցներ ներգրավելու դեպքում, 

• որոշել վարկի դիմաց տոկոսավճարներից զուտ 
շահույթի մասով կորուստները,  

• գնահատել ներգրավվող վարկի ազդեցությունը 
սեփական կապիտալի օգտագործման արդյու-
նավետության վրա, 

• որոշել կազմակերպության կողմից ներգրավ-
վող վարկային ռեսուրսների սահմանային տո-
կոսադրույքը: 

Նշված պայմանների հիման վրա որոշել ենք վար-
կային ռեսուրսների դիմաց սահմանային տոկոսա-
դրույքը, որի դեպքում զուտ շահույթը հավասար է 
զրոյի: Հաշվարկները կատարվել են ՀՀ տնտեսու-
թյան միջին, փոքր և գերփոքր կազմակերպություն-
ների տվյալների հիման վրա, և արդյունքում ձևավոր-
վել են լրահատկացման անհրաժեշտություն ունեցող 
և չունեցող ենթաճյուղերի զաբյուղները: Մասնավորա-
պես` հետազոտված 169 ենթաճյուղի միջին, 138 են-
թաճյուղի փոքր և գերփոքր կազմակերպություններից 
48-ն ունեցել են վարկի լրահատկացման խնդիր: Այս 
առաջարկի կիրառական նշանակությամբ հնարավոր 
են դառնում իրական տվյալների հիման վրա ներ-
դրումային գրավչություն ունեցող ենթաճյուղերի բա-
ցահայտումը, փոխառու միջոցներ ներգրավելու ուղի-
ները և պետական միջամտության անհրաժեշտու-
թյան հիմնավորումը: 
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• Արտադրական կազմակերպություններում շա-
հույթի հարկագանձման մեխանիզմի պայմաններում 
վարկի լրահատկացման խնդրի լուծման նպատակով 
առաջարկված մոտեցման շրջանակներում կարևորվել 
է հետևյալը. 

- Հարկային գործոնը ազդեցություն է ունենում 
ֆինանսական լծակի ուսի վրա՝ ՓԿ/ՍԿ: Շահութա-
հարկի ցածր դրույքաչափի կամ շահութահարկի գծով 
կազմակերպության կողմից հարկային արտոնություն-
ներ կիրառելու, սեփական և փոխառու կապիտալնե-
րի արժեքի տարբերությունը նվազում է: Դա կապված 
է այն հանգամանքի հետ, որ հարկային ճշգրտչի ար-
դյունավետությունը փոխառու կապիտալի օգտագործ-
ման դեպքում նվազում է: Ուստի առավել նախընտելի 
է կազմակերպության սեփական աղբյուրներից կա-
պիտալի ներգրավումը: Միաժամանակ, հարկման 
բարձր դրույքի դեպքում բարձրանում է փոխառու աղ-
բյուրներից կապիտալի ներգրավման արդյունավե-
տությունը: Հարկ է նշել, որ Եվրոմիության երկրները 
ընդունելի են համարում փոխառու և սեփական կա-
պիտալների հետևյալ հարաբերակցությունը. Մեծ 
Բրիտանիայում՝ 1:1, Հոլանդիայում՝ 1:5.67: Սակայն 
պետք է նկատի ունենալ, որ Հոլանդիայում վարկի 
դիմաց տոկոսագումարները ներառվում են ծախսերի 
կազմում` անկախ դրանց կատարման նպատակից, 
իսկ Մեծ Բրիտանիայում կարևոր է վարկի նպատա-
կային բնույթը: 

- Հարկային պլանավորումը նույնպես ազդեցու-
թյուն է ունենում ֆինանսական լծակի դիֆերենցիալի 
վրա (ՏՇ – ՎՄՀԴ), քանի որ շահույթի ավելացումը, 
հարկային պլանավորման մեթոդների միջոցով, հնա-
րավոր է դարձնում տնտեսական շահութաբերության 
և, համապատասխանաբար, ֆինանսական լծակի 
արդյունավետության դրական նշանակությունը: 
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Գրականության ցանկ 
 

1.  «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 
2000 թվականի հուլիսի 7-ին: 

2. «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենք, ըն-
դունվել է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին: 

3. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք, ըն-
դունվել է 1997 թվականի մայիսի 14-ին:  

4. «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 2002 
թվականի դեկտեմբերի 26-ին: 

5. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 
1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ին: 

