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1 Արտահայտված տեսակետները և եզրակացությունները պարտադիր չէ, որ արտացոլեն Միացյալ Թագավորության կառավարության 
պաշտոնական դիրքորոշումը, Համաշխարհային բանկի, Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենի կամ նրանց կողմից 
ներկայացվող կառավարությունների տեսակետները։ 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 

 

2 
 

ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ 

Այս հետազոտությունն իրականացվել «Աջակցություն հարկային վարչարարությանը 
և քաղաքականության առաջնորդմանը» (ԱՀՎՔԱ) ծրագրի շրջանակներում՝ ՀՀ Պետական 
եկամուտների կոմիտեի (ՊԵԿ) համար:  

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամն իր 
երախտագիտությունն է հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել սույն 
զեկույցի պատրաստման գործում: Մասնավորապես, շնորհակալություն ենք հայտնում. 

 ԱՀՎՔԱ ծրագրի համակարգող Անահիտ Բասենցյանին, 
 ՀԲ փորձագետ Արթուր Թամազյանին հետազոտության ընթացքում ցուցաբերած 

շարունակական աջակցության և հատկապես տվյալների վերլուծությանը և 
փորձարարական գնահատմանը ավանդ բերելու համար, 

 ՀԲ փորձագետ Ձոնաթան Կարվերին հետազոտության փորձարարական հատվածը 
նախագծելու համար, 

 ՀԲ խորհրդատու Արմինե Գրիգորյանին հարցաթերթը կազմելիս մասնագիտական 
խորհրդատվության համար,  

 ՊԵԿ-ի վարչությունների պետեր Արսեն Սառիկյանին, Հրաչյա Մուրադյանին և Կարեն 
Թամազյանին՝ զեկույցի պատրաստման տարբեր փուլերում այն մեկնաբանելու և 
ուղղորդելու համար, 

 Հարցմանը մասնակցած բոլոր հարկ վճարողներին և հարցումն իրականացրած 
հարցազրուցավարներին՝ համագործակցության համար: 

Զեկույցի պատրաստման պատասխանատուներն են.  
 Ահարոն Չիլինգարյանը, որը շարադրել է վերլուծական զեկույցը և նպաստել 

հետազոտական գործիքների և նախագծի մշակմանը, 
 Հեղինե Մանասյանը, որը ղեկավարել է հետազոտական թիմը, կոորդինացրել 

հետազոտական աշխատանքները և խմբագրել հայերեն զեկույցը, 
  Էլլա Կարագուլյանը, որը համակարգել է ընտրանքի, տվյալների հավաքագրման և 

մշակման աշխատանքները, 
 Սոնյա Մսրյանը, որը պատրաստել է գծապատկերները և աղյուսակային նյութերը: 
Զեկույցի պատրաստմանն իրենց ավանդն են բերել նաև ՀՌԿԿ-Հայաստանի թիմի 

անդամները, մասնավորապես Իրինա Եսայանը, որը պատրաստել է հավելվածի աղյուսակները 
և Ռյան Մեթյուն, որը սրբագրել է անգլերեն զեկույցը: 

Զեկույցն անգլերեն է թարգմանել Արփինե Փորսուղյանը: 
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Կ. Միգարա Օ Դե Սիլվա 
 Ավագ տնտեսագետ, Համաշխարհային կառավարման պրակտիկա,         
Համաշխարհային բանկ 

 
Հարկային վարչարարության և հարկերի ընկալումների հետազոտությունը 

Հայաստանում, որ սկիզբ է առել 2013 թվականից, ներկայումս հարկային վարչարարության 

համեմատական տվյալների ամենահարուստ ռեսուրսներից մեկն է: Համընդգրկուն 

հետազոտության այս փուլը ներառել է փոքր և միջին հարկ վճարողներին: Այն նախաձեռնվել է 

Միացյալ Թագավորության «Լավ կառավարման հիմնադրամի» կողմից ֆինանսավորվող 

«Աջակցություն հարկային վարչարարությանը և քաղաքականության առաջնորդմանը» (ԱՀՎՔԱ) 

ծրագրի ներքո, օժանդակելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային մարմնին (Պետական 

եկամուտների կոմիտեին)` բացահայտելու հարկային վարչարարության բարեփոխումների 

ոլորտներն ու հնարավոր բացերը և արդյունավետորեն հասցեագրելու դրանք: 

Ներկայիս` համավարակի տարածման ընթացքում ՊԵԿ-ը որոշ մարտահրավերներ է 

ունենում, որոնցից մեկը կապված է հարկ վճարողների կողմից պարբերաբար արձագանք 

ստանալու և նրանց հետ մշտական երկխոսություն ապահովելու հետ: Ակնկալվում է, որ այս 

հետազոտությունը մեծապես կնպաստի ՊԵԿ-ին` պարզելու այն ուղիները, որոնք 

հնարավորություն կտան շարունակել հարկային եկամուտների հավաքագրման ավելացումը, 

միաժամանակ նվազեցնելով հարկ վճարողների հարկային բեռը, ինչն, ամենայն 

հավանականությամբ, կհանգեցնի հարկերը կամավոր վճարելու աճին: ՊԵԿ-ի ղեկավարությունը 

հասկանում է, որ այսպիսի պարբերական հետազոտություններ հետագայում ևս պետք է 

իրականացվեն, և ես ուրախ եմ, որ ՊԵԿ-ը մտադիր է սույն մոտեցումը ապագայում դարձնել 

Հայաստանի հարկային վարչարարության անբաժանելի մաս: 

Ի վերջո, ես ցանկանում եմ շնորհակալությունս հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ներգրավված 

են եղել այս հետազոտության նախապատրաստման գործընթացում և զեկույցի ընդգրկուն և 

բարձր որակի համար, ինչը արդյունք է մեր սերտ համագործակցության ՊԵԿ-ի և 

հետազոտությունն իրականացրած կազմակերպության՝ ՀՌԿԿ-Հայաստան հիմնադրամի հետ: 

Մենք ակնկալում ենք հետագայում շարունակել մեր համագործակցությունը ՊԵԿ-ի հետ: 
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Էդվարդ Հովհաննիսյան 

Հայաստանի Հանրապետոււթյան պետական եկամուտների կոմիտեի 
նախագահ  

 
 

Պետական եկամուտների կոմիտեն շարունակաբար աշխատում է հարկային 

վարչարարության արդիականացման և հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունները 

բարելավելու ուղղությամբ: Կարևորելով մատուցվող ծառայություններում նորարարական 

լուծումների օգտագործումը` Կոմիտեն ստանձնել է  «Թվային ՊԵԿ» կոնցեպտի ներդրման 

տեսլական՝ տեխնոլոգիական լուծումների և կառավարման նորարարական մոդելների 

կիրառմամբ հարկային և մաքսային գործընթացների արդյունավետության բարձրացման, 

գործարար շրջանակների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորման, բարձրորակ և 

միջազգայնորեն մրցունակ ծառայությունների մատուցման, «անտեսանելի», բայց արդյունավետ 

հսկողության իրականացման և մարդկային գործոնի նվազեցման ապահովման նպատակով: 

ՊԵԿ - հարկ վճարող գործընկերային հարաբերությունների էլ ավելի ամրապնդման ու 

շարունակական զարգացման նպատակով Կոմիտեն հետամուտ է լինում հարկային մարմնի և 

իրականացվող հարկային վարչարարության նկատմամբ հարկ վճարողների վերաբերմունքի 

ուսումնասիրությանը՝ թիրախավորելով տարբեր խմբերի հարկ վճարողների։ Այս անգամ 

Կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել փոքր և միջին ձեռնարկությունները, որոնք 

մեր երկրի տնտեսության մրցունակության բարձրացման, ներառականության և կայուն 

զարգացման ապահովման կարևորագույն գործոններից են։ Բիզնեսից ստացած ազդակներն 

ուղենշային են համարվում հետագա վարչարարական գործիքակազմի մշակման և բարելավման 

գործընթացում։ Դրանց ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս բացահայտել նրանց առջև ծառացած 

մարտահրավերները և հնարավոր անհարմարությունները, և հարկային վարչարարության 

զարգացման ռազմավարությունը մշակելիս` անդրադառնալ այդ հարցերին: 

Սույն զեկույցի արդյունքները ցույց են տալիս, որ հարկ վճարողների մեծ մասի մոտ 

դրական է վերաբերմունքը հարկային մարմնի, հարկային վարչարարության, ինչպես նաև հարկ 

վճարողներին մատուցվող ծառայությունների նկատմամբ, միևնույն ժամանակ 

պարտավորեցնում են էլ ավելի կատարելագործել մատուցվող ծառայությունները` հաշվի 

առնելով առկա պահանջարկը և ժամանակակից տեխնոլոգիական առաջընթացը: 

Մենք հավատացած ենք, որ հետազոտական այս նախաձեռնությունը կունենա 

շարունակական բնույթ և կնպաստի պետություն - մասնավոր հատված  երկխոսության 

բարելավմանը` հարկային վարչարարության հետագա բարեփոխումների միջոցով: 
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

ԱԱՀ 
ԱՀՎՔԱ 

Ավելացված արժեքի հարկ 
Աջակցություն հարկային վարչարարությանը և 
քաղաքականության առաջնորդմանը 

ԶԼՄ Զանգվածային լրատվամիջոցներ 
ԶՎ Զրուցավար 
Հ Հավելված 
ՀԲ Համաշխարհային բանկ 
ՀԴՄ Հսկիչ-դրամարկղային մեքենա 
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 
ՀՀ ԱԱՊ Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատ 
ՀՀ ՊԵԿ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե  
ՀԿ Հասարակական կազմակերպություն 
ՀՁ Համատեղ ձեռնարկություն 
ՀՆԱ Համախառն ներքին արդյունք 
ՀՈԱԿ Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն 
ՀՊ Հրաժարվում եմ պատասխանել 
ՀՌԿԿ Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն 
ՏՀԶԿ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն  

ՏՏ Տնային տնտեսություն 
ՉԳ Չգիտեմ 
ՊՈԱԿ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 
ՓԲԸ Փակ բաժնետիրական ընկերություն 
ՓՄՁ Փոքր և միջին ձեռնարկություն 
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ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ 
ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 2020Թ.  

Հետազոտությունն իրականացվել է «Աջակցություն հարկային վարչարարությանը 
և քաղաքականության առաջնորդմանը» (STAPL) ծրագրի2 շրջանակներում: Ծրագրի 
նպատակներից մեկը ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հարկ վճարողներին 
մատուցվող ծառայությունների որակի և արդյունավետության բարձրացումն է՝ հաշվի 
առնելով հարկ վճարողների ընկալումներն ու վերաբերմունքը, նրանց դիրքորոշումը 
հարկային օրինապահության նկատմամբ: Հենց վերջինս բացահայտելու համար 
պարբերաբար իրականացվում են ընտրանքային հարցումներ. 2020թ. մայիսին 
պատահական ընտրանքով հարցվել են փոքր և միջին բիզնեսը ներկայացնող 610 հարկ 
վճարողներ: Հարցման արդյունքները քննարկելիս, անշուշտ, հարկ է նկատի ունենալ 
ոլորտում ընթացող զարգացումները, ծառացած մարտահրավերները և 
հնարավորությունները:  

Հարկային մարմինը վերջին տարիներին մի քանի մարտահրավերներ է ունեցել, 
որոնք առիթ են հանդիսացել նախաձեռնելու հարկային վարչարարության և պետական 
եկամուտների կոմիտեի աշխատանքների ռազմավարության նորովի մշակում: 
Մարտահրավերները եկել են բյուջետային օրենսդրության փոփոխություններից, 
հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելով, 2018թ. հուլիսի 1-ից հարկային և մաքսային 
հարցերով պաշտոնական պարզաբանումների իրավասությունը և պարտավորությունը 
հարկային մարմնից՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից ՀՀ հարկային 
քաղաքականություն մշակող մարմնին՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը 
փոխանցումից, ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու արդյունքում մաքսային և անուղղակի հարկերի 
ոլորտում միասնական քաղաքականություն և վարչարարություն իրականացնելու 
անհրաժեշտությունից։ Բացի այդ, Հայաստանը ստորագրել է մի քանի միջազգային 
համաձայնագրեր, այդ թվում ՏՀԶԿ շրջանակներում, որոնք վերաբերում են տվյալների 
ավտոմատ փոխանակմանը և այլ հարկային վարչարարական հարցերի։ Ըստ ՀԲ-ի Doing 
Business ծրագրի, վերջին տարիներին Հայաստանում հարկային վարչարարության 
հարցերին առնչվող բազմաթիվ օրենսդրական փոփոխություններ են քննարկվել և 
իրականացվել։ Այդ օրենսդրական փոփոխությունները վերաբերում են նաև 
կորպորատիվ կառավարման համակարգի հետագա ուժեղացմանը, մասնավորապես 
տնօրենների խորհրդի անկախ անդամների ինստիտուտի դերի մեծացմանը, ներքին 
աուդիտի հանձնաժողովի պարտադիր ձևավորմանը։ 2019 թվականից ուժի մեջ է մտել 
Հորիզոնական մոնիթորինգի մեխանիզմը, որպես հարկային մարմին-հարկ վճարող նոր 
տիպի հարաբերությունների ձևավորման հիմք, ինչպես նաև 2020 թվականից ուժի մեջ է 

 
2 ՀՀ կառավարության հետ համագործակցաբար իրականացվող «Աջակցություն հարկային 
վարչարարության և քաղաքականության առաջնորդմանը» ծրագրին աջակցում է Համաշխարհային բանկը՝ 
Մեծ Բրիտանիայի Լավ կառավարման հիմնադրամի (GGF) ֆինանսավորմամբ:  
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տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումների օրենսդրությունը, որը ևս նոր 
իրողություն է ու պահանջում է հասցեական նոր մակարդակի վարչարարություն: 
Հարկային մարմինը պարտավոր է քայլել ժամանակի հետ և կիրարկել էլեկտրոնային 
կառավարման գործիքներ, ի նպաստ հարկ վճարողների և ընդհանրապես հարկային 
վարչարարության արդյունավետության աճի: Գնահատելով Հայաստանում հարկային 
վարչարարության բարեփոխումների ծրագրի իրականացման արդյունավետությունը, 
Համաշխարհային բանկի վերջերս հրատարակված զեկույցը3 մատնանշել է, որ 
Հայաստանում  «հարկային ծառայությունների և փաստաթղթերի 96 տոկոսը մշակվում և 
ներկայացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ զգալիորեն իջեցնելով հարկերի վճարման 
ժամանակը 581 ժամից մինչև 268 ժամ» և ավելացնելով հարկերի հավաքագրումը 16 
տոկոսից մինչև ՀՆԱ-ի ավելի քան 20 տոկոս: 

Սույն հետազոտությունը նպատակ է ունեցել պարզաբանելու, թե վերը նշված 
փոփոխությունների ազդեցությամբ ինչպիսին են այժմ փոքր և միջին բիզնեսի 
ընկալումները և վերաբերմունքը Հայաստանում հարկային վարչարարական 
ծառայությունների կազմի, կառուցվածքի ու որակի նկատմամբ: Հետազոտության 
շրջանակներում անդրադարձ է կատարվել միայն հարկային վարչարարության 
հարցերին, վարչարարության բոլոր փուլերում. 

- հարկ վճարողների սպասարկման ծառայություններ՝ հատկապես շեշտադրելով 
ժամանակակից տեխնոլոգիաներով էլեկտրոնային եղանակով մատուցվող 
ծառայություններ, 

- հարկերի հավաքագրման, պատասխանատվության միջոցների կիրառման  և 
հարկային հսկողական գործառույթներ, 

- հարկային վեճերի պարագայում դրանց բողոքարկման գործընթացներ,  

- կազմակերպություններում հարկային հարցերով գործերի կառավարման, 
հարկային ռազմավարություն ունենալու հարաբերությունները՝ նորովի 
դիտարկմամբ,  

- նորովի են դիտարկվել նաև գենդերային հարցադրումները, այդ թվում հարկային 
հարցերի ու վարչարարության տեսանկյունից: 

Հարցման ժամանակ հաշվի են առնվել հարցմանը մասնակից միկրո, փոքր և միջին 
բիզնեսի շրջանառության ծավալները, գործունեության տարիները, վճարվող 
հարկատեսակները և հատուկ կամ ընդհանուր հարկային ռեժիմներում ընդգրկված 
լինելը, բաժնետիրական կառուցվածքի հնարավոր ազդեցությունը, արտաքին 
խորհրդատուների ծառայություններից օգտվելը, այլ անհրաժեշտ գործոններ՝ 
ապահովելու համար պատասխանների վիճակագրորեն հիմնավորվածությունը և 
նեկայացուցչականությունը։  

 
3 “Arizti, Pedro; Boyce, Daniel J.; Manuilova, Natalia; Sabatino, Carlos; Senderowitsch, Roby; Vila, Ermal. 
2020. Building Effective, Accountable, and Inclusive Institutions in Europe and Central Asia: Lessons from the 
Region. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34031 
License: CC BY 3.0 IGO, էջ 14: 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 
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Այդպիսի բազմակողմ տվյալների առկայությունը և հասանելիությունը հնարավոր 
են դարձնում այլ նմանատիպ վերլուծությունների իրականացումը հետազոտողների, 
պետական մարմինների, մասնագիտական շրջանակների և թեմայով հետաքրքրված 
այլոց կողմից:   

 
Հուշագիր 1.  գծապատկերների, աղյուսակների և տվյալների մասին.  

Բոլոր գծապատկերներում և աղյուսակներում, եթե այլ նշում չկա, բերված են բոլոր 
պատասխանները` արտահայտված տոկոսներով ամբողջի մեջ: Այն դեպքերում, երբ 
հարցվածները հնարավորություն են ունեցել տալու մեկից ավելի պատասխան, տոկոսների 
հանրագումարը տարբերվում է հարյուրից, ինչը հարցադրման և հաշվարկի 
առանձնահատկությունն է, ոչ թե թվաբանական սխալ: Վերլուծության մեջ ներկայացված թվերի 
և գծապատկերներում կամ աղյուսակներում տրված թվերի միջև կարող են լինել աննշան 
տարբերություններ, ինչը կլորացման հետևանք է: Որոշ դեպքերում, շարադրանքը կամ 
պատկերներն ավելի հստակ ներկայացնելու նպատակով, փոքրարժեք թվերն անտեսվել են:  

Հուշագիր 2.  գծապատկերների, աղյուսակների և տվյալների ներկայացման մասին.  

Տեքստը պարունակում է հղումներ գծապատկերներին և աղյուսակներին։ 
Այնուամենայնիվ, ընթերցողի տրամադրության տակ կլինեն նաև այլ նյութեր, մասնավորապես 
խաչաձև և համեմատական աղյուսակներ, որոնք Զեկույցը չծանրաբեռնելու համար 
օգտագործված և վերլուծված են, սակայն ներկայացված չեն տեքստում կամ հավելվածներում։ 
Դրանք կարելի է վերցնել ՀՌԿԿ-Հայաստանի գրասենյակից կամ կայքից։ 

Նմանատիպ հարցումներ ՀՌԿԿ-Հայաստանն իրականացրել է նաև 2013թ., 2016թ. և 
2018թ.։ Սույն զեկույցում բերված են որոշ համադրումներ 2018թ. տվյալների հետ։ Սակայն, այդ 
սակավաթիվ համադրումներին պետք է որոշակի վերապահումով վերաբերել, քանի որ վերջին 
հարցման մեթոդաբանությունը, ընտրանքը և տվյալների հավաքագրման մեթոդը որոշակիորեն 
տարբերվում են նախորդից: Մասնավորապես, տեխնիկական առաջադրանքին 
համապատասխան, 2020թ. հարցմամբ առավելապես թիրախավորվել են անհատ 
ձեռնարկատերերը, փոքր և միջին ձեռնարկությունները, իսկ որպես հարցվող՝ նաև կանայք: 
Որպես տվյալների հավաքագրման մեթոդ կիրառվել է առցանց հարցումը, ինչն, ամենայն 
հավանականությամբ, պայմանավորել է «Չգիտեմ» և «Հրաժարվում եմ պատասխանել» 
տարբերակների սովորականից ավելի հաճախ ընտրությունը:  

Խաչաձև աղյուսակների պարագայում պետք է հաշվի առնել, որ համադրվող 
ցուցանիշները ներկայացնելիս հիմք են ընդունվել ոչ թե բոլոր, այլ միայն որոշակի՝ հստակ 
պատասխան պարունակող արձագանքները (չգիտեմ, հրաժարվում եմ պատասխանել 
տարբերակները հաշվի չեն առնվել):   

   

ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆՏՐԱՆՔԸ 

2020թ. մայիսին իրականացված համահանրապետական հարկ վճարող 
կազմակերպությունների ու անհատ ձեռներեցների ընտրանքային հետազոտության նպատակն 
էր հասկանալ, թե ինչպիսին են հարկային վարչարարության ուղղությամբ գործարար հարկ 
վճարողների ընկալումները։  

1. Հարկ վճարող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ընտրանքային 
հետազոտության հիմնական բնութագրերը  

- Հետազոտության թիրախային բազմությունը՝ հարկ վճարող կազմակերպություններ և 
անհատ ձեռնարկատերեր, 

- Տարածքային ընդգրկումը՝ ՀՀ բոլոր մարզերը և Երևան քաղաքը, 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 
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- Ընտրանքի շրջանակը կամ գլխավոր համակցությունը՝ ՀՀ ՊԵԿ-ում գրանցված հարկ 
վճարող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ցանկը, 

- Հարցման թիրախային ծավալը. 600 հարցում4, որից 200-ը՝ կին ձեռնարկատերերից,   

- Ընտրանքի սխալի աստիճանը. +/- 3,8%, 

- Տվյալների հավաքագրման գործիքները. ստանդարտացված հարցաթերթ՝ թաբլեթով և 
առցանց, հեռախոսային հարցման ուղեցույց՝ զրուցավարների համար, 

- Տվյալների հավաքագրման եղանակը` առցանց և/կամ հեռախոսային հարցազրույցներ5  
հետևյալ քայլերի իրականացման արդյունքում.  

o ընտրված հարկ վճարող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 
ցանկում առկա էլեկտրոնային հասցեներին նամակների առաքում, 

o ընտրված հարկ վճարող կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին 
հետամուտ զանգեր,  

o հեռախոսային հարցումների իրականացում՝ հարցաթերթի առցանց լրացումն 
անհնար լինելու դեպքում:  

Հատուկ նշում. Հարցումը նախատեսվում էր իրականացնել դեմ-առ-դեմ հանդիպումների 
եղանակով, սակայն, պայմանավորված կորոնավիրուսային համավարակով Հայաստանում 
հայտարարված արտակարգ դրությամբ սահմանված աշխատանքային ռեժիմից, այն 
տեղափոխվեց առցանց հարթակ:  

 
2. Ընտրանքի մեթոդաբանությունը  

Ստորև բերված են հարկ վճարող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 
ընտրանքի ձևավորման հիմնական սկզբունքները.  