6. «Հայաստանի Հանրապետության հարկերի և տուր-
քերի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 1992 թվականի 
ապրիլի 19-ին:  

7. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 1997 
թվականի ապրիլի 14-ին: 

8. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենք, 
ընդունվել է 1998 թվականի հուլիսի 7-ին: 

9. «Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 
2000 թվականի հուլիսի 5-ին: 
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АННОТАЦИЯ 
 

А.В. Матевосян, В.Г. Багдасарян, М.Г. Матевосян  

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Большое количество научных, научно-исследова-
тельских работ посвящены построению механизма нало-
гообложения организации и проблемам методологии. 
Однако основная направленность приходится на долю 
вопросов, связанных с налоговыми законодательствами. 
Следовательно, актуальными считаются проблемы изме-
нения режима налогообложения, прогноз возможного по-
ведения организации, а также проблемы налогового пла-
нирования и разработки методов сокращения расходов 
организации в случае взаимодействия с региональными 
налоговыми органами.  

На микроуровне срочность задачи налогового плани-
рования обусловлена как теоретическим, так и деловым 
значением. Каждый хозяйствующий субъект стремится 
привести затраты к минимуму, а доходы – к максимуму, 
что не является исключением с налоговой точки зрения.  

Налоговое планирование считается сферой дея-
тельности, которая может облегчить влияния внешней 
среды на текущую и планируемую деятельность кампа-
нии, обеспечить равновесие между фискальными и регу-
лируемыми функциями налогов, тем самым увеличивая 
импульсивную роль налоговой системы. В общем смысле 
налоговое планирование организации должно создавать 
целостную систему управления эффективностью произ-
водства, в условиях работающей налоговой системы, а 
при возможности уменьшать риски вложений.  

Финансово-экономическая деятельность организации 
сопровождаются многими финансовыми рисками, управ-
ление которыми считается важным фактором в улучше-
нии стабильности финансового положения. Значитель-
ными финансовыми рисками считаются налоговые рис-
ки, так как они связаны с финансовой деятельностью 
организации во всех областях. Необходимость управле-
ния налоговыми рисками определяется как большим ко-
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личеством налоговых платежей, так и как высоким уров-
нем налогового груза производственных организаций 
РА.  

В этом исследовании рассматривается налоговое пла-
нирование, оценка налогового бремени, налоговых воп-
росов о рисках, а также развития коридора и налога на 
прибыль закредитного механизма субсидий, решения о 
подходах, которые могут быть применены к практичес-
ким вопросам в рамках магистерского образования на 
уроках «Налогового планирования на микроуровне». 

 
 

SUMMARY 
 

A.V. Matevosyan, V.G. Baghdasaryan, M.H. Matevosyan 
 

THE MAIN ISSUES OF TAX PLANNING OF SMALL  
AND MEDIUM BUSINESS 

A large number of scientific, research works are 
devoted to creation of the mechanism of the taxation of the 
organization and methodology problems. However the main 
orientation falls to the share of the questions connected 
with the tax legislation. Therefore, actual problems of 
change of a mode of the taxation, the forecast of possible 
behavior of the organization, and also a problem of tax 
planning and development of methods of reduction of 
expenses of the organization in case of interaction reckon 
with regional tax authorities.   

At microlevel urgency of a problem of tax planning is 
caused both theoretical, and business value. Each managing 
subject seeks to lead expenses to a minimum, and the 
income – to a maximum that isn't an exception from the tax 
point of view.   

Tax planning is considered a field of activity which can 
facilitate influences of environment on flowing and planned 
activity of campaign, to provide balance between fiscal and 
adjustable functions of taxes, thereby increasing an 
impulsive role of tax system. In a general sense tax planning 
of the organization has to create a complete control system 
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of production efficiency, in the conditions of working tax 
system, and at opportunity to reduce risks of investments.  

Financial and economic activity of the organization are 
accompanied by many financial risks, management with 
which is considered an important factor in improvement of 
stability of a financial position.  Tax risks as they are 
connected with financial activity of the organization in all 
areas are considered as considerable financial risks.  Need 
of management of tax risks is defined as a large number of 
tax payments, and as by high level of tax freight of the RA 
production organizations.  

 In this research tax planning, an assessment of tax 
burden, tax questions of risks, and also developments of a 
corridor and a profit tax of the creditny mechanism of 
subsidies, decisions on approaches which can be applied to 
practical questions within master education at lessons "Tax 
planning at microlevel" . 
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