- ստրատիֆիկացում ըստ 2018թ. տարեկան շրջանառության ծավալի (մինչև 100 մլն դրամ՝ 
միկրո, 100-500 մլն դրամ՝ փոքր, և 501-1500 մլն դրամ՝ միջին6) և հարկ վճարողի տեսակի 
(կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր),  

- յուրաքանչյուր ստրատայում կազմակերպությունների ընտրանք ըստ գլխավոր 
համակցության ստրատաներում կազմակերպությունների թվի համամասնության, 

- հիմնական ընտրանքի ձևավորում. շուրջ 4800 կազմակերպությունների պատահական 
ընտրություն,  

- պահուստային ընտրանքի ձևավորում՝ բաղկացած 1700 կին ձեռնարկատերերից (անհատ 
ձեռներեցներ և կազմակերպության հիմնադիրներ),   

- հարցվողի ընտրությունը՝ կազմակերպության գործունեության և հատկապես հարկային 
էական հարցերի հետ կապված որոշումներ կայացնող անձինք, օր.՝ տնօրեն, գլխավոր 
հաշվապահ և այլն:  

 
Ստորև բերված չորս աղյուսակներում (1-4) և Գծապատկեր 1-ում  ամփոփված են հարկ 

վճարող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ մարզերի, ըստ 

 
4 Փաստացի իրականացվել է 610 հարցում: 
5 Առցանց լրացված հարցաթերթերի թիվը կազմել է 490, իսկ հեռախոսով լրացվել է 120 հարցաթերթ; 
6 Դասակարգման հիմքում ընկած են «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության 
մասին» ՀՀ օրենքի (2000թ. դեկտեմբերի 5, ՀՕ-121) երկրորդ հոդվածի՝ ՓՄՁ սուբյեկտների դասակարգման 
չափորոշիչները:  



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 

15 
 

կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի, ինչպես նաև տարեկան շրջանառության 
ծավալների: 

Աղյուսակ 1․ Հարցված հարկ վճարողների կազմն ըստ կազմակերպաիրավական ձևի 

Կազմակերպաիրավական ձևը Թիվը 
Կազմակերպություններ 390 
Անհատ ձեռնարկատերեր 220 
Ընդամենը 610 

 
Աղյուսակ 2․ Հարցված հարկ վճարողների բաշխումն ըստ մարզերի 

Մարզ  Թիվը Բաժինը, % 
Երևան 296 48.5 
Արագածոտն 14 2.3 
Արարատ 34 5.6 
Արմավիր 42 6.9 
Գեղարքունիք 25 4.1 
Կոտայք 50 8.2 
Լոռի 39 6.4 
Վայոց Ձոր  8 1.3 
Շիրակ 45 7.4 
Տավուշ 26 4.3 
Սյունիք 31 5.1 
Ընդամենը 610 100.0 

 

Աղյուսակ 3․ Հարցված հարկ վճարողների բաշխումն ըստ տարեկան շրջանառության ծավալի 

Շրջանառությունը, մլն ՀՀ դրամ Հարցվածների թիվը 

Մինչև 100 318 
100-500 192 
501-1500 90 
Ընդամենը 6007  

 

Աղյուսակ 4. Հարցվածների կազմն ըստ իրավական կարգավիճակի և տարեկան 
շրջանառության ծավալի 

Շրջանառությունը, 
մլն դրամ  

Անհատ ձեռնարկատերեր Իրավաբանական անձինք-
կազմակերպություններ 

Ընդամենը 

Մինչև 100  191 127 318 
100-500  22 170 192 
501-1500  2 88 90 
Ընդամենը 215 395 600 

 

Ինչպես երևում է վերոբերյալ աղյուսակից և ստորև գծապատկերից, մինչև 500 մլն դրամի  
տարեկան շրջանառություն ունեցող կազմակերպությունների (այստեղ և այսուհետ, եթե հատուկ 
նշված չէ, ապա կազմակերպություն ասելով պետք է հասկանալ գործարար հարկ վճարող, այդ 

 
7 Տասը կազմակերպություն չի պատասխանել շրջանառության ծավալին վերաբերող հարցին: 
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թվում անհատ ձեռնարկատեր) բաժինն ընտրանքում կազմել է մոտ 85%, ինչը նշանակում է, որ 
հարցմամբ հիմնականում ընդգրկվել է միկրո և փոքր բիզնեսը։  

Գծապատկեր 1․ Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ  
տարեկան շրջանառության ծավալների, % ամբողջի մեջ 

 

 
Հարցված հարկ վճարողների 45.2 տոկոսը գործում է արդեն 6 տարի, իսկ մնացածն՝ ավելի 

երկար ժամանակ, ներառյալ 23.4 տոկոսը՝ 15 տարի և ավելի (տես Գծապատկեր 2): Դա 
նշանակում է, որ ընտրանքում ունենք հավասարակշռված ու տարատեսակ փորձառությամբ 
կազմակերպություններ:  

Գծապատկեր 2. Ձեր բիզնեսը/կազմակերպությունը քանի° տարի է փաստացի (ակտիվ) գործում 
Հայաստանում, % ամբողջի մեջ, n=610 

 

Հարցվածների թվում նշանակալի է եղել ղեկավարների՝ սեփականատերերի, 
տնօրենների, փոխտնօրենների, խորհրդի անդամների և ֆինանսական տնօրենների բաժինը (42.7 
տոկոս, տես՝ Գծապատկեր 3 և Հավելված 2-ի աղյուսակ Հ1.1): Մի շարք դեպքերում հարցաթերթին 
պատասխանելու համար ղեկավարները հրավիրել են հաշվապահին կամ այլ տեղյակ 
աշխատակցի։ 

53

32

15

Միկրո

Փոքր

Միջին

0,5

25,4

19,3

17,2

14,1

23,4

Մինչև 1 տարի

1 – 3 տարի

4 – 6 տարի

7 – 10 տարի

11 – 15 տարի

15 տարուց ավելի
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Գծապատկեր 3․ Ո՞րն է Ձեր պաշտոնը տվյալ կառույցում, % ամբողջի մեջ, n=6108 

 

Հարցմանը մասնակցած գործարարների և/կամ նրանց ներկայացուցիչների 
կրթամակարդակը բավականին բարձր է. նրանց մոտ 72 տոկոսը բարձրագույն կրթություն ունի, 
իսկ մոտ 10 տոկոսը՝ միջնակարգ մասնագիտական (տես գծապատկեր 4): 

Գծապատկեր 4. Հարցվածների բաշխումն ըստ կրթամակարդակի, % ամբողջի մեջ, n=610 

 

 
8 Ընտրանքում անհատ ձեռնարկատերերի թիվը 220 է, ինչը կազմում է հարցվածների ընդհանուր թվի 
36,1%-ը: Սակայն, որոշ դեպքերում պատասխանել է ոչ թե ձեռնարկատերն, այլ, ամենայն 
հավանականությամբ, հաշվապահը: 

32,0

24,3

22,0

17,0

2,8

0,7

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

Ես անհատ ձեռնարկատեր եմ

Գլխավոր հաշվապահ

Բաժնետեր/Սեփականատեր

Գործադիր տնօրեն/Նախագահ/Փոխնախագահ

Ֆինանսական հարցերով ղեկավար

Տնօրենների Խորհրդի անդամ

Մենեջեր/Գործավար

Հաշվետար

Իրավաբանական ծառայության ղեկավար

Կադրերի/Մարդկային ռեսուրսների բաժնի պետ

Փոխտնօրեն

Լիազորված անձ

9,8

17,5

30,7

38,4

3,6

Միջնակարգ

Նախնական և միջին մասնագիտական

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան



ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ.  ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Հարցումը ցույց տվեց, որ հարկ վճարողների վերաբերմունքը հարկային վարչարարության 
և օրինապահության նկատմամբ դեպքերի մեծ մասում արտահայտում է վստահության բավարար 
մակարդակ: Հարցման մասնակիցները նաև առաջարկություններ են ներկայացրել, ինչը 
մատնանշում է նրանց վստահությունը, որ դրանք կնպաստեն հարկային մարմին-հարկ վճարող 
հարաբերությունների հետագա հստակեցմանը ու կարգավորմանը:  

Հիմնական արդյունքները հետևյալն են․ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԻՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 

1. Կազմակերպությունների մոտ տարածված չեն կորպորատիվ կառավարման 
համակարգերը. համապատասխան հարցին «այո» պատասխանն են տվել հարցվածների 
ընդամենը 13,4 տոկոսը։ Հարկային հարցերով որոշումներ կայացնողների շարքում 
կորպորատիվ համակարգի առկայությունը մեծ դերակատարում չունի. հարցված 
կազմակերպությունների միայն 2,8 տոկոսի դեպքում է, որ հարկային հարցերում  
որոշումներն ընդունում է տնօրենների խորհուրդը:  

2. Հարցվածների թվում 9 տոկոս են կազմել «օրինապահ հարկ վճարող» հավաստագիր 
ունեցող հարկ վճարողները: Այս ինստիտուտը թեև որոշակի տարածում ունի, 
այնուամենայնիվ, ընկալման վիճելի առարկա է։ 

3. Հարցված կազմակերպություններն ըստ էության ներգրավված չեն, և առանձնապես 
հակված չեն անդամակցելու մասնագիտացված կառույցների կամ ոլորտային 
միությունների ու ասոցիացիաների: Նրանց միայն 5,5 տոկոսն է անդամակցում 
միությունների: Առավել մեծ անդամակցություն արձանագրվել է առևտրա-
արդյունաբերական պալատներին:  

4. Կազմակերպությունների 10-ից միայն 3-ում գիտեն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
«Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի» 
գործունեության մասին, սակայն 10-ից 7-ը կարևոր են համարում այդ ու նման 
կառույցների առկայությունը։  

5. Հարկային մարմիններին չհայտարարագրված հարկային շրջանառության «զգայուն» 
հարցի պատասխանները ցույց են տալիս «ստվերի»  ցածր մակարդակ. 6,6 տոկոս:  

6. Հարկվող շրջանառությունները ու հարկերը ազնվորեն հայտարարագրելու առավել 
կարևոր դրդապատճառ է մատնանշվել «որպես ակտիվ քաղաքացի ավանդ բերելը»:  

7. Հարկային վարչարարության ռեֆորմներում կազմակերպություններն առանցքային են 
համարել հարկ վճարողների սպասարկման ծառայությունների ընդլայնումը։ 

8. Եկամտային հարկի դրույքաչափերի իջեցումը, միկրոձեռնարկատիրությանը հարկերից 
ազատելը, շրջանառության հարկի շեմի բարձրացումը և այլ վերջին փոփոխություններն 
ակնհայտորեն ողջունվել են կազմակերպությունների կողմից. հարցվածների 57.4 
տոկոսը նշել է, որ այդ ռեֆորմները օգտակար կամ շատ օգտակար են եղել իրենց բիզնեսի 
համար։ Ավելին, նրանց 74,1 տոկոսը համարում է, որ այդպիսի ռեֆորմները նպաստելու 
են հարկերը կամավոր վճարելուն: 

9. Որպես հարկային օրինապահության բացասական կողմ հարցվածները նշել են 
եկամուտների հնարավոր նվազումը՝ կապված ոչ էլաստիկ գնողունակության հետ։ 
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10. Հարցվածների 43,8 տոկոսի կարծիքով եկամուտները չհայտարարագրելու դեպքում 
ներկայումս սահմանված պատժամիջոցները բավականին արդար են: 

11. Ընկերությունների կողմից օրենսդրության մեջ եղած բացերը սեփական հարկային 
վճարները կրճատելու համար օգտագործելու ընդունելի լինելու պատասխանները 
որոշակիություն չեն պարունակում: Այդուհանդերձ, պատասխանների մեջ ոչ էական 
չափով գերակշռում են այն ընդունելի համարողները: 

12. Հարցվածների գերակշիռ մասի՝ 74,2 տոկոսի կարծիքով վերջին տարվա ընթացքում 
բարելավվել է ՊԵԿ-ի վերաբերմունքը հարկ վճարողների նկատմամբ: Հարկ վճարողների 
նկատմամբ վերաբերմունքից գոհունակության աստիճանն ավելի բարձր է հարկային 
մարմնի, քան մաքսային մարմնի դեպքում: Ի դեպ, հարցվածների 72,5 տոկոսը չի զբաղվել 
արտահանման/ներմուծման գործունեությամբ:  

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ 

 
1. Կազմակերպությունների կողմից հարկային մարմնի ծառայությունների 

օգտակարության միջին գնահատականը կազմել է մոտ 3,4՝ առավելագույն հնարավոր 
4 միավորից: Հատկապես օգտակար են համարվել (hարցվածների 95  տոկոսից ավելի) 
հաշվետությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգը և այլ էլեկտրոնային 
ծառայությունները: 

2. Ծառայությունների որակի վերաբերյալ դրական գնահատումները՝ օգտակարության 
համեմատ, ավելի զուսպ են եղել. հիմնականների համար 62 տոկոս՝ օգտակարության 
հարցի նվազագույնը 70 տոկոսի դիմաց: Առկա ծառայությունների շարքում հետագա 
կատարելագործման առավել կարիք ունեցող է համարվել զանգերի կենտրոնը / թեժ 
գիծը, որը զգալի առաջընթաց է ունեցել: 

3. Կազմակերպությունները վստահ են, որ երկու նորամուծությունները՝ միասնական 
հաշվի կիրառումը և հարկերն էլեկտրոնային եղանակով վճարելու 
հնարավորությունը նպաստում են բիզնես գործընթացների պարզեցմանը:  

4. Վերջին երեք տարիների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից ձեռնարկված 
հարկային վարչարարության միջոցառումները բարձր գնահատականի են 
արժանացել. դրանք խիստ դրական և դրական է գնահատել հարցվածների 70,2 
տոկոսը: 

5. Հարկային համակարգի կառուցվածքում՝ «հարկային մարմնի հուսալիությունը» 
անվանումով բաղադրիչը մյուս բաղադրիչների համեմատ առավել դրական է 
ընկալվել: 

6. Հստակ պատասխաններ տված հարցվածների մեծ մասը համարում են, որ ՊԵԿ-ը 
խտրական վերաբերմունք չի ցուցաբերում  հարկ վճարողներին:  

7. Հարկային օրենսդրության առումով բիզնեսի համար առավել խանգարող հանգամանք 
է համարվել հարկային օրենքներում անորոշ և անճիշտ ձևակերպումների, երկիմաստ 
դրույթների առկայությունը:  

8. ՊԵԿ-ի  կողմից կիրառվող ընթացակարգերից ամենախնդրահարույցը համարվել է  
հարկային պարզաբանում/ուղղորդում ստանալու դժվարությունը: Ընդ որում. 
հարցվածների մեծ մասը չգիտի, թե պաշտոնական պարզաբանումներ տալու 
իրավասությունը երկու տարի առաջ ՊԵԿ-ից ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը 
փոխանցելը արդյոք նպաստել է հարկային վարչարարության բարելավմանը, թե ոչ: 
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9.  Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգը, որը հիմնականում թիրախավորում է 
խոշոր հարկ վճարողներին, շատերին հայտնի/հասկանալի չէ։ Դա կարող է 
բացատրվել նրանով, որ հարցվածների գերակշիռ մասը եղել են փոքր և միջին բիզնեսի 
ներկայացուցիչներ: 

10. ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի թեմաները արդիական են և սեմինարների մասին 
իրազեկումը բավարար է, սակայն կարիք կա ուշադրություն դարձնել, որ 
դասընթացներն իսկապես ավելի օգտակար ու արդյունավետ դառնան, քան 
մասնավոր սեկտորում:  

11. Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնների աշխատանքի վերաբերյալ 
ընկալումը և գնահատականները շատ դրական են:  

12. Դրական վերաբերմունք է արձանագրվել հարկային վարչարարությամբ զբաղվողների 
(ՊԵԿ-ի աշխատակիցների)՝ իրենց գործառույթներն իրականացնելիս ազնիվ և 
պրոֆեսիոնալ լինելու առումով: 

13. Հարկային մարմնի հետ հարկ վճարողի նախաձեռնությամբ հաղորդակցության 
հիմնական միջոցը շարունակում է մնալ հեռախոսը, իսկ հաղորդակցվելու համար 
առավել հաճախ հանդիպող պատճառը՝ օրենսդրական պարզաբանումներ ստանալը: 

14. Վարչարարական հարցերում կանոնակարգային փոփոխությունների մասին որպես 
տեղեկատվության ստացման նախընտրելի աղբյուր կազմակերպությունները նշել են 
անմիջականորեն հարկային մարմիններից ծանուցումներ ստանալը: 

15.  Հարկային մարմնից ստացվող ծանուցումների/հաղորդագրությունների 
բովանդակությունը որպես կանոն պարզ է շարադրված լինում: Ընդ որում, իրավական 
ակտերի փոփոխությունների մասին հարկ վճարողները գերադասում են 
էլեկտրոնային փոստով ծանուցվելը:  

16. Հարկ վճարողները լավատեղյակ չեն ՊԵԿ-ի՝ սպասարկման ծառայություններ 
մատուցելու ստանդարտի, ինչպես նաև Հարկային վարչարարության 2020-2024թթ. 
ռազմավարության փաստաթղթի մասին:  

17. Չնայած նախորդ կետում նշվածին. կազմակերպությունները բավարարված են 
ստացվող ծառայություններով (դեպքերի 79 տոկոս) և հիմնականում ակնկալում են 
իրազեկման և խորհրդատվության ծավալների ընդարձակում: 

18. Հարկ վճարողների առաջարկած նոր, այլ ցանկալի ծառայությունները կարող են 
խմբավորվել երկու ուղղությամբ. տեխնոլոգիական նոր լուծումներ (ներառյալ 
հարկային հեռախոսային հավելվածի ստեղծումը), և ներքին աուդիտի, 
վերահսկողական գործառույթներ ՊԵԿ-ի ներսում: 

 

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՎՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ  

  
1. Հարկային ստուգումների և ուսումնասիրությունների հարցում 

կազմակերպություններն էական դժգոհություններ չեն հայտնել:  

2. Հարկային ստուգումների ժամանակ իրենց իրավունքների մասին տեղյակ են 
գործարար հարկ վճարողների գերակշիռ մեծամասնությունը՝ 81 տոկոսը: 53,7 
տոկոսը վստահորեն կարողանում են հետամուտ լինել իրենց իրավունքների 
իրացմանը։ 

3. Հարցման արդյունքների համադրումը 2018թ. հարցման արդյունքների հետ թույլ է 
տալիս արձանագրել, որ ստուգման հետ կապված քննություններն ավելի 
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առարկայական են դարձել. հարկ վճարողները ավելի շատ են սկսել ընդունել իրենց 
սխալները, սակայն այն դեպքում, երբ չեն համաձայնել հարկային մարմնի հետ, ապա 
սկսել են ավելի շատ պայքարել իրենց իրավունքների համար: 

4. Համակարգչային ծրագրի միջոցով ռիսկայնության ցուցանիշների գնահատման 
գործառույթը, ինչպես նաև Մոնիթորինգի կենտրոնից գործարարներին ուղարկվող՝ 
ռիսկերի վերաբերյալ ծանուցումների ինստիտուտը և Կամերալ 
ուսումնասիրությունների արձանագրությունների միջոցով վերլուծությունների 
ներկայացումն ընդհանուր առմամբ ողջունվում են:  

 

ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 

 
1. Կազմակերպություններում տարածված չէ հաշվապահական հաշվառման և 

ֆինանսական ու հարկային հաշվետվությունների պատրաստման գործառույթը 
արտաքին կատարողների պատվիրակելը, խորհրդատուների ներգրավելը, ինչպես 
նաև հարկային, մաքսային հարցերով հատուկ վերապատրաստումների բյուջեներ 
ունենալը (համապատասխանաբար՝ 22,6 տոկոս, 17,9 տոկոս և 20,1 տոկոս): 

Այնուամենայնիվ, վերջին երկու տարիներին այս հարցում առկա են նաև դրական 
զարգացումներ. ըստ 2018թ․ իրականացված հարցման արդյունքների, արտաքին 
մատակարարների հարկային, մաքսային, իրավաբանական և բիզնես հարցերով 
խորհրդատվական ծառայություններից օգտվում էր կազմակերպությունների միայն  8-
ական (հարկային և մաքսային), 10 և 4 տոկոսը, համապատասխանաբար։  

2. Կազմակերպությունների միայն 21 տոկոսն է մշակում հարկային հարցերով 
ռազմավարություններ և քաղաքականություններ: Ընդ որում, բացառիկ դեպքերում է, 
որ դրանում ընդգրկվում են բաժնետերերը և տնօրենների խորհուրդները:  

3. Կազմակերպությունների՝ ընթացիկ և հետագա երկու տարիների ֆինանսական 
արդյունքների սպասվելիք և բիզնեսի կանխատեսվող ցուցանիշները զգույշ 
լավատեսական են։ Դա այդպես է նույնիսկ այն պարագայում, որ երկու տարի առաջ 
նմանատիպ հարցման մասնակիցների կանխատեսումները էականորեն չեն 
իրականացել:   

 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒՅԹ  

1. Կանանց հարցերով զբաղվող գործարար միություններից միայն երեքի առաքելության 
մեջ կան կանանց հատուկ վերաբերող հարցեր և դրանցում հանրագումարով 
ներգրավված են հարցվածների 0,6 տոկոսը՝ միություններում ընդգրկվածության 
ընդհանուր 5,5 տոկոսի համեմատ:    

2. Կազմակերպությունների ղեկավարների և խորհուրդների անդամների կազմում 
կանանց մասնաբաժինը մեծ չէ, բոլոր հարցվածների 21 տոկոսի մոտ է, որ ղեկավար 
կազմում կանանց բաժինը  գերազանցում է 50 տոկոսը: 

Մարզերում գործող բիզնեսների ղեկավար կազմում կանանց գերակշռությունը ավելի 
հազվադեպ է՝ 7,1 տոկոսային կետով, քան Երևանում:  

3. Կազմակերպությունների միայն 6,1 տոկոսն ունի գենդերային հավասարության 
քաղաքականության որևէ կանոնակարգող փաստաթուղթ: Գենդերային 
հավասարության քաղաքականության կանոնակարգեր առկա են կորպորատիվ 
կառավարման համակարգեր կիրարկող կազմակերպությունների 19,1 տոկոսի մոտ: 
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4. Կանայք (կին պատասխանողները) տղամարդկանց համեմատ էականորեն ավելի 
պակաս չափով են տեղին համարում օրենսդրական բացերի օգտագործումը 
սեփական   հարկային վճարները կրճատելու համար:  

5. ՊԵԿ-ի կողմից՝ կին հարկ վճարողներին տղամարդ հարկ վճարողների համեմատ  
խտրական չվերաբերվելու հարցում համոզվածություն է հայտել հարցվածների  60,5 
տոկոսը, ինչն ամենամեծն է ի համեմատ խտրականության տարատեսակ այլ 
հիմքերով ընկալումների: Ըստ որում, կանանց և տղամարդկանց կարծիքները գրեթե 
չեն տարբերվում:  

6. Հարկային մենեջերները հավասար չափով են ներկայացված կանանց և 
տղամարդկանց շրջանում: 

7. Հարկային կառավարմանը կանանց մասնակցության և կազմակերպություններում 
գենդերային խտրականության վերաբերյալ հարցերի պատասխաններից պարզվում է, 
որ. 

7.1. հարցվածների զգալի մասը՝ 36-ից 55 տոկոսը, ասել է «չգիտեմ» կամ 
«հրաժարվում եմ պատասխանել»; 

7.2. հարկային հարցերի կառավարմամբ զբաղվողների մեջ կանայք բավարար թվով 
ներկայացված են: Ընդ որում, հարցվածները դեմ չեն եղել, որ 
կազմակերպությունների այդ ստորաբաժանումում ավելի շատ կանայք 
ընդգրկվեն; 

7.3. հարկային հարցերի կառավարման ստորաբաժանումում աշխատավարձի 
իմաստով կանայք ավելի վատ վիճակում չեն; 

7.4. հարցվածները համաձայն չեն, որ Հայաստանի ընկերությունների մեծ մասն 
ունի գենդերային հավասարությունը խթանող քաղաքականություն: Չնայած 
դրան, մեծ մասը համոզված են, որ կանայք ու տղամարդիկ ունեն հավասար 
հնարավորություններ:  

8. Տղամարդ ու կին պատասխանողները մի շարք դեպքերում  նշանակալիորեն 
առանձնացել են իրենց պատասխանների մեջ: Այսպես, խաչաձև դիտարկումը 
բացահայտել է հետևյալ տարբերությունները.  

8.1. հարկերն ազնվորեն հաշվարկելու և վճարելու դրդապատճառների առումով 
էական տարբերություններ կան կին և տղամարդ պատասխանողների 
կարծիքների միջև. 

o որպես ակտիվ քաղաքացի ավանդ բերելը որպես դրդապատճառ 
մատնանշել են կանաց 77,4 տոկոսը՝ տղամարդկանց 66,3 տոկոսի 
դիմաց; 

o հարկ վճարելը բիզնեսի զարգացմանն ու ընդլայնմանը նպաստելու 
հանգամանքը նշել են կանանց 65,1 տոկոսը՝ տղամարդկանց 57,1 
տոկոսի դիմաց; 

o կանանց 27,2 տոկոսն է համոզված, որ մյուսները ևս վճարում են իրենց 
հարկերը, մինչդեռ տղամարդկանց 40,6 տոկոսն է այդպես կարծում:  

8.2. հարկային մարմնի՝ իր աշխատակիցների նկատմամբ պահվածքի 
փոփոխությունը նշել է կին պատասխանողների միայն 19,6 տոկոսը, իսկ  
տղամարդկանց՝ 27 տոկոսը; 
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8.3. հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգը «Շատ 
օգտակար» են համարել հարցված կանանց 54,0 տոկոսը, իսկ տղամարդկանց՝ 
63,6 տոկոսը; 

8.4.  հեռախոսազանգերի կենտրոնի ծառայությունների որակը «լավ» կամ «շատ 
լավ» են համարել կին պատասխանողների 56,3 տոկոսը, մինչդեռ 
տղամարդկանց՝ 64,2 տոկոսը; 

8.5. հարկային վարչարարություն իրականացնողների՝ պրոֆեսիոնալ և անկեղծ 
լինելու հարցում բացասական պատասխան են տվել կանանց 13,8 տոկոսը, իսկ  
տղամարդկանց՝ 19,8 տոկոսը; 

8.6. հարկ վճարողների հետ ՊԵԿ-ի շփման/վերաբերմունքի առումով ևս 
տարբերություններ կան կին և տղամարդ պատասխանողների կարծիքների 
միջև. այսպես. վերջին 12 ամսում ՊԵԿ-ի կողմից վերաբերմունքի դրական 
տարբերությանը «միանշանակ այո» պատասխանողների տեսակարար կշիռը 
տղամարդկանց մոտ կազմել է 36,8 տոկոս, իսկ կանանց մոտ՝ 29,6 տոկոս; 

8.7. «Մեր ընկերությունում կանայք և տղամարդիկ ունեն հավասար 
հնարավորություններ» դատողության հետ լիովին կամ որոշ չափով 
համաձայնել են կանանց 97,5 տոկոսը, իսկ տղամարդկանց՝ 90,4 տոկոսը:  
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Հայաստանի Հանրապետության հիմնական և հիմնարար օրենք Սահմանադրությունը 
սահմանել է յուրաքանչյուր անձի կողմից հարկեր վճարելու պարտականությունը, լինի դա 
ֆիզիկական անձ, թե իրավաբանական անձ: Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 8-րդ մասում 
սահմանված է հետևյալը. «Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է մուծել օրենքին համապատասխան 
սահմանված հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե մուտքագրվող 
պարտադիր այլ վճարումներ»։ Գործարար հարկ վճարողներն իրենց ջանքերով և գործով, երկրի 
զարգացման ընթացքն ապահովելու իմաստով առանցքային դերակատարում ունեն: 
Գործարարների ու նաև հենց կառավարության, նրա մարմին հանդիսացող և հարկային 
վարչարարություն իրականացնող պետական եկամուտների կոմիտեի համար կարևոր է 
հասկացված, վստահության վրա հիմնված համագործակցությունը: Սույն հետազոտությամբ 
ներկայացուցչական հարցման տվյալների հիման վրա ստորև ներկայացվել է, թե ինչ է մտածում, 
ինչպիսին է բիզնես հանրության ընկալումը հարկային վարչարարության մասին, այսինքն 
հարկերի կիրառման, դրանք վճարելու հեշտության, հարկային մարմնի կողմից մատուցվող 
ծառայությունների որակի ու կառուցվածքի, եղած խնդիրների և դրանց լուծման իրենց 
պատկերացումների մասին:  

Հարցված կազմակերպությունների 89.5 տոկոսի կազմակերպական կարգավիճակը 
«պարզ» է՝ ՍՊԸ և անհատ ձեռնարկատեր (տես Գծապատկեր 5 և Հավելված 2-ի աղյուսակ 1.3):   

Գծապատկեր 5. Ո°րն է Ձեր բիզնեսի կազմակերպաիրավական կարգավիճակը/ձևը, % ամբողջի մեջ, n=610  

 
 

Այսպիսի ֆորմատների ընտրությունը կարող է պայմանավորված լինել պարզությամբ, 
ինչպես նաև կարգավորական պահանջների պակաս լինելով, իսկ անհատ ձեռնարկատերերի 
պարագայում՝ նաև հաշվապահական հաշվառման վարման պահանջի մեղմությամբ, 
հաշվետվությունների հարցում նկատելիորեն ցածր պահանջներով և «փոքրից ու հեշտից 
սկսելու» ցանկությամբ:  

Հարցված բիզնեսների «սեփականատերերի» կազմում  շատ քիչ են օտարերկյա անձինք 
(ֆիզիկական անձ և կազմակերպություն), 2,7 տոկոս (կազմակերպություն 
«բաժնետեր/մասնակից»՝ 1,6 տոկոս, և ֆիզիկական անձ բաժնետեր/մասնակից՝ 1,1 տոկոս, տես 
Գծապատկեր 6):   

53,4

36,1

8,4

1,1

0,7

0,3

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն

Ես անհատ ձեռնարկատեր եմ

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաց բաժնետիրական ընկերություն

Արտադրական կոոպերատիվ

Օտարերկրյա իրավաբանական անձի 
մասնաճյուղ
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Գծապատկեր 6. Ո°վ է Ձեր բիզնեսի ամենամեծ բաժնետերը/մասնակիցը, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 
Հայաստանում ավելի տարածված է ֆիզիկական անձանց կողմից կազմակերպության 

հիմնադրումը կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր վարումը, քան թե այլ կազմակերպության 
կողմից դա անելը կամ հետագայում այլ ընկերության ձեռք բերումը կամ բաժնետիրացման այլ 
խառը տարբերակները: Հարցմամբ ընդգրկված կազմակերպությունների հիմնական 
բաժնետերերը/մասնակիցները ֆիզիկական անձինք են:  

Արտադրական ոլորտներում ներգրավված է կազմակերպությունների 15,6 տոկոսը 
(Տնտեսական գործունեության դասակարգչի՝ «Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն 
և ձկնորսություն», «Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում», 
«Մշակող արդյունաբերություն» և «Շինարարություն» հատվածների հանրագումարը), իսկ 52,3 
տոկոսը գործում է առևտրի և ծառայությունների բնագավառում (տես Գծապատկեր 7):  

54,8

35,9

2,8

1,6

1,3

1,1

0,7

1,8

Ֆիզիկական անձ Հայաստանից

Ես անհատ ձեռնարկատեր եմ

Պետությունը

Օտարերկրյա կազմակերպություն

Հայաստանյան մեկ այլ կազմակերպություն

Ֆիզիկական անձ արտերկրից

Տեղական ինքնակառավարման մարմին

Հրաժարվում եմ պատասխանել
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Գծապատկեր 7. Ո°րն է Ձեր գործունեության հիմնական ոլորտը, % ամբողջի մեջ, n=610 

 

Կազմակերպությունների աշխատակիցների թվում կանանց ներկայացվածությունը 
զիջում է  տղամարդկանց ներկայացվածությանը. կազմակերպությունների 26 տոկոսում կանայք 
առհասարակ չկան, և միայն ամեն 6-ից մեկում է, որ միայն կանայք են (տես Գծապատկերներ 8 և 
9): 

 

37,4

14,9

7,4

5,6

4,9

4,4

3,1

3,1

2,6

2,6

1,8

1,8

1,6

1,3

1,1

0,7

0,5

0,3

0,3

0,2

2,3

2,0

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում

Սպասարկման այլ ծառայություններ

Մշակող արդյունաբերություն

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում

Շինարարություն

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն

Տեղեկատվություն և կապ

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և 
ձկնորսություն

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն

Կրթություն

Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի 
շահագործում

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և 
վերամշակում

Համակարգիչների և կենցաղային իրերի նորոգում

Միջազգային կազմակերպություններ

Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ
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Գծապատկեր 8. Կին և տղամարդ աշխատակիցների թիվը կազմակերպություններում ըստ դեցիլային 
խմբերի, կուտակային %, n=610 

 
Գծապատկեր 9․ Կին աշխատակիցների ներկայացվածությունը ձեռնարկություններում, հորիզոնական 
առանցքում՝ կին աշխատակիցների բաժինը աշխատակիցների ընդհանուր թվում, կուտակային %,  n=610 

 
 
Կազմակերպություններում տարածված չեն կորպորատիվ կառավարման համակարգերը 

(տես Գծապատկերներ 10 և 11)։ Այդ առումով «այո» պատասխանն են տվել հարցվածների 
ընդամենը 13,4 տոկոսը։ Հարցված գործարարների մի փոքր մասը ընդհանրապես չգիտի, թե ինչ է 
նշանակում «կորպորատիվ կառավարում»-ը: Նրանց ծանոթ չեն նաև լիազորությունների 
բաշխումը փայատերերի/բաժնետերերի ու կառավարիչների միջև, տնօրենների խորհրդի ու այլ 
կոլեգիալ կառավարման մարմինների նշանակությունը, հանձնաժողովների ու կոմիտեների, այդ 
թվում ներքին աուդիտի կոմիտեի դերակատարումը, և այլն:  

0,0
1,0 1,0 1,0

2,0
4,0

7,0

11,0

23,0

0,0 0,0
1,0 1,0 1,0

2,0
4,0

7,0

16,0

1-ին 
դեցիլային 

խումբ

2-րդ 
դեցիլային 

խումբ

3-րդ 
դեցիլային 

խումբ

4-րդ 
դեցիլային 

խումբ

5-րդ 
դեցիլային 

խումբ

6-րդ 
դեցիլային 

խումբ

7-րդ 
դեցիլային 

խումբ

8-րդ 
դեցիլային 

խումբ

9-րդ 
դեցիլային 

խումբ

Տղամարդ աշխատակիցներ

Կին աշխատակիցներ

26,1

5,6

9,2

24,6

10,0
8,4

16,2

Կանայք չկան 1%-ից 10% 11%-ից 25% 26%-ից 50% 51%-ից 75% 76%-ից 99% 100%
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Գծապատկեր 10. Արդյո՞ք Ձեր կազմակերպությունում գործարկված է կորպորատիվ կառավարման 
համակարգ, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 
 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, որ 

հարկային, հաշվապահական և աուդիտորի խորհրդատվությունից օգտվող, ինչպես 
նաև հաշվապահությունը պատվիրակած հարկ վճարողների խմբում կորպորատիվ 
կառավարման համակարգեր գործարկածների բաժինը կազմում է 20,8, իսկ 
չպատվիրակողների թվում՝ 9,1 տոկոս (տես աղյուսակ ԽՀ1.7&Հ5.6):    

Կորպորատիվ կառավարման համակարգի սկզբունքների շատ տարածված չլինելու ու 
նաև կազմակերպությունների մեծ մասի՝ փոքր ու միկրո լինելու պայմաններում նաև հասկանալի 
է դառնում հաջորդ ցուցանիշը, այն է, կազմակերպությունների 55,2 տոկոսում գործադիր 
տնօրենը հենց դրա հիմնադիր/մասնակիցն է: 

Գծապատկեր 11. Արդյո՞ք Ձեր կազմակերպության գործադիր տնօրենը միաժամանակ հիմնական 
բաժնետերերից/ մասնակիցներից է, % ամբողջի մեջ, n=610 

 

 
Հարկային հարցերով որոշումներ կայացնողների շարքում կորպորատիվ համակարգի 

առկայությունը մեծ դերակատարում չունի. հարցված կազմակերպությունների միայն 2,8 տոկոսի 
դեպքում է, որ հարկային հարցերում որոշում ընդունում է տնօրենների խորհուրդը (տես 
Գծապատկեր 12)։ Եվ դեպքերի միայն 9,2 տոկոսի պարագայում է, որ մեծ բաժնետերն այդ 
կապակցությամբ խորհրդակցում է փոքրերի հետ:  
 

76,9

13,4
4,4 3,3 2,0

Ոչ Այո Չգիտեմ, թե դա ինչ է Հրաժարվում եմ 
պատասխանել

Չգիտեմ

55,2

25,2

3,0 2,5

14,1

Այո Ոչ Հրաժարվում եմ 
պատասխանել

Չգիտեմ Կիրառելի չէ
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Գծապատկեր 12. Ձեր կազմակերպությունում ո՞ր մարմինն է որոշումներ ընդունում հարկային հարցերում, 
% ամբողջի մեջ, n=610 

 
 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել 

(տես հավելված 3, աղյուսակ ԽՀ5.6&Հ1.9), որ հարկային, հաշվապահական և 
աուդիտորի խորհրդատվությունից օգտվող, ինչպես նաև հաշվապահությունը 
պատվիրակած հարկ վճարողների խմբում 4,5 տոկոսի դեպքում հարկային հարցերում 
որոշում ընդունում է տնօրենների խորհուրդը:  

 
Հարցվածների թվում 9 տոկոս են կազմել «օրինապահ հարկ վճարող»-ի հավաստագիր 

ունեցողները (տես Գծապատկեր 13)։ Այս ինստիտուտը թեև որոշակի տարածում ունի9, 
այնուամենայնիվ, ըստ էության բավականին վիճելի ընկալման առարկա է, օրենսդրորեն 
նկարագրված չէ, և այդ իսկ պատճառով հարկ վճարողներին շատ պարզ չեն դրանից բխող 
առավելությունները և լրացուցիչ պարտավորությունները։ Դա այդպես է նաև այն պատճառով, որ 
այդպիսի հավաստագիր ունեցողները սովորական ձևով հայտնվում են ստուգվողների ցանկում, 
նրանց անունները կարող են հայտնվել զանգվածային լրատվամիջոցներում որպես հարկերը ոչ 
պատշաճ վճարողներ: Միևնույն ժամանակ, հարցվածների 68 տոկոսը օրինապահ հարկ 
վճարողների գրանցման համակարգը համարել է օգտակար, իսկ 51,5 տոկոսը դրա 
ծառայությունների որակը գնահատել է լավ և շատ լավ (տես՝ աղյուսակներ 6 և 7):  

 
9 Ըստ ՊԵԿ-ի տեղեկանքի, թեև 2018 թվականի սեպտեմբերի 25-ին օրինապահ հարկ վճարողի ինստիտուտը 
կարգավորող հրամանով այդպիսի հավաստագրի համար կարող են դիմել միայն ԱԱՀ վճարողները 
(նախկինում կարող էին դիմել նաև շրջանառության հարկ վճարողները), 2020 թվականի հունվար-մայիսին 
օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր են ստացել 53 հարկ վճարող՝ 2019 թվականի նույն 
ժամանակահատվածի միայն 21-ի դիմաց:  

34,9

33,9

14,3

9,2

2,8

1,3

1,0

,7

2,0

Գործադիր տնօրենը

Ես (անհատ ձեռնարկատեր եմ)

Մեծ բաժնետերը

Բաժնետերերը միասին

Տնօրենների խորհուրդը

Հաշվապահը/Ֆինանսական բաժնի ղեկավարը

Տնօրենը/Անհատ ձեռնարկատերը և 
Հաշվապահը/Հաշվապահական 

ընկերությունը/Ֆինանսական բաժնի ղեկավարը

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ
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Գծապատկեր 13. Ձեր կազմակերպությունն ունի՞ ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից շնորհվող «օրինապահ հարկ 
վճարող»-ի հավաստագիր, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 

 

Հայաստանյան գործարար հարկատուն հիմնականում վճարում է ուղղակի հարկեր (տես 
Գծապատկեր 14).  

Գծապատկեր 14. Խնդրում եմ նշեք, թե հետևյալ հարկատեսակներից որն է վճարում Ձեր բիզնեսը, տոկոս 
ամբողջի մեջ՝ ըստ տողերի, n=610 

 
Հարցված հարկ վճարողների 86,7 տոկոսն առնչվում է եկամտային հարկի հետ, իսկ 

շահութահարկի հետ՝ 58,4 տոկոսը: Այս պատասխանները ևս ցույց են տալիս հարցվածների մեջ 
միկրո և փոքր հարկ վճարողների գերակշռությունը. ավելացված արժեքի հարկի հետ գործ են 
ունեցել հարցվածների միայն 43,6 տոկոսը, ակցիզային հարկի հետ՝ 8,7 տոկոսը, 
բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հետ՝ 23,0 տոկոսը: Վերջինս ավելի փոքր է, 
քան գույքահարկ վճարողների բաժինը՝ 38,4 տոկոս, կամ շրջանառության հարկ վճարողներինը՝ 
33,3 տոկոս։  

Հարցվածների միայն 20,6 տոկոսն է զբաղվում արտաքին տնտեսական գործունեությամբ 
(տես Գծապատկեր 15)։ Հարցվածների մեջ ներմուծման գործառույթներով զբաղվողները 
բազմակի անգամ գերազանցում են արտահանման գործառույթներով զբաղվողներին։  

65,7

9,0
1,0

24,3

Ոչ Այո Հրաժարվում եմ պատասխանել Չգիտեմ

86,7

58,4

43,6

38,4

33,3

25,4

23,0

8,7

10,5

38,0

56,1

57,4

63,8

70,0

71,5

87,7

1,8

1,8

0,2

2,0

1,3

2,0

2,0

2,0

1,0

1,8

0,2

2,3

1,6

2,6

3,6

1,6

Միասնական եկամտային հարկ

Շահութահարկ

Ավելացված արժեքի հարկ

Գույքահարկ

Շրջանառության հարկ

Հողի հարկ

Բնապահպանական հարկ և 
բնօգտագործման վճար

Ակցիզային հարկ

Այո Ոչ Հրաժարվում եմ պատասխանել Չգիտեմ
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Գծապատկեր 15.  Ձեր բիզնեսը զբաղվո՞ւմ է ապրանքների և/կամ ծառայությունների ներմուծման և/կամ 
արտահանման գործունեությամբ, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 
Կազմակերպություններն, ըստ էության, ներգրավված չեն և հակված չեն անդամակցելու 

մասնագիտացված կառույցների կամ ոլորտային միությունների ու ասոցիացիաների: Նրանց մոտ 
5,5 տոկոսն է անդամակցում միությունների. Հայաստանի առևտրա-արդյունաբերական 
պալատին և Ամերիկյան առևտրա-արդյունաբերական պալատին անդամակցում են հարցված 
կազմակերպությունների 1,2-ական տոկոսը (տես Գծապատկեր 16):  

 
Գծապատկեր 16. Ձեր կազմակերպությունը hանդիսանում է արդյո՞ք որևէ միության, ասոցիացիայի 
անդամ, % ամբողջի մեջ՝ ըստ տողերի, n=610 

 
  

 Նշում գենդերային կտրվածքի մասին. կանանց հարցերով զբաղվող երեք գործարար 
միություններում հանրագումարով ներգրավված են հարցվածների 0.6 տոկոսը:    

 

18,6

2,0

6,9

72,5

0,3

0,2

Ներմուծում

Արտահանում

Երկուսն էլ

Ոչ մեկը

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

1,2

1,2

0,8

0,7

0,5

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

5,5

4,6

4,7

4,4

4,9

4,9

5,1

5,8

4,8

5,1

6,1

93,4

94,2

94,4

94,9

94,6

94,7

94,7

94,1

95,1

94,7

93,9

Հայաստանի Հանրապետության 
առևտրաարդյունաբերական պալատ

Հայաստանի ամերիկյան առևտրի պալատ 

Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների 
միություն 

Հայաստանի գործատուների հանրապետական 
միություն 

Եվրոպական բիզնես ասոցիացիա Հայաստանում

Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների 
միություն

Հայկական առևտրային ցանց

ՀՀ կին ձեռներեցների ցանց 

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցացիա

Հայ կանանց միջազգային ասոցացիա 

Հարկ վճարողների իրավունքների պաշտպանության 
ՀԿ

Այո, անդամակցում եմ Ոչ, բայց պլանավորում եմ անդամակցել Ոչ
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Կազմակերպությունների ղեկավարների և խորհուրդների անդամների կազմում կանանց 
բաժինը մեծ չէ: Ընդամենը հարցվածների 21 տոկոսի մոտ է, որ կանանց մասնաբաժինը  
գերազանցում է 50 տոկոսը (տես Գծապատկեր 17):  
 
Գծապատկեր 17․ Որքա՞ն է կանանց մասնաբաժինը Ձեր ընկերության ղեկավարների և խորհրդի 
անդամների կազմում, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, 

որ մարզերում գործող բիզնեսների ղեկավար կազմում կանանց գերակշռությունն 
ավելի հազվադեպ է՝ 7,1 տոկոսային կետով, քան Երևանում (տես աղյուսակ ԽՀ1.14):  

Նույն կերպ բարվոք չէ վիճակը նաև մեկ այլ՝ գենդերային իմաստով կարևոր հարցում. 
Կազմակերպությունների միայն 6,1 տոկոսն ունի գենդերային հավասարության 
քաղաքականության որևէ կանոնակարգող փաստաթուղթ (տես Գծապատկեր 18): 

Գծապատկեր 18. Ընկերությունն ունի արդյոք գենդերային հավասարության քաղաքականություն, % 
ամբողջի մեջ, n=610 

 

 
 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, 

որ կորպորատիվ կառավարման համակարգեր կիրարկող կազմակերպությունների 
ընդհանուր թվում գենդերային հավասարության քաղաքականության 
կանոնակարգեր ունեն 19,1 տոկոսը (տես աղյուսակ ԽՀ1.7&Հ1.15):  

 

53,1

7,2

2,0

19,0

11,0

7,7

0-25%

26%-50%

51%-75%

75%+

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

6,1

76,9

7,5

9,5

Այո

Ոչ

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ



ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

 

Գործարար հարկ վճարողների համար դեռևս նոր իրողություն է ՀՀ պետական 
եկամուտների կոմիտեի «Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական 
խորհրդի» գործունեությունը (տես Գծապատկերներ 19 և 20)։ 

Գծապատկեր 19. Դուք տեղյա՞կ եք ՀՀ ՊԵԿ-ի՝ Եկամուտների վարչարարության  բարեփոխումների 
հասարակական խորհրդի մասին, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 

Գծապատկեր 20. «Հարկ վճարող-հարկային մարմին» հաղորդակցության տեսանկյունից որքանո՞վ է 
օգտակար ՀՀ ՊԵԿ-ի «Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի» 
աշխատանքը, % ամբողջի մեջ, n=165 

 
 
Հավանաբար, նոր լինելով և հարցվածների՝ հիմնականում միկրո և փոքր բիզնես լինելով 

է պայմանավորված այն փաստը, որ հարցվածների 70,7 տոկոսը չգիտեն, թե այդ ինչ կառույց է և 
ինչ խնդիրների համար է այն ստեղծված: Միաժամանակ, այդ կառույցի (նմանատիպ 
կառույցների) գործունեությունը «օգտակար» և «շատ օգտակար» են համարել դրա մասին 
տեղյակների 72,8 տոկոսը:   

 
Հարկային մարմիններին չհայտարարագրված շրջանառության «զգայուն» հարցի 

պատասխանները ցույց են տալիս «ստվերի» զարմանալիորեն ցածր մակարդակ (տես Աղյուսակ 
5)։ Կարելի է ենթադրել, որ հարցվածները զգուշավորություն են դրսևորել տեղյակ լինելով, որ այս 
հարցումը կապ ունի հարկային մարմինների հետ: Ամենայն հավանականությամբ, որոշակի դեր 
է խաղացել նաև այն հանգամանքը, որ հարցվածների գերակշիռ մասը ներկայացնում են փոքր ու 
միջին բիզնեսը, որոնց համար 2020 թվականի սկզբից արդեն գործարկվել են ցածր հարկային 
բեռով ալտերնատիվ հարկային համակարգեր, որոնց դեպքում շրջանառության ծավալները 
թաքցնելը «արժեզրկվում» է: 

27,0

70,7

2,3

Այո

Ոչ

Հրաժարվում եմ պատասխանել

16,4

56,4

7,9

1,2

3,6

2,4

12,1

Շատ օգտակար է

Օգտակար է

Որևէ ազդեցություն չունի

Օգտակար չէ

Չգիտեմ, թե դա ինչ է

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ
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Աղյուսակ 5. Ձեր գնահատմամբ որքա՞ն է կազմում ամբողջ տնտեսական գործունեության 
ստվերային/հարկային մարմիններին չհայտարարագրված/ շրջանառության բաժինը10, % ամբողջի մեջ 

Չհայտարարագրված շրջանառության 
բաժինը 

n=610  
(ներառյալ «չգիտեմ» և 

«հ․պ․» տարբերակները) 

n=219 
(առանց «չգիտեմ» և 

«հ․պ․» տարբերակների) 
0% 27.4 76.3 
1%-ից 25% 4.9 13.7 
26%-ից 50% 2.0 5.5 
50% և ավելի 1.6 4.6 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 8.0  

Չգիտեմ 56.1 
 
Վերլուծությամբ ստացվում է հետևյալ պատկերը. 

o Հարկային մարմիններին չհայտարարագրված շրջանառության տոկոսի վերաբերյալ 
հարցին հրաժարվել է կամ չի կարողացել պատասխանել կազմակերպությունների 
64,1 տոկոսը:  

o Ծայրահեղ լավատեսական` 0 տոկոս ստվերային տնտեսության մասին կարծիք են 
հայտնել հարցին հստակ պատասխանած 219 կազմակերպությունների 76,3 տոկոսը:  

o Միջին կշռված ցուցանիշը կազմում է 6,6 տոկոս (2018թ. հարցմամբ՝ 16.2 տոկոս)։ 

 

 
10 Միջին ցուցանիշը բոլոր նշված՝ կոնկրետ մակարդակների կշռված միջինն է:  
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Հարկվող շրջանառությունը ու հարկերը ազնվորեն հայտարարագրելու 

դրդապատճառների շարքում որպես կարևոր առավել հաճախ նշվել են «Որպես ակտիվ 
քաղաքացի ավանդ բերելը» և «Լավ հեղինակություն ձեռք բերելը» տարբերակները: 
Դրդապատճառների մեջ միջին դիրքում նշվել է նաև վստահությունը, որ բոլոր հարկ 
վճարողներին հավասար են վերաբերվում (տես Գծապատկեր 21): Այս՝ նախորդ հարցումներով 
ստացած պատկերից նկատելիորեն և դրականորեն տարբերվող արդյունքները, թերևս, 
պայմանավորված են նրանով, որ վերջին մեկուկես-երկու տարում Հայաստանը վերապրում է 
քաղաքացիական զարթոնքի ուժեղացված զգացողությունների շրջան: 

Ներդիր 1. Չհայտարարագրված շրջանառություն. գիտափորձի արդյունքներ 
 

Հետազոտության շրջանակներում իրականացված գիտափորձով հարցվածները 
պատահական ընտրանքով ներառվել են երկու խմբում, որոնցից մեկին առաջադրվել է 
հետևյալ հարցը. «Ըստ Ձեզ, հարկ վճարողների ո՞ր մասն է հայտարարում և ամբողջությամբ 
վճարում հարկերը», իսկ մյուսին՝ հետևյալը «Ըստ Ձեզ, հարկ վճարողների ո՞ր մասն է 
մասամբ հայտարարում և վճարում հարկերը»:  

 Առաջադրված սանդղակը (տես՝ ստորև աղյուսակում) նույնն է եղել բոլորի համար: 
Թեև ստացված արդյունքներում երկու դեպքում էլ ծանրակշիռ բաժին է ունեցել «Չգիտեմ» 
պատասխանը, այնուամենայնիվ, առաջին խմբի պատասխանողների գրեթե քառորդ մասը 
հայտնել է, որ գործարարների ավելի քան 80 տոկոսը ամբողջությամբ հայտարարում և 
վճարում է հարկերը: 

 

Հարկ վճարողների ո՞ր 
մասն է հայտարարում և 
ամբողջությամբ վճարում 

հարկերը 

Հարկ վճարողների ո՞ր 
մասն է մասամբ 

հայտարարում և վճարում 
հարկերը 

 Խումբ 1 Խումբ 2 
Մինչև 20% 5.6 9.1 
21-40% 4.0 6.1 
41-60% 6.3 5.2 
61-80% 11.0 6.5 
Ավելի քան 80% 24.9 9.7 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 3.3 4.9 
Չգիտեմ 44.9 58.6 
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Գծապատկեր 21․ Ձեր կազմակերպության նման հարկ վճարողների համար, հարկերն ազնվորեն 
հայտարարելու և վճարելու հետևյալ դրդապատճառները որքանո՞վ են կարևոր, % ամբողջի մեջ՝ ըստ 
տողերի, n=610 

 
 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, որ 

հարկերն ազնվորեն հաշվարկելու և վճարելու դրդապատճառների առումով էական 
տարբերություններ կան կին և տղամարդ պատասխանողների կարծիքների միջև (տես 
աղյուսակ ԽՀ2.6&Հ5.11) 

o որպես ակտիվ քաղաքացի ավանդ բերելը որպես շատ կարևոր դրդապատճառ 
մատնանշել են կանաց 77,4 տոկոսը՝ տղամարդկանց 66,3 տոկոսի դիմաց: 

o հարկ վճարելը բիզնեսի զարգացմանն ու ընդլայնմանը նպաստելու 
հանգամանքը շատ կարևորել են կանանց 65,1 տոկոսը՝ տղամարդկանց 57,1 
տոկոսի դիմաց: 

o կանանց 27,2 տոկոսն է համոզված, որ մյուսները ևս վճարում են իրենց հարկերը, 
մինչդեռ տղամարդկանց 40,6 տոկոսն է այդպես կարծում:  

 

Գործարար միջավայրի բարելավման տեսանկյունից հարկային վարչարարության 
ռեֆորմներում կազմակերպություններն առանցքային են համարել հարկ վճարողների 
սպասարկման ծառայությունների ընդլայնումը։ Այդ ուղղությունը որպես առանցքային 
մատնանշվել է հարցված գործարար հարկ վճարողների բոլոր պատասխանների 27,7 տոկոսում, 
մինչդեռ հարկային մարմնի կողմից «հարկային հսկողության» տարբերակը նշվել է միայն 16,9 
տոկոս հաճախականությամբ: Հետաքրքիր է, որ ըստ կարևորության առաջին, երկրորդ և երրորդ 
ուղղություններն առանձին դիտարկելիս դրանք առանցքային համարելու հերթականությունը 
առաջին նախընտրության համար մնում է նույնը (տես  Գծապատկերներ 22 և 23)։ 

60,5

57,5

51,3

44,1

36,9

34,4

27,9

26,7

20,8

20,8

21,6

21,6

31,6

34,6

21,3

35,1

4,6

9,7

12,5

13,8

15,1

16,4

29,2

21,3

3,9

3,3

3,3

3,6

3,9

3,6

4,3

4,3

10,2

8,7

11,3

16,9

12,5

11,0

17,4

12,6

Որպես ակտիվ քաղաքացի ավանդ բերելը

Լավ հեղինակություն ձեռք բերելը

Հարկ վճարելը նպաստում է բիզնեսի 
զարգացմանն ու ընդլայնմանը

Վստահությունը, որ բոլոր հարկ 
վճարողներին հավասար են վերաբերվում

ժամկետանց հարկերի տոկոսադրույքները

Հարկերը չվճարելու հետ կապված 
տուգանվելու և պատժվելու վախը

Համոզվածությունը, որ մյուսները վճարում 
են իրենց հարկերը

Հարկայինի կողմից ստուգման/աուդիտի 
ենթարկվելու վախը

Շատ կարևոր է Որոշ չափով է կարևոր
Ընդհանրապես կարևոր չէ Հրաժարվում եմ պատասխանել
Չգիտեմ
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Գծապատկեր 22. Հարկային վարչարարության ո՞ր ուղղությունն է առանցքային գործարար միջավայրի 
բարելավման համար, % բոլոր պատասխանների մեջ (մինչև երեք պատասխանի հնարավորությոն, n=1399, 
միջինում՝ 2.3 պատասխան) 

 
 

Գծապատկեր 23. Հարկային վարչարարության ո՞ր ուղղությունն է առանցքային գործարար միջավայրի 
բարելավման համար, % ամբողջի մեջ ըստ առաջնահերթության (առաջին տարբերակ՝ n=610, երկրորդ 
տարբերակ՝ n=461, երրորդ տարբերակ՝ n=328) 

 

Հարկային ծառայողի գործողությունների կամ անգործության բողոքարկումը այս հարցին 
պատասխանողների շրջանում չի համարվել էական բարեփոխումների կարիք ունեցող: 

27,7

16,9

12,2

11,7

5,6

0,9

18,8

0,9

5,3

Հարկ վճարողների սպասարկումը

Հարկային հսկողությունը

Հարկային պարտավորությունների կատարման 
ապահովման գործիքակազմը/համակարգը

Հարկային իրավախախտումների համար կիրառվող 
պատասխանատվության համակարգը
Հարկային ծառայողի գործողությունների կամ 

անգործության բողոքարկման համակարգը

Այլ 

Նշվածներից ոչ մեկը

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

42,6

17,4

11,1

6,2

3,9

3,8

,7

2,1

12,1

20,6

22,6

10,2

13,2

7,2

25,4

,9

9,8

8,2

17,1

19,5

6,7

37,5

1,2

Հարկ վճարողների սպասարկումը

Հարկային հսկողությունը

Հարկային պարտավորությունների կատարման 
ապահովման գործիքակազմը/համակարգը

Հարկային իրավախախտումների համար կիրառվող 
պատասխանատվության համակարգը

Հարկային ծառայողի գործողությունների կամ 
անգործության բողոքարկման համակարգը

Նշվածներից ոչ մեկը

Այլ

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

Առաջին 

Երկրորդ 

Երրորդ 
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  Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, որ 
մարզերում պակաս առանցքային են համարում սպասարկման ծառայությունները և 
ավելի մեծ տեղ են տալիս «հարկային կարգապահության նկատմամբ» հսկողությանը 
(տես աղյուսակ ԽՀ2.7):    

 
2020 թվականի հունվարից կատարված հարկային էական փոփոխությունները, այն է. 

եկամտային հարկի դրույքաչափերի իջեցում, միկրոձեռնարկատիրությանը հարկերից 
ազատում, շրջանառության հարկի շեմի բարձրացում, շահաբաժինների հարկման 
փոփոխություններ, ակցիզային հարկի փոփոխություններ և այլն, ակնհայտորեն ողջունվում են 
կազմակերպությունների կողմից: Հարցվածների 57.4 տոկոսը գտնում է, որ այդ ռեֆորմները 
օգտակար կամ շատ օգտակար են եղել իրենց բիզնեսի համար (Գծապատկեր 24): 

Գծապատկեր 24. Անցած երկու տարում հարկային օրենսգրքում կատարված նոր փոփոխությունները, 
որոնք ուժի մեջ են մտել 2020թ. հունվարից,  օգուտ կբերե՞ն Ձեր բիզնեսին, % ամբողջի մեջ, n=610 

 

 2020թ. սկզբից էական փոփոխություններ մտան նաև հարկման այլընտրանքային, 
հատուկ համակարգերում. բարձրացվեց շրջանառության հարկի շեմը, ներմուծվեց 
միկրոձեռնարկատիրությունը հարկերից ազատելու համակարգը և այլն: 
Կազմակերպությունները բացառիկ հավանության են արժանացրել այլընտրանքային հարկային 
համակարգերի գծով այդ փոփոխությունները. նրանց 74,1 տոկոսը համարում է, որ այդպիսի 
ռեֆորմները նպաստելու են հարկերը կամավոր վճարելուն (տես Գծապատկեր 25):  

Գծապատկեր 25. Հայաստանում սահմանված հարկման հատուկ համակարգերը նպաստու՞մ են արդյոք 
հարկային պարտավորությունները հաշվարկելու և վճարելու հեշտացմանը, % ամբողջի մեջ, n=610 

 

Հարկային օրինապահությունը պահպանելու բացասական հետևանքների թվում 
հարցվածներն  առաջին հերթին մատնանշել են եկամուտների կրճատումը, բիզնեսի անկումը 
(տես Գծապատկեր 26)։ 

16,9

40,5

17,7

8,2

3,6

1,0

12,1

Վստահորեն այո

Այո

Ազդեցություն չի ունենում

Ոչ

Բոլորովին ոչ

Հրաժարվում եմ պատասխանել
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17,7

56,4

4,9

3,4

1,0

,8

15,7

Վստահորեն այո

Այո

Ազդեցություն չի ունենում

Ոչ

Բոլորովին ոչ

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ
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Գծապատկեր 26. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է բիզնեսի համար հարկային օրինապահության ամենաբացասական 
հետևանքը, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
  

Հետաքրքիր է, որ հարկ վճարողների մոտ քառորդ մասը նշել է, որ հարկային 
օրինապահությունը բացասական հետևանքներ չունի:  

 Նշում. 2018թ․ իրականացված հարցման արդյունքների համեմատ նվազել է 
եկամուտների կրճատումը որպես բացասական գործոն համարողների 
տեսակարար կշիռը. 2018թ. այն կազմել էր 24,5 տոկոս, իսկ 2020թ.՝ 18,9 տոկոս:  

 
Եկամուտները չհայտարարագրելու, այսինքն հարկերը թաքցնելու դեպքում  

պատժամիջոցների վերաբերյալ պատասխաններում գերակշռում է պահպանողական 
մոտեցումը. հարցվածների 43,8 տոկոսի կարծիքով ներկայիս պատժամիջոցներն արդար են: Հինգ 
հարցվածից մեկն ասել է, որ կարելի է խստացնել տուգանքները, իսկ վեցից մեկն առաջարկել է մի 
քիչ թուլացնել դրանք (Գծապատկեր 27)11: 

 
11 Հարկ է վերհիշել առաջին գիտափորձի արդյունքները. պատահականորեն ընտրված հարցվածների կեսը 
արտահայտելով հանրային բարիքի նախապատվությունները, հայտնել է ավելի բարձր հարկային 
բարոյականության մասին (տե'ս Ներդիր 1): Այնուամենայնիվ, ընտրանքի փոքր ծավալի պատճառով երկու 
խմբերի միջև նախապատվությունների տարբերությունները վիճակագրորոն նշանակալի չեն: 

18,9

14,1

11,6

7,5

1,3

23,3

3,9

19,3

Եկամուտնեի կրճատումը, քանի որ 
ապրանքների/ծառայությունների գները չեն կարող 

բարձրացվել նույն չափով

Բիզնեսի անկում, հաճախորդների կորուստ

Օրինապահ հարկատուները մշտապես բախվում 
են հարկային մարմնի անարդար, ոչ հավասար 

վերաբերմունքին

Միևնույնն է, մյուսները չեն վճարելու և մենք 
տուժելու ենք մրցակցության իմաստով

Այլ

Բացասական հետևանք չկա

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 

 

40 
 

Գծապատկեր 27. Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն պատժամիջոցները, եթե հարկ վճարողը չի հայտարարագրում 
իր ամբողջ եկամուտը՝ ավելի քիչ հարկեր վճարելու համար, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
  

Հարց է տրվել, թե արդյոք ընդունելի է ընկերությունների կողմից օրենսդրության մեջ եղած 
բացերի  օգտագործումը սեփական հարկային վճարները կրճատելու համար: Հարկային բացերը 
օգտագործելու հարցի պատասխաններն այքան էլ հստակ ընդգծված չեն. 20,8 տոկոսը չեզոք 
դիրքորոշում են արտահայտել, իսկ 24,4 տոկոսը ասել, որ չգիտեն կամ հրաժարվել են 
պատասխանել: Հստակ պատասխան տվածների մեջ, այնուամենայնիվ, գերակշռում են այն 
ընդունելի համարողները (32,8 տոկոս՝ ընդունելի չհամարողների 21,9 տոկոսի դիմաց): 
Հանրության մեջ ևս դեռևս բավարար քննարկումներ չեն իրականացվել դրա ուղղությամբ 
(Գծապատկեր 28): 

Գծապատկեր 28. Ընդունելի է արդյոք հարկ վճարողների/ընկերությունների կողմից օրենսդրության մեջ 
եղած բացերի օգտագործումը սեփական հարկային վճարները կրճատելու համար, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 

 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, որ. 

o Կանայք (կին պատասխանողները) էականորեն ավելի պակաս չափով են 
ընդունելի համարում օրենսդրական բացերի օգտագործումը սեփական 
հարկային վճարները կրճատելու համար՝ տղամարդկանց համեմատ (տես 
աղյուսակ ԽՀ2.14&Հ5.11): 

o Միկրո և փոքր կազմակերպությունները (մինչև 500 մլն դրամ տարեկան 
շրջանառություն ունեցողները) միջին (տարեկան 500 մլն դրամ 
շրջանառությունից ավելի ունեցողները) կազմակերպությունների համեմատ, 
մոտ երկու անգամ ավելի հաճախ են ընդհանրապես անընդունելի համարում 
օրենսդրական բացերի օգտագործումը (տես աղյուսակ ԽՀ2․14&Հ1.11.1): 

   

43,8

19,5

15,6

3,1

18,0

Ներկայիս պատժամիջոցները/տուգանքները 
բավականաչափ արդար են

Պատժամիջոցները/տուգանքները պետք է 
ավելի խիստ լինեն, քան հիմա

Պատժամիջոցները/տուգանքները պետք է 
լինեն ավելի մեղմ, քան հիմա

Հրաժարվում եմ պատասխանել
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13,4

8,5

20,8

20,5

12,3

3,3

21,1

Ընդհանրապես ընդունելի չէ

Որոշ չափով անընդունելի է

Ոչ ընդունելի է, ոչ էլ անընդունելի է

Որոշ չափով ընդունելի է

Լիովին ընդունելի է

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ
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Հարցվածների զգալի մասի կարծիքով փոխվել է ՊԵԿ-ի հարկային և մաքսային 
մարմինների պահվածքը (վերաբերմունքը) իրենց աշխատակիցների և հարկ վճարողների 
նկատմամբ: Ընդ որում, հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողների նկատմամբ 
վերաբերմունքի դրական փոփոխության մասին են հայտնել հարցվածների 74,2 տոկոսը, իսկ  
մաքսային մարմնի կողմից վերաբերմունքի դրական փոփոխության մասին՝ 48,4 տոկոսը: 
Միաժամանակ, ուշագրավ է, որ շատերը տեղյակ չեն պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 
իր աշխատակիցների, հատկապես մաքսային մարմինների աշխատակիցների, նկատմամբ 
վերաբերմունքի փոփոխության մասին (տես՝ Գծապատկեր 29):  

 
Գծապատկեր 29. Փոխվե՞լ է արդյոք ՊԵԿ-ի հարկային ու մաքսային մարմինների պահվածքը իրենց 
աշխատակիցների և հարկ վճարողների նկատմամբ, % ամբողջի մեջ՝ ըստ տողերի, n=610 

 

 
 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, որ. 

o Կին պատասխանողները պակաս չափով են համարում, որ հարկային մարմնի 
պահվածքը իր աշխատակիցների նկատմամբ վստահորեն փոխվել է. 19,6 
տոկոս՝ տղամարդ պատասխանողների 27 տոկոսի դիմաց (տես աղյուսակ 
ԽՀ2.15.1&Հ5.11): 

 

12,1

23,1

6,9

14,1

31,8

51,1

21,3

34,3

4,3

9,3

3,8

7,9

1,3

2,8

0,7

1,6

50,5

13,6

67,4

42,1

Աշխատակիցների նկատմամբ

Հարկ վճարողների նկատմամբ

Աշխատակիցների նկատմամբ

Հարկ վճարողների նկատմամբ
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ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

 
Այս բաժնում ներկայացված են հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողներին 

մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ մանրամասն հարցումների արդյունքները, 
առանձնացնելով. 

- Էլեկտրոնային եղանակով մատուցվող ծառայությունները, 
- հարկային մարմին-հարկ վճարող հաղորդակցությունը, 
- տեղեկատվության փոխանակմանը վերաբերող հարցերը։ 

  
   Գործարար հարկ վճարողները հատկապես օգտակար են համարել (hարցվածների 90  
տոկոսից ավելին) հաշվետությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգը և այլ 
էլեկտրոնային ծառայությունները (տես Աղյուսակ 6 և Գծապատկեր 30):  

Աղյուսակ 6. Ինչպե՞ս կգնահատեք ՀՀ հարկային ծառայության կողմից ներկայումս մատուցվող հետևյալ 
ծառայությունների օգտակարությունը, % ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610 

 Տարբերակ Շատ 
օգտակար է 

Օգտակար 
է 

Օգտակար 
չէ 

Բոլորովին 
օգտակար չէ 

Չգիտեմ/
Հ․Պ․ 

Հաշվետվությունների ներկայացման 
էլեկտրոնային համակարգ 

55.2 36.2 0.7 0.0 7.9 

Էլեկտրոնային հաշվարկային 
փաստաթղթերի դուրս գրման 
համակարգ 

52.3 36.7 0.7 0.2 10.2 

Առցանց ծանուցման համակարգ 42.8 44.8 2.3 0.0 10.2 
ՀՀ հարկ վճարողների որոնման 
համակարգ 

40.3 43.1 1.5 0.3 14.8 

Առցանց նամակագրության համակարգ 39.5 45.7 2.5 0.5 11.8 
Հեռախոսազանգերի կենտրոն/Թեժ գիծ 33.9 43.4 3.4 2.3 16.9 
Հարկային օրացույց 33.8 46.4 2.1 0.2 17.5 
Էլեկտրոնային փոստային առաքման 
համակարգ 

33.1 47.0 2.6 0.5 16.7 

Օրինապահ հարկ վճարողների 
գրանցման համակարգ 

26.9 41.1 3.4 1.5 27.0 

Դրոշմապիտակների վերագրման 
էլեկտրոնային համակարգ 

23.9 35.6 2.5 1.1 36.9 

 
Ծառայություների օգտակարության հարցադրման պատասխաններում պետք է 

առանձնացնել հետևյալը.  

o Ընդհանուր օգտակարության կառուցվածքում «շատ օգտակար է» բաղադրիչի մեծ 
տատանում կա ըստ ծառայությունների՝ 55,2 տոկոսից մինչև 23,9 տոկոս: 

o նշված ծառայությունների օգտակարության միջին գնահատականը կազմել է մոտ 3,4, որը 
հնարավոր 4 միավորի մեջ բարձր ցուցանիշ է (տես Գծապատկեր 30):  

o Պատասխանների համանման լինելը թույլ է տալիս ենթադրել, որ շփոթության աստիճանի 
իրար նման են հնչում «առցանց ծանուցման համակարգ», «առցանց նամակագրության 
համակարգ» և «էլեկտրոնային փոստային առաքման համակարգ» անվանումներով 
ծառայությունները։  

o Համեմատականորեն պակաս օգտակար է համարվել «օրինապահ հարկ վճարողների 
գրանցման համակարգ» տեսակի ծառայությունը: Դա կարող է կապված լինել այդ 
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ծառայության նպատակի ու դրանից բխող առավելությունների պակաս պարզաբանված 
լինելու հետ:  
 

 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, որ. 

o Կին պատասխանողների 54,0 տոկոսն է «Շատ օգտակար» համարել 
Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգը, իսկ 
տղամարդ պատասխանողների՝ 63,6 տոկոսը (տես աղյուսակ ԽՀ3.1&5.11): 

 
Գծապատկեր 30. Ինչպե՞ս կգնահատեք ՀՀ հարկային ծառայության կողմից ներկայումս մատուցվող 
հետևյալ ծառայությունների օգտակարությունը, միջին գնահատական (1-4 սանդղակ, n=610) 

 
 

Բացի օգտակարությունից, հարց է տրվել նաև ծառայությունների որակի վերաբերյալ: 
Մասնավորապես, կապված էլեկտրոնային ծառայությունների որակի հետ. դրանց մեծ մասի 
դրական գնահատականը գերազանցում է 62 տոկոսը: Էլեկտրոնային հաշվարկային 
փաստաթղթերի դուրս գրման համակարգը շատ լավ և լավ են համարել հարցվածների գերակշիռ 
մասը՝ 72,2 տոկոսը, հեռախոսազանգերի կենտրոնի ծառայությունների դեպքում՝ կեսը (տես 
Աղյուսակ 7)։ 

Աղյուսակ 7․ Ինչպե՞ս եք գնահատում հարկային մարմինների կողմից Ձեզ մատուցվող էլեկտրոնային 
ծառայությունների որակը, % ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610 

 Տարբերակ Շատ 
լավ 

Լավ Բավարար Վատ Շատ 
վատ 

Չգիտեմ/ 
Հ․Պ 

Հաշվետվությունների ներկայացման 
էլեկտրոնային համակարգ 

28.5 41.3 18.2 2.0 1.0 9.0 

Էլեկտրոնային հաշվարկային 
փաստաթղթերի դուրս գրման 
համակարգ 

27.9 44.3 14.9 2.0 0.2 10.8 

ՀՀ հարկ վճարողների որոնման 
համակարգ 

23.8 42.5 16.2 0.7 0.5 16.4 

Առցանց ծանուցման համակարգ 22.6 46.9 17.0 1.0 0.5 12.0 
Առցանց նամակագրության 
համակարգ 

21.6 44.4 16.4 2.5 0.7 14.4 

Հարկային օրացույց 21.3 44.6 13.8 0.5 0.3 19.5 

3,59

3,57

3,45

3,45

3,41

3,38

3,35

3,31

3,30

3,28

Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային 
համակարգ

Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթերի դուրս 
գրման համակարգ

Առցանց ծանուցման համակարգ

ՀՀ հարկ վճարողների որոնման համակարգ

Առցանց նամակագրության համակարգ

Հարկային օրացույց

Էլեկտրոնային փոստային առաքման համակարգ

Հեռախոսազանգերի կենտրոն/Թեժ գիծ

Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային 
համակարգ

Օրինապահ հարկ վճարողների գրանցման համակարգ
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Էլեկտրոնային փոստային առաքման 
համակարգ 

20.3 42.3 15.9 1.1 0.2 20.2 

Հեռախոսազանգերի կենտրոն/Թեժ 
գիծ 

18.5 31.6 23.3 4.4 4.1 18.0 

Օրինապահ հարկ վճարողների 
գրանցման համակարգ 

17.2 34.3 12.3 1.3 0.7 34.3 

Դրոշմապիտակների վերագրման 
էլեկտրոնային համակարգ 

14.3 32.3 11.3 0.5 0.7 41.0 

 
 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, որ. 

o Կին պատասխանողները տղամարդ պատասխանողների համեմատ  պակաս 
չափով են համարում, որ Հեռախոսազանգերի կենտրոնի ծառայությունների 
որակը «լավ» կամ «շատ լավ» է. 56,3  տոկոս՝ 64,2 տոկոսի դիմաց (միջինում՝ 61,2 
տոկոս, տես Աղյուսակ ԽՀ3.2&5.11): 

 

Ծառայություների ու դրանց որակի հետագա կատարելագործման հարցադրմանն ի 
պատասխան առաջին հերթին մատնանշվել է Հեռախոսազանգերի կենտրոն/թեժ գիծը (տես 
Գծապատկեր 31)։  

Գծապատկեր 30․ Հետագա կատարելագործման կարիք ունեցող ծառայությունները (1143 պատասխան, 
մեկ հարցվողը միջինում տվել է 1.87 պատասխան, % ամբողջի մեջ)  

 
 
Գործարարների 74,4 տոկոսի կարծիքով էլեկտրոնային ծառայությունների համակարգը 

նպաստում է հարկային պարտավորությունների ամբողջական կատարմանը (տես Գծապատկեր 
32)։ 

19,8

17,8

15,0

12,3

7,2

6,9

5,0

4,7

3,8

3,5

3,2

0,8

Հեռախոսազանգերի կենտրոն/Թեժ գիծ

Հաշվետվությունների ներկայացման 
էլեկտրոնային համակարգ

Նշվածներից ոչ մեկը

Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթերի 
դուրս գրման համակարգ

Առցանց նամակագրության համակարգ

Առցանց ծանուցման համակարգ

ՀՀ հարկ վճարողների որոնման համակարգ

Օրինապահ հարկ վճարողների գրանցման 
համակարգ

Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային 
համակարգ

Էլեկտրոնային փոստային առաքման համակարգ

Հարկային օրացույց

Այլ
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Գծապատկեր 31. Արդյո՞ք հարկային մարմինների էլեկտրոնային ծառայությունների համակարգը 
նպաստում է հարկային պարտավորությունների ամբողջական կատարմանը, % ամբողջի մեջ, n=610 

 

    Երկու նոր տեսակի առցանց ծառայությունների վերաբերյալ հարցերից պարզվում է, որ 
գործարարները լավատեղյակ են միասնական հաշվի կիրառման (80,3 տոկոսը) և հարկերն 
էլեկտրոնային եղանակով վճարելու (74,1 տոկոսը) հնարավորության մասին: Այդ 
ծառայությունների մասին տեղյակների մոտ 84 տոկոսը վստահ են, որ այդ նորամուծությունները 
նպաստում են բիզնես գործընթացների պարզեցմանը (տես Գծապատկերներ 33 և 34)։ 

Գծապատկեր 32. Հարկային մարմինների կողմից մատուցվող՝ թվարկված առցանց նոր ծառայություններից 
որի՞ մասին գիտեք, 100% ըստ առանձին ծառայությունների, n=610 

 
 

Գծապատկեր 33. Արդյո՞ք ՊԵԿ-ի կողմից մատուցվող երկու տեսակի նոր ծառայությունները նպաստում 
կամ պարզեցնում են Ձեր բիզնես գործընթացները, % ըստ առանձին ծառայությունների 

 
  

Վերջին երեք տարիների ընթացքում հարկային մարմնի կողմից ձեռնարկված հարկային 
վարչարարության միջոցառումները ևս հավանության են արժանացել. դրանք խիստ դրական և 
դրական են գնահատել հարցվածների 70,2 տոկոսը (տես Գծապատկեր 35): 

17,0

57,4

8,7

2,1

,7

,5

13,6

Վստահորեն այո

Այո

Ազդեցություն չեն ունենում

Ոչ

Բոլորովին ոչ

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

80,3

74,1

15,6

22,6

4,1

3,3

Միասնական գանձապետական 
հաշիվ բոլոր տեսակի հարկերի 

համար

Հարկերն էլեկտրոնային եղանակով 
վճարելու հնարավորություն

Այո Ոչ Հրաժարվում եմ պատասխանել

28,4

23,2

56,3

60,0

5,9

8,2

3,3 5,3

8,6

Միասնական գանձապետական 
հաշիվ բոլոր տեսակի հարկերի 

համար (n=490)

Հարկերն էլեկտրոնային եղանակով 
վճարելու հնարավորություն (n=452)

Վստահորեն այո Այո
Ազդեցություն չեն ունենում Ոչ
Բոլորովին ոչ Չգիտեմ / Հրաժարվում եմ պատասխանել
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Գծապատկեր 34. Ինչպե՞ս եք գնահատում ՊԵԿ-ի կողմից վերջին երեք տարիներին ձեռնարկված հարկային 
վարչարարության բարելավման միջոցառումները (էլեկտրոնային ծառայությունների ներմուծումը, 
հարկերի հաշվարկման հարցում պարզեցումները և այլն), % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 
 

 Նշում. Այս հարցի արդյունքների համեմատումը 2018թ. իրականացված հարցման 
արդյունքների հետ ցույց է տալիս, որ դրական և խիստ դրական ցուցանիշների 
հանրագումարի աճ կա՝ 62,5 տոկոսից 70,2 տոկոսի:  

  Արդյոք հավասար թե խտրական է վերաբերվում ՊԵԿ-ը հարկ վճարողներին. հստակ 
պատասխաններ տված հարցվածների մեծ մասը համարում է, որ խտրական վերաբերմունք 
առկա չէ (տես Գծապատկեր 36): 

Գծապատկեր 35. Ինչպե՞ս է ՊԵԿ-ը Հայաստանում վերաբերվում հարկ վճարողներին, % ամբողջի մեջ՝ ըստ 
տողերի, n=610 

 
 
Այս պատասխանների կապակցությամբ արժե առանձնացնել հետևյալը. 

1. գենդերային կտրվածքի առումով. կին հարկ վճարողներին՝ տղամարդ հարկ վճարողների 
համեմատ խտրական չվերաբերվելու հարցում համոզվածությունն ամենամեծն է. 60,5 տոկոս: 

2. հարցվածների մոտ մեկ-երրորդը չի կարողացել կամ չի ցանկացել պատասխանել հարցին: 
Սա վկայում է «անցումային ժամանակների» մասին, այսինքն հարկ վճարողների 1/3-ը չի 

12,8

57,4

20,7

1,1

,3

1,3

6,4

Խիստ դրական

Դրական

Բավարար

Բացասական

Խիստ բացասական

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

44,1

29,3

25,2

22,5

16,4

28,2

22,1

26,7

3,9

8,2

10,7

13,4

2,1

4,1

7,2

7,9

2,5

2,8

2,8

2,6

31,0

27,4

32,0

26,9

ՊԵԿ-ը կին հարկատուներին վերաբերվում է 
այնպես, ինչպես տղամարդ հարկատուներին

ՊԵԿ-ը օբյեկտիվ չափանիշների հիման վրա է 
ստուգում հարկ վճարողներին

ՊԵԿ-ը բոլոր հարկ վճարողներին պատժում է 
հավասարապես, օրենքի համաձայն

ՊԵԿ-ը հավասար է վերաբերվում  բոլոր 
կատեգորիաների հարկ վճարողներին 

Լիովին համաձայն եմ Որոշ չափով համաձայն եմ
Որոշ չափով համաձայն չեմ Ընդհանրապես համաձայն չեմ
Հրաժարվում եմ պատասխանել Չգիտեմ
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շտապում ասել, որ հարկային վարչարարությանը բնորոշ է հավասար վերաբերմունքը բոլորի 
նկատմամբ: 

Հարկ վճարողները գնահատել են նաև հարկային համակարգի տարրերը. «Հարկային 
մարմնի հուսալիությունը» դրական (շատ լավ, լավ և բավարար) են համարել հարցվածների 73,6 
տոկոսը, մինչդեռ 6,2 տոկոսը տվել են բացասական (վատ և շատ վատ)  որակում: Հարկային 
վարչարարության բաղադրիչի վերաբերյալ դրական և բացասական որակումների 
հարաբերակցությունը կազմել է 76,3 և 5,7 տոկոս, համապատասխանաբար: Առավել շատ «բողոք» 
հնչել է «հարկերի դրույքաչափերը» բաղադրիչի վերաբերյալ (20 տոկոս), որն ավելի շուտ կարելի 
է համարել հարկային քաղաքականության, քան հարկային վարչարարության բաղադրիչ (տես 
Աղյուսակ 8): 

Աղյուսակ 8. Հարկային համակարգի գնահատումը, % ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610 

 Տարբերակ Շատ 
լավ Լավ Բավարար Վատ Շատ 

վատ 
Չգիտեմ/ 

հ․պ․ 

Հարկային մարմնի հուսալիությունը 5.9 28.4 39.3 4.9 1.3 20.2 
Հարկային վարչարարությունը (հարկային 
օրենսդրության իրականացում և կատարում) 

3.8 29.5 43.0 4.9 0.8 18.0 

Հարկային տեսչության ընթացակարգերը12 3.6 23.4 40.3 4.4 0.7 27.5 
Հարկային օրենսդրության մատչելիությունը 3.3 24.9 42.1 14.3 4.4 11.0 
Հարկերի դրույքաչափերը 3.1 22.1 44.4 16.9 3.1 10.3 
Հարկային օրենսդրության հստակությունը 2.5 22.8 44.1 13.6 4.9 12.1 

 
Հարցի պատասխաններից բխում է, որ անելիքներ կան նաև հարկային օրենսդրությունն 

ավելի հստակեցնելու, ինչպես նաև այն ավելի հասանելի դարձնելու առումով:  

Նախորդ հարցի տրամաբանական շարունակություն կարելի է համարել այն հարցը, թե 
ինչն է հարկային օրենսդրության մեջ խանգարում բիզնեսին: Պարզվում է, որ հարկային 
օրենսդրության առումով առավել խանգարողը հարկային օրենքների անորոշ և անճիշտ 
ձևակերպումները, երկիմաստ կետերն են. այդպիսին է հարցվածների 28 տոկոսի կարծիքը: 
Երկրորդ խնդրահարույցը օրենքների հաճախակի փոփոխություններն են (27,2 տոկոս, տես 
Գծապատկեր 37): 

 
12 Խոսքը վերաբերում է հարկային մարմնի և հարկ վճարողների հարաբերությունները կարգավորող 
ընթացակերկարգերին, օրինակ, հարկային հաշվետվությունների ներկայացման, հարկերի վճարման, կամ 
հարկային մարմնի գործողությունների բողոքարկման ընթացակարգերին: 
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Գծապատկեր 36. Հարկային  օրենսդրության մեջ բիզնեսին խանգարող հանգամանքները, % ամբողջի մեջ, 
n=610 

 
 
Կարևոր է նշել, որ օրենքների անհստակությունն էականորեն ավելի մեծ խանգարող 

հանգամանք է համարվել, քան կարգավորող նորմատիվ ակտերի մեծաթիվ լինելը:  

 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, որ ի 
տարբերություն այլ ոլորտների հարկ վճարողների, արտադրության ոլորտի հարկ 
վճարողներին ավելի քիչ են խանգարում անորոշ ու անճիշտ ձևակերպումները, 
երկիմաստությունը, ինչպես նաև օրենքների հաճախակի փոփոխությունները, և 
համեմատաբար ավելի են խանգարում հարկերի դրույքաչափերը և օրենսդրության, 
կանոնակարգերի և ընթացակարգերի մեծաթիվ լինելը (տես աղյուսակ ԽՀ3.9&Հ1.5):    

 
  ՊԵԿ-ի հետ հարաբերություննում առավել հաճախ կիրառվող ընթացակարգերից 
ամենախնդրահարույցը համարվել է հարկային պարզաբանում/ուղղորդում ստանալու 
դժվարությունը. հարցվածների 28,1 տոկոսը դա համարել են դժվար կամ շատ դժվար: Երկրորդ 
խնդրահարույցը (17.2 տոկոս) համարվել է հարկային ստուգումների ընթացակարգը, իսկ 
երրորդը (14,6 տոկոս)՝  բողոքարկման ընթացակարգը (տես Գծապատկեր 38): 

28,0

27,2

23,0

15,9

,5

3,8

,3

1,3

Հարկային օրենքների անորոշ և անճիշտ 
ձևակերպումները, երկիմաստ կետերը

Օրենքների հաճախակի փոփոխությունը

Հարկերի դրույքաչափերը

Օրենսդրության, կանոնակարգերի և 
ընթացակարգերի մեծաթիվ լինելը

Այլ

Ոչ մեկը

Բոլորը

Չգիտեմ
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Գծապատկեր 37. ՊԵԿ-ի ընթացակարգերի հեշտ կամ դժվար լինելը, % ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610 

 

 
Հարցվածների մեծ մասը, 56,4 տոկոսը, չգիտի, չի կարողանում պատասխանել, թե արդյոք 

պաշտոնական պարզաբանումներ տալու իրավասությունը ՊԵԿ-ից ՀՀ ֆինանսների 
նախարարությանը փոխանցելը նպաստում է հարկային վարչարարության բարելավմանը (տես 
Գծապատկեր 39)։  

Գծապատկեր 38. Որքանով ե՞ք համամիտ, որ հարկային հարցերով պաշտոնական պարզաբանումներ 
տալու իրավասությունը ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը փոխանցելը նպաստելու է ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից 
հարկային վարչարարության գործառույթների ավելի հստակ իրականացմանը, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 

Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգը շատերին հայտնի/հասկանալի չէ (տես 
Գծապատկերներ 40 և 41)։ 

 

68,7

67,0

67,0

50,3

44,6

23,9

22,8

19,3

14,9

18,7

23,1

17,4

33,3

36,1

23,1

34,8

33,8

22,5

1,1

2,1

1,3

3,6

6,7

5,2

22,5

12,1

10,0

0,3

0,7

0,5

0,7

1,6

3,1

5,6

5,1

4,6

11,1

7,0

13,8

12,1

11,0

44,6

14,4

29,7

48,0

Գրանցումը որպես հարկատու

Հարկերի վճարումը

Հարկ վճարողի հաշվառման համարի ձեռք բերումը

Հարկերի հայտարարագրումը / հաշվետվությունը

Հարկերի հաշվարկումը, հարկային նպատակներով 
փաստաթղթավորումը և հարկային հաշվառում վարելը

Փոխհատուցումը (օրինակ՝ ԱԱՀ գումարը ետ ստանալը)

Հարկային պարզաբանումներ/ուղղորդում ստանալը

Հարկային ստուգումները

Բողոքների ներկայացումը և բողոքարկման լսումներ 
ստանալը

Շատ հեշտ է Որոշ չափով հեշտ է
Որոշ չափով դժվար է Շատ դժվար է
Չգիտեմ / Հրաժարվում եմ պատասխանել

4,1

25,9

7,5

3,0

3,1

56,4

Լիովին համամիտ եմ

Համամիտ եմ

Համամիտ չեմ

Բոլորովին համամիտ չեմ

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ
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Գծապատկեր 39. Տեղյա՞կ եք Հորիզոնական մոնիթորինգի  և  դրա  նպատակների մասին (% ամբողջի մեջ) 

 

Գծապատկեր 40. Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգի կիրառման օգտակար կողմերը (% 
տեղյակների թվում՝ ըստ տողերի, n=106) 

 
 
Վերոբերյալ տվյալների դիտարկումից պարզ է դառնում, որ. 

- Համակարգի մասին տեղյակ են հարցվածների ընդամենը 17,4 տոկոսը: 

- Տեղյակ հարցվածների համար բոլոր թվարկված օգտակար կողմերի նկատմամբ 
վերաբերմունքը համարյա նույնական է, ինչը կասկածելի է դարձնում նրանց տեղյակ 
լինելու խորության հարցը:  

- որոշակի չափով տարբերվողը եղել է այն, որ. 

o  հարցվածների 11,3 տոկոսը չեն համաձայնել, որ Հորիզոնական մոնիթորինգի 
համակարգը ապահովում է իրավական և կայուն անվտանգություն, ինչպես 
ընկերությունների, այնպես էլ հարկային վարչարարության համար; 

o հարցվածների 11,4 տոկոսը չեն համաձայնել, որ Հորիզոնական մոնիթորինգի 
համակարգը բարելավում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի իմիջը: 

ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի ծառայություններից օգտվում են ավելի սակավ, քան 
նմանատիպ այլ կազմակերպությունների ծառայություններից: Ընդ որում, կենտրոնի 
աշխատանքների որակը հիմնականում բարձր գնահատելու հետ մեկտեղ, 27,4 տոկոսը 
համամիտ չեն, որ ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի դասընթացներն ավելի օգտակար ու 

82,6

17,4

Ոչ

Այո

37,7

34,9

34,0

31,1

30,2

40,6

40,6

35,8

40,6

45,3

2,8

2,8

5,7

7,5

2,8

4,7

4,7

5,7

3,8

4,7

14,2

17,0

18,9

17,0

17,0

Նպաստում է ընկերության ներքին հարկային 
վերահսկողության ուժեղացմանը

Օգտակար է հարկային վարչարարության և 
ընկերությունների միջև փոխվստահության 

բարձրացման համար

Բարելավում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի իմիջը

Ապահովում է իրավական և կայուն անվտանգություն, 
ինչպես ընկերությունների, այնպես էլ հարկային 

վարչարարության համար

Բարձրացնում է վճարվող հարկերի 
համապատասխանությունը օրենքի պահանջներին

Լիովին համաձայն եմ Որոշ չափով համաձայն եմ
Որոշ չափով համաձայն չեմ Ընդհանրապես համաձայն չեմ
Չգիտեմ / Հրաժարվում եմ պատասխանել
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արդյունավետ են, քան մասնավոր սեկտորում մատուցվողները, իսկ 11,5 տոկոսը՝ որ 
դասընթացներից հետո կենտրոնը հաշվի է առնում ունկնդիրների առաջարկություններն ու 
դիտողությունները (տես Գծապատկեր 42 և Աղյուսակ 9)։  

Գծապատկեր 41. ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի և այլ հարկային դասընթացներ տրամադրող 
կազմակերպությունների ծառայություններից օգտվելը, % ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610 

 
Աղյուսակ 9. Գնահատեք, խնդրեմ, ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»-ի աշխատանքների որակը. 
որքանո՞վ եք համամիտ հետևյալ տեսակետների հետ (% ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=113) 

Տարբերակ 
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Սեմինարների մասին իրազեկումը բավական արդյունավետ է 21.2 69.0 0.9 2.7 6.2 
ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի ծրագրում ընդգրկված թեմաները 
միշտ արդիական են 

15.9 69.9 2.7 2.7 8.8 

Դասընթացավարները պրոֆեսիոնալներ են և հարցերին տրվող 
պատասխանները, որպես կանոն, հստակ են ու ամբողջական 

15.0 65.5 7.1 2.7 9.7 

Դասընթացներից հետո նրանք հաշվի են առնում ունկնդիրների 
առաջարկություններն ու դիտողությունները 

11.5 45.1 8.8 2.7 31.9 

ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի դասընթացներն ավելի օգտակար 
ու արդյունավետ են, քան մասնավոր սեկտորում նման 
ծառայություններ մատուցողներինը 

7.1 35.4 18.6 8.8 30.1 

 
Հեռախոսազանգերի կենտրոնի (թեժ գծի) աշխատանքներից13 գոհունակություն են 

հայտնել կազմակերպությունների 32,3-46,6 տոկոսը (տես Աղյուսակ 10): 

Աղյուսակ 10․ Կարծիքը ՀՀ ՊԵԿ «Հեռախոսազանգերի կենտրոն»-ի («Թեժ գծի») աշխատանքների որակի 
վերաբերյալ, % ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610 
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Հեռախոսազանգերի կենտրոնը մատչելի է, 
հեռախոսազանգերին գործնականում արագ են 
պատասխանում 

4.6 31.8 26.1 9.2 13.8 14.6 

Պատասխանող մասնագետները պրոֆեսիոնալներ են, ովքեր 
հարցերին հասկանալի են պատասխանում 6.4 40.2 18.4 3.4 13.8 17.9 

 
13  Նշենք, որ 2020թ. առաջին կիսամյակում հեռախոսազանգերի կենտրոնը ստացել է 152795 հարցադիմում՝ 
2019թ.առաջին կիսամյակի 124311-ի դիմաց, այսինքն հարցադիմումներն ավելացել են 23%-ով: Հարցերի 80 
տոկոսը վերաբերել է հարկային, իսկ 20 տոկոսը` մաքսային հարաբերությունները կարգավորող 
օրենսդրությանը և վարչարարությանը (տես՝ https://www.petekamutner.am/mdNews.aspx?sid=src&nid=7245): 

18,5

29,8

81,5

70,2

ՊԵԿ ուսումնական կենտրոն

Հարկային դասընթացներ տրամադրող այլ 
կազմակերպություններ

Այո Ոչ
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Հեռախոսազանգերի կենտրոնի պատասխաններն 
արդյունավետ են և դրանցից հետո խորհրդատվական 
ընկերությունների դիմելու կարիք չի առաջանում 

5.2 30.7 23.9 7.4 15.1 17.7 

Հեռախոսազանգերի կենտրոնն ունի հաճախ տրվող հարցերի 
ցանկ և դա նպաստում է, որ ստացված հարցերը արագ 
դասակարգվեն և տրվեն միատեսակ պատասխաններ 

4.1 28.2 9.8 3.1 20.3 34.4 

 

Տեղին է նշել, որ. 

o Հարցվածների մոտ 1/3-ը չեն կիրառել, չգիտեն  այս վարչարարական գործիքի 
մասին: 

o Հատկապես անծանոթ է եղել այն հարցը, որը վերաբերում է հեռախոսազանգերի 
կենտրոնի կողմից՝ «Հաճախ տրվող հարցերի» ընթացակարգին:  

 
Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնների աշխատանքի վերաբերյալ ընկալումը և 

գնահատականները բավականին բարձր են: (տես Աղյուսակ 11 և Հավելված 2-ի աղյուսակ Հ3.17)։  

Աղյուսակ 11. Գնահատեք ՊԵԿ-ի Սպասարկման կենտրոնների աշխատանքի որակը (% ամբողջի մեջ ըստ 
տողերի, n=610) 
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Սպասարկման կենտրոնների պատերին զետեղված 
տեղեկատվությունը մշտապես թարմացվում է 6.1 33.0 6.6 1.3 53.1 
Սպասարկման կենտրոններում գործում է հերթերի 
կառավարման վահանակ և այն նպաստում է որակյալ 
սպասարկմանը 6.7 38.9 7.7 2.6 44.1 
Սպասարկող մասնագետները հանդես են գալիս որպես 
հանրային ծառայություններ մատուցող, այլ ոչ թե որպես 
ստուգող և պատժող կառույցի ներկայացուցիչ 11.0 51.5 5.9 1.0 30.7 
Սպասարկման որակի վերաբերյալ իրենց կարծիքն 
արտահայտելու համար հարկ վճարողները սովորաբար 
օգտագործում են անանուն գնահատման սարքավորումները 4.1 22.6 7.9 2.6 62.8 

 

Վերոբերյալ աղյուսակի տվյալներից, թերևս, կարելի է եզրահանգել, որ. 

o Կազմակերպությունները, հիմնականում օգտվելով էլեկտրոնային 
ծառայություններից, չեն այցելում սպասարկման կենտրոններ և/կամ ըստ էության 
չեն կարդում դրանց պատերին զետեղված տեղեկատվությունը (53,1 տոկոսի 
պատասխանը չգիտեմն է, կամ պատասխանից հրաժարվելը): Թերևս նույն 
պատճառով 44,1-ից մինչև 62,8 տոկոսը տեղյակ չեն նաև հերթերի կառավարման 
վահանակի, անանուն գնահատման սարքավորումների և տեղեկատվական 
տերմինալների ֆունկցիոնալության մասին; 

o «Չգիտեմ» և «Հրաժարվում եմ պատասխանել» տարբերակները բացառելիս 
ստացվում է, որ ՊԵԿ-ի սպասարկման կենտրոնների ծառայություններից գոհ են 
որոշակի պատասխան տվածների 72-90 տոկոսը: 
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Միասնական գանձապետական հաշվի հնարավորությունների մասին հարկ վճարողներն 
ավելի տեղեկացված են և բարձր են գնահատում հատկապես առցանց ռեժիմով հարկային 
պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունը. 
հարցվածների մոտ 72 տոկոսը լիովին կամ պարզապես համամիտ է, որ միասնական 
գանձապետական հաշվի կիրառումը հնարավոր է դարձնում ցանկացած պահի տեսնել իրենց 
հարկային պարտավորությունների չափը և կառուցվածքը (տես Աղյուսակ 12)։  

Աղյուսակ 12. Միասնական գանձապետական հաշվի կիրառումը…,  % ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610 
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Միասնական գանձապետական հաշվի առկայությունը թույլ է 
տալիս 24/7 ռեժիմով առցանց տեղեկանալ հարկ վճարողների 
հարկային պարտավորությունների մասին 

22.1 49.8 3.0 0.2 24.9 

Միասնական հաշվի շնորհիվ պարզեցվել են ճշտված 
հաշվետվությունների ներկայացման արդյունքում արվող 
վերահաշվարկները և ժամկետանց պարտավորությունների 
նկատմամբ տույժ-տուգանքների հաշվարկման մեխանիզմները 

19.3 50.3 4.8 0.8 24.8 

Այդ հաշվի շնորհիվ գերավճարների ոչ ֆորմալ 
պահանջը/հորդորը հարկային մարմինների կողմից բացառվում 
է, քանի որ հավելյալ վճարումները չեն համարվում պետբյուջեի 
եկամուտ  

16.9 50.7 3.1 0.5 28.9 

 
Դրական վերաբերմունք է արձանագրվել հարկային վարչարարությամբ զբաղվողների 

(ՊԵԿ-ի աշխատակիցների)՝ իրենց գործառույթներն իրականացնելիս ազնիվ և պրոֆեսիոնալ 
լինելու առումով (համապատասխան հարցին «վստահորեն այո» և «այո» պատասխանն են ընտրել 
հարցվածների 54,5 տոկոսը (տես՝ Գծապատկեր 43)։  

Գծապատկեր 42․ Արդյո՞ք հարկային վարչարարություն իրականացնողները պրոֆեսիոնալ ու ազնիվ են 
իրենց գործառույթներն իրականացնելիս, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 

 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս 
արձանագրել, որ հարկային վարչարարություն իրականացնողների՝ 
պրոֆեսիոնալ և անկեղծ լինելու մասին հարցված կանանց և տղամարդկանց 
կարծիքները փոքր-ինչ տարբեր են. կանանց 86.2 տոկոսն է հավատացած 
դրանում, իսկ տղամարդկանցը՝ 80.2 տոկոսը (տես աղյուսակ ԽՀ3.19&Հ5.11): 

 

6,6

47,9

9,0

2,6

3,6

30,3

Վստահորեն այո

Այո
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Բոլորովին ոչ

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ
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Հարկային մարմնի հետ հաղորդակցության շփման հիմնական խողովակը շարունակում 
է մնալ հեռախոսը. հարցվածների մոտ 90 տոկոսը վերջին մեկ տարում առնվազն մեկ անգամ 
օգտագործել է այն, իսկ 51,6 տոկոսը՝ առնվազն 4 անգամ: Հարկային մարմնի հետ շփվելու առավել 
հաճախ հանդիպող պատճառը օրենսդրական պարզաբանումներ ստանալն է եղել (կապնվելու 
դեպքերի 36,6 տոկոսը, տես Գծապատկերներ 44 և 45, Հավելված 2-ի աղյուսակ Հ3.22): 
 
Գծապատկեր 43. Որոնք են եղել վերջին 12 ամսում ՊԵԿ-ի հետ շփման հիմնական խողովակները, % 
ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=407 

 
  

Գծապատկեր 44. Որոնք են եղել վերջին 12 ամսում ՊԵԿ-ի հետ կապնվելու պատճառները, % բոլոր 
պատասխաններում, n=407, պատասխանների թիվ՝ 730, մեկ հարցվողը միջինում տվել է 1.2 պատասխան 

 
 

Հարկային վարչարարական կանոնակարգերում փոփոխությունների մասին 
տեղեկատվության ստացման փաստացի աղբյուրները եղել են հիմնականում Պաշտոնական 
տեղեկագրերը (իրավական տեղեկատվական համակարգեր. arlis.am, irtek.am և այլն), ինչպես 
նաև Հարկային ծառայության կայքէջը՝ http://www.petekamutner.am/: Որպես նախընտրելի 
աղբյուր նշվել է անմիջականորեն հարկային մարմիններից ծանուցումներ ստանալը (տես 
Գծապատկերներ 46 և 47)։  
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Էլ.փոստ

Անձամբ այցելություն

Նամակ

ՊԵԿ կայքում մեկնաբանություն / 
հարց տալը

Ավելի քան 5 անգամ 4-5 անգամ 2-3 անգամ Մեկ անգամ Չեմ օգտագործել

36,6

20,4

16,0

6,7

6,0

6,0

4,0

2,2

2,1

Օրենսդրության պարզաբանում

Էլեկտրոնային համակարգերի օգտագործման 
պարզաբանում

Հարկային հաշվետվությունների ներկայացում

«Հարկատու  3» համակարգում հարկային 
պարտավորությունների հաշվարկի պարզաբանում

Աշխատողների գրանցում

Անձնական տվյալների թարմացում

Այլ

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ
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Գծապատկեր 45. Որո՞նք են հարկային վարչարարական կանոնակարգերում փոփոխությունների մասին 
տեղեկատվության Ձեր հիմնական աղբյուրները, ըստ առաջնահերթության, (մինչև երեք պատասխան, % 
ամբողջի մեջ ըստ աղբյուրների առաջնահերթության; առաջին՝ n=610, երկրորդ՝ n=534, երրորդ՝ n=393) 

 
 

23,3

17,9

16,7

10,7

4,8

3,1

3,1

3,0

2,8

1,6

,7

,2

2,5

13,9

17,4

10,1

7,3

5,1

2,4

4,5

2,8

6,2

3,9

,7

0,0

24,9

11,2

6,1

7,4

9,9

8,7

4,6

4,8

6,9

7,1

4,3

1,5

,3

26,5

Պաշտոնական տեղեկագրերը (իրավական 
տեղեկատվական համակարգեր. arlis.am, irtek.am)

Հարկային ծառայության կայքէջը՝ 
http://www.petekamutner.am/

Ուղղակիորեն հարկային մարմինները (ծանուցում)

Այլ անձինք/բիզնեսները

Սոցիալական մեդիան (facebook, linkedin, twitter…)

Խորհրդատվական ընկերությունները

Էլեկտրոնային լրատվամիջոցները

Հեռախոսազանգերի կենտրոնը

ԶԼՄ-ները (hեռուստատեսությունը, ռադիոն)

Գրավոր հարցում ՀՀ ՊԵԿ-ին` իրազեկում 
ստանալու նպատակով

Տպագիր աղբյուրները

Իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 
հասարակական կառույցները

Նշվածներից ոչ մեկը

Առաջին

Երկրորդ

Երրորդ
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Գծապատկեր 46. Նշեք հարկային մարմնից տեղեկատվության ստացման Ձեր նախընտրելի եղանակը, ըստ 
առաջնահերթության (մինչև երեք պատասխան, % ամբողջի մեջ ըստ առաջնահերթության; առաջին՝ n=610, 
երկրորդ՝ n=473, երրորդ՝ n=352) 

 

 Դիտարկելով առկա իրավիճակի և ցանկալիի վերաբերյալ վերը ներկայացված երկու 
հարցերի պատասխանների բաշխումը, կարելի է նշել հետևյալը. 

o Տեղեկատվության ներկայիս ձևավորված կառուցվածքում գերակայում է 
Պաշտոնական տեղեկագրերից դրա ստացումը (23,3 տոկոս), սակայն 
կազմակերպությունները նախընտրում են հաղորդակցվել ուղղակիորեն հարկային 
մարմնից` ծանուցումների տեսքով (25,1 տոկոս):  

o գործարարներին հարց էր տրվել նաև, թե ներկայումս մատուցվող ծառայություններից 
որի գծով կուզենային ունենալ նոր մոտեցումներ. պատասխանների  մեջ ակնհայտ 
գերակայող է իրազեկման և խորհրդատվության գործառույթները նորովի 
կազմակերպելը (տես Գծապատկերներ 55-57): 

 

  Նշում. Հարկային վարչարարության փոփոխությունների մասին 
տեղեկատվության նախընտրելի աղբյուրների վերաբերյալ հարցի 
պատասխանների խաչաձև համադրումը կազմակերպությունների չափի հետ 
ցույց է տալիս, որ միկրո և փոքր կազմակերպությունները, համեմատած 
միջինների հետ, փոքր-ինչ ավելի հաճախ են նախընտրում էլեկտրոնային 
լրատվամիջոցները, ԶԼՄ-ները և այլ անձանց /գործարարներին (տես աղյուսակ 
ԽՀ3.23&Հ1.11.1): 

 

25,1

15,2

13,9

4,6

4,3

3,6

3,4

3,0

2,8

2,6

1,3

,2

8,7

14,6

14,8

18,4

4,4

4,4

4,9

5,5

2,7

3,8

3,2

1,7

0

21,1

9,1

12,5

9,4

6,3

4,3

6,3

5,7

2,0

8,0

3,7

1,7

,6

28,4

Ուղղակիորեն հարկային մարմինները (ծանուցում)

Պաշտոնական տեղեկագրերը (իրավական 
տեղեկատվական համակարգեր. arlis.am, irtek.am)

Հարկային ծառայության կայքէջը՝ 
http://www.petekamutner.am/

Սոցիալական մեդիան (facebook, linkedin, twitter…)

Այլ անձինք/բիզնեսները

ԶԼՄ-ները (hեռուստատեսությունը, ռադիոն)

Էլեկտրոնային լրատվամիջոցները

Խորհրդատվական ընկերությունները

Հեռախոսազանգերի կենտրոնը

Գրավոր հարցում ՀՀ ՊԵԿ-ին` իրազեկում 
ստանալու նպատակով

Տպագիր աղբյուրները

Իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 
հասարակական կառույցները

Նշվածներից ոչ մեկը

Առաջին

Երկրորդ

Երրորդ
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Հարկային մարմնից հարկերի հավաքագրման փուլում հարկ վճարողներին ուղարկվում 
են ծանուցումներ, որոնց կիրառման առավել հաճախ հանդիպող ձևը էլեկտրոնային փոստն է և 
թղթային նամակը: Հարկ վճարողները իրականում ակնհայտորեն և հատկապես գերադասում են 
էլեկտրոնային փոստով ծանուցվելը: Ծանուցումների/ հաղորդագրությունների 
բովանդակությունը դեպքերի 63,9 տոկոսի պարագայում պարզ է շարադրված լինում (տես 
Գծապատկեր 48, Աղյուսակ 13 և  Գծապատկեր 49): 

Գծապատկեր 47. Հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ ծանուցումների ստացման նախընտրած 
մեթոդը, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 

Աղյուսակ 13․ Վերջին 12 ամիսների ընթացքում քանի՞ ծանուցում եք ստացել հետևյալ խողովակներով, % 
ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610 

  Ոչ մի 1-2 
անգամ 

3-5 
անգամ 

6-11 
անգամ 12+ Չգիտեմ / 

Հ․Պ․ 

Հարկային պաշտոնյաների այցեր կամ 
հեռախոսազանգեր 

66.1 17.0 3.0 1.0 0.7 12.3 

Ֆայլերի առցանց համակարգ 54.1 19.7 4.4 1.3 1.3 19.2 
Նամակ փոստով 53.4 23.4 7.5 2.5 1.3 11.8 
Էլ. փոստ 22.6 36.1 20.5 4.6 3.9 12.3 

 

Գծապատկեր 48. Ստացվող ծանուցումների.հաղորդակցությունների բովանդակության պարզությունը, % 
ամբողջի մեջ, n=465 

 
 

Վերջին 12 ամսում հարկ վճարողների հետ շփումների ձևը ակնհայտորեն բարելավվել է 
(71,8 տոկոս, Գծապատկեր 50): Դրան նպաստել է նաև այն, որ ՊԵԿ-ն ընդունել է սպասարկման 
ծառայություններ մատուցելու ստանդարտ: Վերջինիս մասին տեղյակ են հարկ վճարողների 10-

65,9

8,4

7,9

7,0

3,3

1,0

1,1

5,4

Էլ.փոստ

SMS հաղորդագրություն

Ֆայլերի առցանց համակարգ

Հեռախոսազանգ (զանգի կենտրոնից)

Նամակ փոստով

Հարկային պաշտոնյաների այցեր կամ …

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

63,9

32,9

1,3

1,9

Լիովին պարզ էր

Որոշ չափով պարզ էր

Ամենևին էլ պարզ չէր

Հրաժարվում եմ պատասխանել
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ից միայն 3-ը, մինչդեռ այն օգտակար են համարում տեղյակների 73,6 տոկոսը (տես Գծապատկեր 
51):   

Գծապատկեր 49. Փոխվել է արդյոք վերջին 12 ամիսների ընթացքում հարկ վճարողների հետ ՊԵԿ-ի 
շփման/վերաբերմունքի ձևը, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 

 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, 
որ հարկ վճարողների հետ ՊԵԿ-ի շփման/վերաբերմունքի ընկալումը հարցված 
կանանց և տղամարդկանց մոտ որոշ չափով տարբերվում է. վերջին 12 ամսում 
ՊԵԿ-ի կողմից վերաբերմունքի բարելավման մասին «միանշանակ այո» են 
պատասխանել տղամարդկանց 36,8 տոկոսը, իսկ կանանց՝ 29,6 տոկոսը (տես 
աղյուսակ ԽՀ3.28&Հ5.11):  
 

Գծապատկեր 50. ՊԵԿ կողմից մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտի ընդունման 
մասին տեղեկացվածությունը (n=610) և օգտակարությունը (n=178), % ամբողջի մեջ 

 
 

Հարկ վճարողների մեծ մասը հարկային մարմնի կողմից որևէ հիմքով խտրական 
վերաբերմունք չի տեսնում իրենց կամ այլոց նկատմամբ (տես Գծապատկեր 52):   

29,0

42,8

11,5

1,5

,5

1,3

13,4

Միանշանակ այո

Այո, որոշ չափով

Մնացել է նույնը

Չի բարելավվել

Ավելի է վատացել

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

9,8

32,0

19,8

41,6

62,5

4,5

7,9

1,7 20,2

Տեղեկացվածությունը

Օգտակարությունը

Այո Մասամբ Ոչ Հրաժարվում եմ պատասխանել Չգիտեմ
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Գծապատկեր 51․ Արդյո՞ք ՊԵԿ-ը խտրականություն է դնում հարկ վճարողների միջև որևէ թվարկված 
հիմքով, % ամբողջի մեջ՝ ըստ տողերի, n=610 

 

Պետք է նշել, որ. 

1.  ՊԵԿ-ի կողմից գենդերային հիմքով խտրականություն չդնելու մասին հստակ կարծիք 
են հայտնել հարցվածների մոտ 60 տոկոսը թե՛ կանանց, և թե՛ տղամարդկանց դեպքում, մինչդեռ 
մոտ մեկ երրորդը ասել է «չգիտեմ» կամ հրաժարվել է պատասխանել: Ավելին, մնացած 
հնարավոր թվարկված հիմքերի համեմատ այս հիմքով առավել մեծ է համոզվածությունը ՊԵԿ-ի 
անխտրական լինելու առումով: 

2. ՊԵԿ-ի օբյեկտիվության մասին հարկ վճարողները նվազ համոզվածություն ունեն 
Բիզնեսի ոլորտի և Ընկերության ծագման (տեղական, օտարերկրյա, համատեղ ձեռնարկություն) 
առումով. ՊԵԿ-ի խտրական լինելու հետ չի համաձայնել հարցվածների համապատասխանաբար 
38,9 և 37,6 տոկոսը:  

 
 Հարկային մարմնին սովորաբար ոչ ուղղակիորեն վերագրելի՝ «հարակից» 

ծառայությունների ու կարգավորումների տեսակների կապակցությամբ պատասխաններում 
որոշակիություն  առկա չէ (տես աղյուսակ 14)։ 

 

54,1

54,9

36,7

28,9

35,9

29,2

5,4

5,6

8,7

10,0

6,4

8,4

4,8

4,8

14,1

19,5

10,0

14,1

1,3

1,1

3,8

3,1

2,1

2,5

34,4

33,6

36,7

38,5

45,6

45,9

Կին

Տղամարդ 

Սեփականատիրոջ / հիմնադրի / տնօրենի 
սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը

Բիզնեսի ոլորտը

Ընկերության Խորհրդի կազմը

Ընկերության ծագումը (տեղական, 
օտարերկրյա, ՀՁ)

Բոլորովին համաձայն չեմ Որոշ չափով համաձայն չեմ
Որոշ չափով համաձայն եմ Լիովին համաձայն եմ
Չգիտեմ / Հրաժարվում եմ պատասխանել
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Աղյուսակ 14. Ձեր կարծիքով, ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից հետևյալ ծառայությունների մատուցումը որքանո՞վ է 
նպաստում ՊԵԿ-ի հիմնական վարչարարական գործառույթի իրականացմանը, % ամբոջի մեջ՝ ըստ 
տողերի, n=610 

  

Լի
ով

ին
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ա

ստ
ու
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է 

Ն
պ

ա
ստ

ու
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է 

Ա
զդ

եց
ու

թյ
ու

ն 
չո

ւն
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Չի
 ն

պ
ա

ստ
ու

մ 

Բ
ոլ

որ
ով

ին
 չի

 
նպ

ա
ստ

ու
մ 

Հ․
Պ

․  

Առանց պետական գրանցման և/կամ առանց 
լիցենզիայի (ապօրինի) ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվելու հսկողությունը 

13.3 39.5 3.3 5.7 5.9 32.3 

Հարկային և մաքսային հսկողության 
գործողությունների արդյունավետության 
բարձրացումը 

12.8 49.0 3.1 2.3 1.0 31.8 

Հարկ վճարողների և ՊԵԿ-ի միջև 
համագործակցության արդյունավետ հարթակի 
ապահովումը 

15.9 48.5 3.8 1.3 1.0 29.5 

Հասարակական ծառայությունների որակի 
բարելավումը 

13.1 47.7 3.8 1.5 1.5 32.5 

 
Պետք է ենթադրել, որ այս հարցը նաև որոշակի բարդություն է պարունակել, քանի որ 

հարցվածների մեկ երրորդը հրաժարվել է պատասխանել հարցերին:  

  
Հարկային վարչարարության 2020-2024թթ. ռազմավարության փաստաթուղթը շատերին՝ 

81,5 տոկոսին հայտնի չէ: Միաժամանակ հարկ վճարողների մոտ կեսը հետաքրքրված է տեղյակ 
լինելու դրա կենսագործման ընթացքին (տես Գծապատկեր 53): Հավելենք, որ ռազմավարական 
ծրագիրը հաստատվել է 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ին, զետեղված է ՊԵԿ-ի էլեկտրոնային 
հարթակում14: Այն թեև չի պարունակում հարկ վճարողների համար պարտադիր կատարման 
կանոններ, ենթադրում է իրազեկման գործողություններ՝ ուղղված «Հանրություն-ՊԵԿ» 
վստահության մշակույթի ձևավորմանը:  
 
Գծապատկեր 52. Արդյոք հետևե՞լ եք ու հետաքրքրվա՞ծ եք տեղեկանալ ՀՀ կառավարության որոշմամբ 
հաստատված՝ հարկային վարչարարության ռազմավարական փաստաթղթին, % ամբողջի մեջ, n=610  

 
 

 
14 Տես՝ https://www.petekamutner.am/Shared/Documents/_ts/_ts/Tax_Service_Reform_Projects/vr_hhk_2019_1830L_hvl.pdf 

18,5

43,3

33,8

4,4

Այո, ես հետևում էի կառավարությունում այդ 
որոշման նախագծի քննարկումներին

Ոչ, ես չգիտեմ, բայց ինձ հետաքրքիր է հետևել 
դրա իրականացմանը

Ոչ, ես դրա մասին չգիտեմ, չեմ էլ 
հետաքրքրվել

Հրաժարվում եմ պատասխանել



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 

61 
 

Հարկ վճարողների կարծիքով բջջային հավելվածի կիրառումը հարկային մարմնի հետ 
հաղորդակցության համար ցանկալի է. հարցվածների 59,8 տոկոսը դրական են արձագանքել այդ 
գաղափարին (տես Գծապատկեր 54): 

Գծապատկեր 53. Նպատկահարմար է արդյոք հարկային մարմնի հետ հաղորդակցության համար բջջային 
հավելվածի կիրառումը, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 

Հարկ վճարողներին առաջադրվել է նաև մի բաց հարց, խնդրելով ներկայացնել 
առաջարկություններ արդեն մատուցվող ծառայությունների բարելավման և ցանկալի նորերը 
ստանալու վերաբերյալ. այդ հարցին արձագանքած կազմակերպությունները (թվով 176) 
հիմնականում բավարարված են մատուցվող ծառայություններով (79 տոկոսը, տես Գծապատկեր 
55), սակայն ակնկալում են իրազեկման և խորհրդատվության ծավալների ընդլայնում15: 
Առաջարկված նոր այլ ծառայությունները երկու ուղղության են. տեխնոլոգիական նոր լուծումներ 
և ներքին աուդիտի, վերահսկողական գործառույթներ ՊԵԿ-ի ներսում (տես Գծապատկերներ 56-
57)։ 

 
Գծապատկեր 54. Մատուցվող ծառայությունների կառուցվածքի փոփոխության մասին, % ամբողջի մեջ, 
տրված վավեր պատասխանների թիվ՝ 176 

 
 

 
15 Ծառայությունները դասակարգելիս հաշվի են առնվել միայն արված առաջարկ-պատասխանները, որոնք 
կոդավորվել և  խմբավորվել են երկու խմբերից մեկում: Հաշվարկները հիմնվել են միայն վավեր պատասխանների վրա՝ 
բացառելով չգիտեմ և հրաժարվում են պատասխանել տարբերակները: 

8,2

59,8

1,6

30,3

Ոչ

Այո

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

79,0

21,0

Առկա ծառայությունները 
մատուցի նոր մակարդակով

Մատուցի այլ տեսակի նոր 
ծառայություններ
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Գծապատկեր 55. Ի՞նչ նոր եղանակներով պետք է 
մատուցվեն  առկա ծառայությունները, % վավեր 

պատասխաններում, n=117 

 

Գծապատկեր 56. Ի՞նչ այլ տեսակի նոր 
ծառայություններ պետք է մատուցի ՊԵԿ-ը, 

% վավեր պատասխաններում, n=30 

 

 
 Գծապատկերների և բաց հարցի պատասխանների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ. 

o ներկայումս մատուցվող ծառայությունների բարելավման տեսանկյունից այս բաց 
հարցին պատասխանած գործարարների 76,1 տոկոսը իրազեկման և 
խորհրդատվության ընդգծված հայտ է ներկայացրել:  

o Նոր տեսակի ծառայություններ ակնկալող ընդամենը 30 կազմակերպությունների 86,7 
տոկոսը մատնաշել են նոր տեխնոլոգիական ծառայությունները, մասնավորապես 
հեռախոսների համար հարկային հավելվածի և պարզաբանումների պորտալի 
ստեղծումը: «Վերահսկողներին վերահսկելու»՝ ներքին աուդիտի և այլ 
կազմակերպական միջոցառումներ են առաջարկել նրանց 13,3  տոկոսը: 

 

76,1

18,8

3,4

1,7

Իրազեկում և 
խորհրդատվություն

Տեխնիկական 
բարելավումներ

Էլեկտրոնային 
կառավարման ընդլայնում

Նոր բիզնեսին 
օժանդակում

86,7

13,3

Տեխնոլոգիական նոր 
ծառայություններ

Վերահսկողություն 
վերահսկողներին

Ներդիր 2. Հաղորդակցության կապուղիներ և բիզնես համայնքի վճարած հարկերի 
ծախսման նախասիրություններ 

Հետազոտության շրջանակներում իրականացված երկրորդ գիտափորձով 
պատահական ընտրվածների խմբերին առաջադրվել են տարբեր հարցեր: Առաջին խումբը 
պատասխանել է այն հարցին, թե «Արդյո՞ք «Facebook» սոցիալական ցանցի գովազդների հոսքը 
այնքան է մեծացել, որ դա նվազեցնում է գովազդների  արդյունավետությունը»: Ստացված 
պատասխանները բաշխվել են հետևյալ կերպ. 

- բնավ չի նվազեցնում՝ 12.5 տոկոս, 
- որոշ չափով նվազեցնում է՝ 49.2 տոկոս, 
- ամբողջությամբ նվազեցնում է՝ 4.7 տոկոս, 
- Չգիտեմ և Հրաժարվում եմ պատասխանել տարբերակներն են ընտրել 33,6 տոկոսը: 

  Երկրորդ խմբին առաջակվել է հետևյալ հարցը. «Եթե Դուք որոշելու լինեիք, ապա 
հարկային եկամուտները ո՞ր ոլորտ կուղղեիք»: Պատասխաններն ըստ ոլորտների հետևյալ 
կերպ են բաշխվել. 

- պաշտպանություն՝ 33.3 տոկոս, 
- կրթություն՝ 25.2 տոկոս, 
- առողջապահություն՝ 25.0 տոկոս:  

  Նշվել են նաև տրանսպորտն ու ենթակառուցվածքները (4.1 տոկոս), սոցիալական 
ապահովությունը (3.9 տոկոս), ոստիկանությունը (2.2 տոկոս), շրջակա միջավայրի 
պահպանությունը և այլ ոլորտները (0.7-ական տոկոս): Հետաքրքիր է, որ այս հարցին 
«Չգիտեմ» պատասխանն են տվել կամ հրաժարվել են պատասխանել ընդամենը 5 տոկոսը: 
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ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՎՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  

 
Հարկային ստուգումների հարցում գործարարները չեն նշել իրենց համար որևէ 

անակնկալի մասին (Գծապատկերներ 58-59)։   

Տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ. 

o Հարկային ստուգումների հետ առնչվել են հարցված գործարար հարկ վճարողների 
միայն 39.2  տոկոսը։ 

o Հարկային ստուգումների թվում առավել հաճախ (61,9 տոկոս) իրականացվել է 
ՀԴՄ ստուգում։ 

 

Գծապատկեր 57․ Ասացեք խնդրեմ, 2018-2019 թթ. Ձեր կազմակերությունում/ բիզնեսում իրականացվե՞լ է 
որևէ հարկային ստուգում (ուսումնասիրություն), % ամբողջի մեջ, n=610 

 

Գծապատկեր 58. Ի՞նչ հարկային ստուգում (ուսումնասիրություն, չափագրում) է իրականացվել Ձեր 
կազմակերպությունում/բիզնեսում 2018-2019թթ., % ամբողջի մեջ՝ ըստ տողերի, n=239 

 

 

 

54,4

39,2

3,8

2,6

Ոչ

Այո

Հրաժարվում եմ 
պատասխանել

Չգիտեմ

61,9

50,6

36,8

11,7

11,7

28,9

40,6

56,5

74,9

75,3

5,0

7,1

5,9

7,5

10,0

4,2

1,7

,8

5,9

2,9

ՀԴՄ ստուգում

Համալիր հարկային ստուգում

Չգրանցված աշխատող(ներ)ի ստուգում

ԱԱՀ-ի վերադարձի (միասնական 
գանձապետական հաշվին մուտքագրման) 

դիմումի հիման վրա ստուգում

Հանդիպակաց (խաչաձև) ստուգումներ

Այո Ոչ Չգիտեմ / Հրաժարվում եմ պատասխանել Կիրառելի չէ
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Հարկային ստուգումների ժամանակ իրենց իրավունքների մասին տեղյակ են գործարար 
հարկ վճարողների մեծ մասը.  53,1 տոկոսը լիովին կամ հիմնականում տեղեկացված է, և ևս 27,9 
տոկոսը տեղեկացված է միջին չափով (Գծապատկերներ 60, 61)։ 

Գծապատկեր 59. Ի՞նչ չափով եք տեղեկացված Ձեր իրավունքների մասին՝ կապված հարկային 
ստուգումների (ուսումնասիրությունների, չափագրումների) հետ, % ամբողջի մեջ, n=610 

 

Հարցվածների 53,7 տոկոսը վստահ է, որ լիովին կամ հիմնականում կարողանում է 
իրացնել հարկային ստուգումների հետ կապված  իր իրավունքները։ 

Գծապատկեր 60. Ի՞նչ չափով եք կարողանում իրացնել Ձեր՝ հարկային ստուգումների հետ կապված 
իրավունքները, % ամբողջի մեջ, n=610 

  
 

Ըստ հարկ վճարողների, հարկային ստուգումների առավել բացասական կողմը հարկ 
վճարողի մեղավորության կանխավարկածն է, ինչպես նաև ստուգման գործընթացի 
ժամանակատարությունը, իսկ դրական կողմը՝ սեփական սխալները տեսնելն ու ուղղելը (տես՝ 
Գծապատկերներ 62 և 63)։  

13,8

39,3

27,9

9,5

5,6

1,6

2,3

Լիովին տեղեկացված եմ

Հիմնականում տեղեկացված եմ

Միջին տեղեկացվածություն ունեմ

Հիմնականում տեղեկացված չեմ

Բոլորովին տեղեկացված չեմ

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

12,1

41,6

24,3

2,8

2,3

4,3

12,6

Լիովին կարողանում եմ

Կարողանում եմ

Տարբեր կերպ է ստացվում, կախված 
հանգամանքներից

Չեմ կարողանում

Բոլորովին չեմ կարողանում

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ
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Գծապատկեր 61. Նշվածներից որո՞նք են Ձեր բիզնեսի համար հարկային ստուգումների բացասական 
կողմերը, % բոլոր պատասխանների մեջ (n=640) 

 
 
 
Գծապատկեր 62. Նշվածներից որո՞նք են Ձեր բիզնեսի համար հարկային ստուգումների դրական կողմերը, 
% բոլոր պատասխանների (n=843) մեջ 

 
 

Հարկային ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ անհամաձայնություն 
արտահայտողների բաժինը մեծ չէ, սակայն չհամաձայնողները ձեռնարկում են ակտիվ քայլեր 
այդ կապակցությամբ (տես Գծապատկերներ 64 և 65)։ Հարկային ստուգումներ անցած և վավեր 
կամ հստակ պատասխան տված 223 կազմակերպությունների ներկայացուցիչների 74,9 տոկոսը 
հայտնել է, որ տարաձայնություններ չեն եղել ստուգման արդյունքների հարցում, իսկ 19,3 
տոկոսն արտահայտել են իրենց անհամաձայնությունը: Միայն 5,8 տոկոսն է, որ չի արտահայտել 
իրենց տարաձայնությունը:  

26,3

25,8

16,6

10,3

0,9

20,2

Ի սկզբանե հարկ վճարողի մեղավորության 
կանխավարկածը

Հիմնականում երկար, ժամանակատար 
գործընթաց լինելը

Խուճապի հարուցումը հարկային տեսուչի 
կողմից

Ձևական մոտեցումը, գործառնությունների 
բովանդակության անտեսումը

Այլ

Նշվածներից ոչ մեկը

40,7

19,2

17,1

13,2

3,7

0,2

5,9

Սեփական սխալները տեսնելը և ուղղելը

Բավարարվածության զգացումը՝ տուգանքներ և 
լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ 

չառաջանալու դեպքերում

Ընկերության ցուցանիշների վերաբերյալ այլ` 
կողքից արված գնահատական տեսնելը

Բարելավում է հարկային մարմնի հետ հետագա 
հարաբերությունները

Ամրապնդում է անձնակազմի թիմային ոգին

Այլ

Նշվածներից ոչ մեկը
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Գծապատկեր 63․ Երբևէ արտահայտել ե՞ք ձեր 
անհամաձայնությունը հարկային ստուգումների 

արդյունքների վերաբերյալ, % ամբողջի մեջ, 
ներառյալ «չգիտեմ», «հ․պ․» և «ստուգումներ չեն 

եղել» տարբերակները, n=610 

  

Գծապատկեր 64․ Երբևէ արտահայտել ե՞ք ձեր 
անհամաձայնությունը հարկային ստուգումների 
արդյունքների վերաբերյալ, % ամբողջի մեջ, առանց 
«չգիտեմ», «հ․պ․» և «ստուգումներ չեն եղել» 
տարբերակների, n=223 

 

 
Ստուգումների ժամանակ անհամաձայնություն արտահայտած գործարար հարկ 

վճարողների քայլերը ակտիվ են եղել և ներառել են անհամաձայնության արտահայտման բոլոր 
երեք ձևերը. ակտի նախագծի քննարկման կապակցությամբ առարկություններ ներկայացնելը, 
գերատեսչական գանգատարկումը և դատարան դիմելը: Հարկ վճարողներն իրենց դժգոհությունն 
են արտահայտել (պետք է ենթադրել՝ ընդհանուր գծերով քննարկել) նաև ընկերական 
միջավայրում (տես Գծապատկեր 66)։  

 
Գծապատկեր 65․ Հարկային ստուգումների արդյունքների հետ անհամաձայնության դեպքերում ի՞նչ 
քայլերի եք դիմել, % ամբողջի մեջ ըստ տողերի 

 
 

 Նշում. Այս հարցման արդյունքների համադրումը 2018թ. հարցման արդյունքների հետ 
թույլ է տալիս արձանագրել, որ ստուգման հետ կապված քննություններն ավելի 
առարկայական են դարձել. հարկ վճարողները ավելի շատ են սկսել ընդունել իրենց 

7,0

27,4

2,1

1,6

1,0

60,8

Այո

Ոչ, քանի որ մենք  
տարաձայնություն 

չունեինք արդյունքների 
հետ

Ոչ, չնայած մենք 
տարաձայնություններ 

ունեինք, սակայն դրանք 
չենք արտահայտել

Հրաժարվում եմ 
պատասխանել

Չգիտեմ

Ստուգումներ չեն եղել

19,3

74,9

5,8

Այո

Ոչ, քանի որ մենք  
տարաձայնություն չունեինք 

արդյունքների հետ

Ոչ, չնայած մենք 
տարաձայնություններ 

ունեինք, սակայն դրանք 
չենք արտահայտել

86,0

57,1

33,3

32,6

14,0

42,9

66,7

67,4

Ստուգման ակտի նախագծի կապակցությամբ 
ներկայացրել եք առարկություններ (n=43)

Արտահայտել եք Ձեր դժգոհությունը ընկերական 
շրջապատում  (n=42)

Դատարան եք դիմել  (n=42)

Ստուգման ակտի վերաբերյալ  առարկություն եք 
ներկայացրել հարկային մարմնի գանգատարկման 

հանձնաժողով (n=43)
Այո Ոչ
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սխալները, սակայն այն դեպքերում, երբ չեն համաձայնել հարկային մարմնի հետ, 
սկսել են ավելի ակտիվ պայքարել իրենց իրավունքների համար: Մասնավորապես, 
նվազել է ստուգման ակտի վերաբերյալ անհամաձայնություն արտահայտողների 
բաժինը (23,5 տոկոսից՝ 19,3 տոկոս), սակայն աճել է ստուգման ակտի նախագիծի 
կապակցությամբ առարկություններ ներկայացնողների բաժինը (58,5 տոկոսից՝ 86 
տոկոս): 

 
Ռիսկայնության ցուցանիշների հիման վրա ստուգումների ու ուսումնասիրությունների 

իրականացումն արդեն ընդունելի կոնցեպցիա է հարկ վճարողների մոտ, 
կազմակերպությունների ստվար մասը տեղյակ է, իսկ կեսը հավատում է դրա 
անկանխակալությանը  և արդարացիությանը (Գծապատկերներ 67 և  68)։  

Գծապատկեր 66. Տեղյակ եք արդյո՞ք, որ ըստ օրենսդրության, հարկային ստուգումներ ու 
ուսումնասիրություններ են իրականացվում ՊԵԿ-ի համակարգչային ծրագրի միջոցով՝ հարկային ռիսկերի 
գնահատման հիման վրա, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 

Գծապատկեր 67. Արդյոք համամի՞տ եք, որ համակարգչային ծրագրի միջոցով ռիսկայնության 
ցուցանիշների գնահատման գործառույթը իրականացվում է արդարացիորեն և անկանխակալ՝ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հատուկ սահմանված մեթոդաբանությամբ, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
  

Մոնիթորինգի կենտրոնի կողմից բացահայտվող և գործարարներին ուղարկվող՝ ռիսկերի 
վերաբերյալ ծանուցումների ինստիտուտը16 կայացման փուլում է, և թեև ծանուցված հարկ 
վճարողների 47.8 տոկոսը  (հարցվածների ընդհանուր թվի 12.5 %-ը) համաձայն չէ բացահայտված 

 
16 Նախքան ծանուցումներ ուղարկելը ՊԵԿ-ի համապատասխան բաժնի աշխատակիցներն, անշուշտ, 
մանրամասն վերլուծում են յուրաքանչյուր բիզնեսի ռիսկերը, իսկ ծանուցումներն առավելապես 
վերաբերում են հասույթի տատանումներին, որը հարկ վճարողների համար բիզնես վերլուծության 
տեսանկյունից օգտակար է համարվում: Սակայն, հասույթների տատանումները կարող են կապված լինել 
ինդուստրիալ գործոնների ու բազմաթիվ այլ ներքին ու արտաքին հանգամանքների հետ, որոնց մասին 
տեղեկացնելը հարկային վարչարարական ուղղակի գործառույթ չէ: 

68,9

28,0

3,1

Այո

Ոչ

Հրաժարվում եմ 
պատասխանել

8,8

49,3

12,9

2,9

2,1

24,0

Վստահորեն այո

Այո

Ոչ

Բոլորովին ոչ

Հրաժարվում եմ 
պատասխանել

Չգիտեմ
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ռիսկերի ճշմարտացիության հետ, ընդհանուր առմամբ գործարարները ողջունում են 
ծանուցումների ինստիտուտը. ռիսկերի վերաբերյալ ծանուցում ստացել է հարցվածների 26.1 
տոկոսը, որոնց 45.9 տոկոսը համաձայնել է ծանուցումներում նշված ռիսկերի ճշմարտացիության 
հետ: Բոլոր հարցվածների 80.8 տոկոսը հայտնել է, որ կցանկանար ստանալ ռիսկերի վերաբերյալ 
ծանուցումներ և աշխատանքային կարգով վերացնել դրանց առաջացման պատճառները 
(Գծապատկերներ 69-71)։  

 
Գծապատկեր 68. Արդյո՞ք ստացել եք ՀՀ ՊԵԿ-ի Մոնիթորինգի կենտրոնից ծանուցումներ այն մասին, որ 
Ձեր գործողությունները, ՀԴՄ սարքերով գործարքները, փաստաթղթավորումը, կանխիկ գործարքները 
պարունակում են հարկային ռիսկեր, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
Գծապատկեր 69.  Ընդունել ե՞ք (համաձայնել եք) այդ գործարքների վերաբերյալ ծանուցմամբ 
բացահայտված ռիսկերի ճշմարտացիությունը, % ամբողջի մեջ, n=159 

 
 

Գծապատկեր 70. Կցանկանայիք արդյո՞ք ՀՀ ՊԵԿ-ից ստանալ ծանուցումներ, որոնք կբացահայտեն Ձեր 
կողմից իրականացվող գործունեությանն առնչվող ռիսկերը՝ հնարավորություն ընձեռելով 
աշխատանքային կարգով վերացնել դրանց առաջացման պատճառները, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 

 

56,4

26,1

5,1

3,4

9,0

Ոչ, չեմ ստացել

Այո, ստացել եմ

Չգիտեմ, թե դա ինչ է

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

6,3

39,6

35,2

12,6

1,9

4,4

Վստահորեն այո

Այո

Ոչ

Բոլորովին ոչ

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ

80,8

7,0

2,3

9,8

Այո

Ոչ

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ
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 Նշում. գծապատկերներում բերված տվյալների համադրումը 2018թ. իրականացված 
հարցման պատասխանների հետ ցույց է տալիս, որ.  

o Կազմակերպությունները սկսել են ավելի հաճախ ստանալ ծանուցումներ. 22,8 
տոկոսի դիմաց՝ 26,1 տոկոս17։  

o Իջել է ռիսկայնության հայտանիշներ պարունակելու վերաբերյալ հարկային 
մարմնի ծանուցումների հետ անհամաձայնության բաժինը. 60,5 տոկոսի դիմաց՝ 
45,9 տոկոս: 

o Փոքր-ինչ մեծացել է համագործակցելու պատրաստակամությունը՝ ստանալու 
այնպիսի ծանուցումներ, որոնք կբացահայտեն իրենց գործունեության ռիսկերը. 77 
տոկոս և ներկայումս՝ 80,8 տոկոս։  

 
Կամերալ (գրասենյակային) ուսումնասիրությունների18 արձանագրություններում 

բերված վերլուծություններն արդեն իրենց կայուն և գնահատվող տեղն են գտել հարկային 
վարչարարներ-գործարարներ երկխոսության գործընթացներում:  Հարցվածների 45,7 տոկոսը 
համամիտ է, որ դրանցում բերված վերլուծությունները տեղին են դեպքերի առնվազն կեսի 
դեպքում, 42,6 տոկոսը համարում է, որ դրանք ըստ էության են, իսկ 51,5 տոկոսը գտնում է, որ 
դրանց վերաբերյալ հարկ վճարողների փաստարկները հաշվի են առնվում (Գծապատկեր 72)։  

 
Գծապատկեր 71. Կամերալ ուսումնասիրությունների անցկացման և դրանց արձանագրությունները հարկ 
վճարողին ներկայացնելու առնչությամբ որքանո՞վ եք համամիտ ստորև նշված տեսակետների հետ, % 
ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610 

 
 

 Նշում. գծապատկերներում բերված տվյալների համադրումը 2018թ. իրականացված 
հարցման պատասխանների հետ ցույց է տալիս, որ կազմակերպությունները դարձել 

 
17 Ըստ ՊԵԿ-ի տեղեկանքի, Մոնիտորինգի բաժինը 2019թ. ծանուցումներ է ուղարկել 9310 հարկ վճարողի, 
իսկ  2018թ.՝ 6089 հարկ վճարողի: 
18 Հարկային մարմնի գրաuենյակում՝ առանց տնտեuավարողին այցելելու և փաuտաթղթերի պահանջի, 
իրականացվող կամերալ ուuումնաuիրության նպատակն է պարզել հարկերի հաշվարկման, 
հաշվետվետվությունների ճշտությունը, հաշվետվություններում առկա համադրելի ցուցանիշների 
համապատաuխանությունը oրենuդրությամբ uահմանված կարգով պետական մարմիններից uտացված 
տեղեկությունների հետ: 2019թ. ՊԵԿ-ն իրականացրել է 33 հազար կամերալ ուսումնասիրություն (13 
տոկոսով ավելի քիչ, քան 2018թ.): 
 

5,2

5,7

8,0

40,5

36,9

43,6

10,5

7,7

3,6

2,1

2,1

1,6

4,8

4,8

4,6

36,9

42,8

38,5

Կամերալ ուսումնասիրությունների 
արձանագրություններում բերված 

վերլուծությունները տեղին են դեպքերի առնվազն 
կեսի դեպքում

Կամերալ ուսումնասիրությունների 
արձանագրությունների որակն աճել է վերջին երկու 

տարում։ Դրանց մեջ հազվադեպ են ֆորմալ 
ուղարկվածները

Կամերալ ուսումնասիրություններին ի պատասխան 
հարկատուների փաստարկները հաշվի են առնվում 
հարկային մարմինների աշխատակիցների կողմից

Լիովին համամիտ եմ Համամիտ եմ
Համամիտ չեմ Բոլորովին համամիտ չեմ
Չգիտեմ, թե դա ինչ է Չգիտեմ / Հրաժարվում եմ պատասխանել
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են ավելի խստապահանջ. երկու տարի առաջվա իրավիճակի համեմատ բոլոր 
ցուցանիշները նվազել են.  

o Արձագանքը առաջին տեսակետին. վերլուծությունները տեղին են համարել 45,7 
տոկոսը՝ 2018թ. 65,8 տոկոսի դիմաց: 

o Արձագանքը երկրորդ տեսակետին. կամերալ ուսումնասիրությունները ֆորմալ 
չլինելու հետ համաձայնել են 42,6 տոկոսը՝ 2018թ. 61,2 տոկոսի դիմաց: 

o Արձագանքը երրորդ տեսակետին. հարկ վճարողների փաստարկները հաշվի 
առնելու տեսակետին համամիտ են եղել 51,6 տոկոսը՝ 2018թ. 73 տոկոսի դիմաց:  

 
Հարկերի հավաքագրման գործառույթների կապակցությամբ հարկ վճարողների 

մեծամասնության մոտ դեռևս չի ձևավորվել ընկալում, որ հարկային մարմինը արդար ու 
հավասար վերաբերունք է կիրառում բոլորի նկատմամբ (Գծապատկեր 73): Մեծ է այդ 
գործառույթի մասին բավարար տեղեկացված չլինելու հանգամանքի ազդեցությունը՝ գուցե նաև 
այն պատճառով, որ այս հարցմամբ ընդգրկվել են առավելապես միկրո-, փոքր և միջին 
ձեռնարկություններ ու անհատ ձեռներեցներ։  

 
Գծապատկեր 72. Որքանո՞վ եք համամիտ հետևյալ տեսակետների հետ, կապված հարկերի վճարումն 
ուշացնելու պարագայում գումարների հավաքագրման հարկային ներգործության գործառույթների հետ, % 
ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610 

 
 

 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս 
արձանագրել, որ միկրո և փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները, համեմատած 
միջին բիզնեսի հետ, ավելի շատ դեպքերում են պատասխանել «համամիտ չեմ» 
և «բոլորովին համամիտ չեմ», երբ հարցը վերաբերել է գծապատկերի երկրորդ 
և երրորդ տողերին (տես աղյուսակ ԽՀ4.16 & Հ1.11.1):   

 
  

3,4

3,3

5,2

46,4

41,8

37,2

10,5

12,1

6,2

2,8

3,4

1,3

36,9

39,3

50,0

Հարկային պարտավորությունների  
աշխատանքները հստակ են

Հարկային պարտավորությունների 
աշխատանքները արդար են

Հարկային պարտավորությունների 
աշխատանքները հավասարապես 
կիրառվում են բոլորի նկատմամբ

Լիովին համամիտ եմ Համամիտ եմ
Համամիտ չեմ Բոլորովին համամիտ չեմ

Հրաժարվում եմ պատասխանել/չգիտեմ
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ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ և 
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

 
Կազմակերպությունները դեռևս էականորեն հակված են հաշվապահական հաշվառման 

և ֆինանասական ու հարկային հաշվետվությունների պատրաստման գործառույթը 
չպատվիրակել արտաքին կատարողների. 4-ից միայն մեկ դեպքում է, որ այն արտահանձնված է 
(Գծապատկեր 74):  

Գծապատկեր 73. Ո՞վ է իրականացնում կազմակերպության առօրյա հաշվապահությունը և ֆինանսական 
ու հարկային հաշվետվությունների պատրաստումը, % ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610  

 
 

 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, որ 
կորպորատիվ կառավարման համակարգ ունեցող կազմակերպություններում ավելի 
պակաս են հակված արտահանձնելու հաշվապահական հաշվառման վարումը, 
ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների պատրաստումը (տես աղյուսակ 
ԽՀ5.1&Հ1.7):  

 
Հարկային գործերը կազմակերպությունները վարում են հիմնականում ինքնուրույնաբար, 

միայն 4-ից մեկն է օգտվում արտաքին օժանդակությունից (տես Գծապատկեր 75):  

Գծապատկեր 74. Ինչպե՞ս է ընկերությունը զբաղվում հարկային գործերով, % ամբողջի մեջ, n=610 

 

48,4

28,4

22,6

3,1

51,6

71,6

77,4

96,9

Հիմնական հաշվապահ/հաշվապահներ

Անձամբ ես եմ վարում հաշվապահությունը, առանձին 
հաշվապահի հաստիք չունենք

Հաշվապահությունը պատվիրակված է (իրականացվում է 
արտաքին կազմակերպության /անձի կողմից)

Այլ (օրինակ, ինչ-որ մասը պատվիրակված է, ինչ-որ 
մասը հաշվապահն է վարում կամ անձամբ է վարում, 

նշել)

Այո Ոչ

62,5

25,1

5,4

3,8

3,3

Իրականացվում է անմիջականորեն ընկերության 
կողմից

Հաշվապահական հաշվառման պատվիրակված  
կազմակերպության կամ անձի միջոցով

Ինչպես անմիջականորեն, այնպես էլ 
հաշվապահական հաշվառման պատվիրակված 

կազմակերպության / անձի միջոցով

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ
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Կազմակերպությունների միայն 21,3 տոկոսն ունի հարկային ռազմավարություն (տես 
Գծապատկեր 76):  

Գծապատկեր 75. Արդյոք ընկերությունն ունի՞ հարկային ռազմավարություն, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 

 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը թույլ է տալիս արձանագրել, որ 
կորպորատիվ կառավարման համակարգ ունեցող կազմակերպություններում 
չունեցողների համեմատ կրկնակի անգամ ավելի շատ դեպքերում է, որ 
կազմակերպությունն ունի հարկային ռազմավարություն. 44,9 տոկոս՝ 21,9 տոկոսի 
դիմաց (տես աղյուսակ ԽՀ5.3&Հ1.7): 

 
Հարկային հարցերով ռազմավարություն ունեցող կազմակերպություններում այն 

գերազանցապես (դեպքերի 64.1 տոկոսը) մշակում է գործադիրը: Բաժնետերերը և տնօրենների 
խորհուրդը դրա մշակման կամ հաստատման գործառույթներում ընդգրկված են միայն 9,4 տոկոս 
դեպքերում (տես Գծապատկեր 77):  

 
Գծապատկեր 76. Ո՞վ է մշակում և հաստատում ընկերության հարկային ռազմավարությունը, % ամբողջի 
մեջ, n=127 

 
 

Կազմակերպությունների հարկային մենեջերների մոտ կեսն ունեն հարկային հարցերով 
մենեջերի մինչև 5 տարվա փորձառություն, և մյուս կեսը՝ ավելի քան 5 տարվա, այդ թվում 23,3 
տոկոսը՝ ավելի քան 10 տարվա փորձառություն (տես Գծապատկեր 78):  

 

60,8

21,3

17,9

Ոչ

Այո

Հրաժարվում եմ պատասխանել

34,4

29,7

14,1

8,6

8,6

3,1

0,8

0,8

Տնօրեն

Հաշվապահ

ԱՁ

Բաժնետեր 

Այլ 

Ֆինանսական թիմ

Տնօրենների խորհուրդ 

Աուդիտոր



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 

73 
 

Գծապատկեր 77. Ընկերության ներկայիս հարկային մենեջերի (հարկային հարցերով պատասխանատուի) 
մասնագիտական փորձառությունը, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 
Գենդերային հարցի տեսանկյունից. հարկային մենեջերների թվում կանայք և տղամարդիկ 

հավասար չափով են ներկայացված (տես հավելված 2-ի աղյուսակ Հ5.2):  

Կազմակերպություններում գենդերային հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումներին 
արձագանքները, որ ներկայացված են Գծապատկեր 78-ում, ցույց են տալիս, որ. 

o գենդերային թեմայով հարցերի մեծ մասի պատասխաններում հարցվածները բավական 
հաճախ (36-55 տոկոսը) ընտրել են «չգիտեմ/ՀՊ» տարբերակը; 

o հարկային հարցերի կառավարմամբ զբաղվողների մեջ կանայք բավականաչափ 
ներկայացված են, սակայն հարցվածները դեմ չեն նրանց ավելի շատ ընդգրկվածությանը; 

o հարցվածները համաձայն չեն, որ այդ ծառայությունում աշխատավարձի իմաստով 
կանայք ավելի վատ վիճակում են; 

o հարցվածները համաձայն չեն, որ Հայաստանի ընկերությունների մեծ մասն ունի 
գենդերային հավասարությունը խթանող քաղաքականություն: Միաժամանակ, մեծ մասը 
համոզված է, որ կանայք ու տղամարդիկ ունեն հավասար հնարավորություններ: 
  

Գծապատկեր 78. Հարկային կառավարման հարցում կանանց մասնակցությունը և ընկերությունում  
գենդերային խտրականությունը, տոկոս ամբողջի մեջ՝ ըստ տողերի, n=610 

 
 

29,5

13,8

19,3

23,3

14,1

Մինչև 3 տարի

Ավելի քան 3, բայց 5-ից պակաս

5-10 տարի

10+ տարի

Չգիտեմ

29,5

21,5

13,9

10,7

49,2

24,6

20,8

11,5

16,2

13,8

4,6

9,0

8,0

7,4

2,1

3,1

5,7

18,9

8,9

2,5

2,0

4,1

2,1

1,5

11,5

36,2

38,9

45,6

55,4

21,0

Կարծում եմ ընկերությունների հարկային 
կառավարման գործում (հաշվապահական և 

իրավաբանական բաժիններում) բավականաչափ 
թվով կանայք կան

Կցանկանայի, որ հարկային հարցերով կառավարման 
պաշտոններում ավելի շատ կանայք լինեին

Հարկային կառավարման հարցերով զբաղվող 
տղամարդկանց և կանանց աշխատավարձերի միջև 
տարբերությունն անբարենպաստ է կանանց համար

Հայաստանի ընկերությունների մեծ մասն ունի 
գենդերային հավասարությունը խթանող 

քաղաքականություն

Մեր ընկերությունում կանայք և տղամարդիկ ունեն 
հավասար հնարավորություններ

Լիովին համաձայն եմ Որոշ չափով համաձայն եմ
Որոշ չափով համաձայն չեմ Բոլորովին համաձայն չեմ
Կիրառելի չէ Չգիտեմ / Հրաժարվում եմ պատասխանել
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 Նշում. հարցման արդյունքների խաչաձև համադրումը ցույց է տալիս, որ «Մեր 
ընկերությունում կանայք և տղամարդիկ ունեն հավասար հնարավորություններ» 
դատողության հարցում էական տարբերություններ կան կին և տղամարդ 
պատասխանողների կարծիքների միջև: Այսպես, կանանց 97,5 տոկոսն է, որ որոշ 
չափով կամ լիովին համաձայն է այդ դատողության հետ, այնինչ տղամարդկանց՝ 
միայն 90,4 տոկոսը (տես աղյուսակ ԽՀ5.5&Հ5.11): 

 

Վերադառնալով խորհրդատվական ծառայություններից օգտվելուն, հարկ է կրկնել, որ այն 
դեռևս տարածված պրակտիկա չէ և այդ ծառայությունների ցանկում գերակայում են 
հաշվապահական հարցերով, հարկային և իրավաբանական խորհրդատվությունը (տես 
Գծապատկեր 80):  

 
Գծապատկեր 79. Արդյոք օգտվու՞մ եք այլ կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող հետևյալ 
վճարովի խորհրդատվական ծառայություններից, % ամբողջի մեջ ըստ տողերի, n=610 

 
 
Գծապատկերի տվյալներից ստացվում է հետևյալը․ 

o Հաշվապահության գծով ծառայություններից օգտվելու նշված 31 տոկոսի՝ 
համեմատաբար մեծ լինելը, թերևս, ոչ այնքան խորհրդատվություն է, որքան 
կապված է դրա վարումը արտահանձնարարելու հետ։ Նույնը՝ աուդիտի մասով:  

 
 Նշում. 2018թ․ հարցման արդյունքների hետ համեմատումը ցույց է տալիս երկու 

տարվա ընթացքում խորհրդատվական ծառայություններից օգտվելու աճի 
միտում բոլոր ուղղությունների գծով.  

 Հարկային. 8 տոկոսից՝ 17,9 տոկոս։ 

 Մաքսային. 8 տոկոսից՝ 10,3 տոկոս: 

 Իրավական հարցերով՝ 10 տոկոսից՝ 19 տոկոս: 

 Բիզնես հարցերով՝ 4 տոկոսից՝ 6,7 տոկոս:  

 

31,0

19,0

17,9

11,8

10,3

6,7

63,6

74,8

76,6

81,5

83,9

86,4

3,1

3,4

3,4

3,9

3,4

3,6

2,3

2,8

2,1

2,8

2,3

3,3

Հաշվապահական հարցերով

Իրավական

Հարկային

Աուդիտի հետ կապված 
հարցերով

Մաքսային

Բիզնես հարցերով

Այո Ոչ Հրաժարվում եմ պատասխանել Չգիտեմ
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Հաշվապահության վարման ու հարկերի հաշվարկման ու վճարման գործառույթների 
ուղղությամբ ծախսերի հատուկ հաշվառում գործարարները չեն պահում (տես Գծապատկեր 81): 
Ստորև գծապատկերի տվյալներից ակնհայտ է, որ կազմակերպությունների 44,9 տոկոսում 
դժվարացել են կամ հրաժարվել են պատասխանել հաշվապահական և հարկային հաշվառում 
վարելու վրա ծախսվող գումարների մասին հարցին, իսկ 17,4 տոկոսը նշել են, որ այդ նպատակով 
ծախսեր չեն անում: 

Գծապատկեր 80․ Տարեկան որքա՞ն գումար է ծախսում Ձեր ընկերությունը հաշվապահական և հարկային 
հաշվառում վարելու, հարկային հաշվետվություններ պատրաստելու և հարկային այլ 
պարտավորությունների վրա, % ամբողջի մեջ, n=610 

 
 
Կազմակերպությունների 10-ից 6-ը որևէ բյուջե չի նախատեսում նաև հաշվապահական և 

հարկային թեմաներով վերապատրաստումների համար (տես Գծապատկեր 82):  

 
Գծապատկեր 81. Մոտավոր հաշվարկներով, հաշվապահական ու հարկային թեմաներով 
վերապատրաստումների վրա տարեկան ինչքա՞ն գումար եք ծախսում, % ամբողջի մեջ, n=610  

 
 

Գծապատկերի վերլուծությունից ստացվում է, որ․ 

o Կազմակերպությունների 59 տոկոսը հարկային և հաշվապահական թեմաներով 
վերապատրաստումների նպատակով  որևէ գումար չի հատկացնում։ 

o Վերապատրաստումներից օգտվողները կազմել են հարցված գործարարների 20,1 
տոկոսը, ընդ որում, նրանց 78 տոկոսը այդ նպատակով տարեկան ծախսում է ոչ 
ավելի, քան 300 հազար դրամ։  

17,4

7,9

7,5

5,7

11,8

4,8

28,7

16,2

0

մինչև 100 000 ՀՀԴ

100 001-ից մինչև 500 000 ՀՀԴ

500 001-ից մինչև 1 մլն ՀՀԴ

1 մլն +1 ՀՀԴ-ից մինչև 5 մլն

5 մլն +1 ՀՀԴ և ավել

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Դժվարանում եմ պատասխանել

59,0

15,7

2,3

1,3

,8

12,8

8,0

0

Մինչև  300 000 դրամ

300 001-580 000 դրամ

580 001-1 020 000 դրամ

1 020 001 դրամ և ավելի

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չգիտեմ



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 
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 Նշում. 2018թ. հարցման արդյունքների հետ համեմատությամբ այս հարցում 
տեղաշարժ չի արձանագրվել։  

 

Կազմակերպությունների՝ ընթացիկ տարվա և հետագա երկու տարիների ֆինանսական 
արդյունքների սպասվելիք և բիզնեսի կանխատեսվող ցուցանիշները զգույշ լավատեսական են 
(տես Գծապատկեր 83 և Աղյուսակ 15):  

Գծապատկեր 82. Ինչպե՞ս կնկարագրեիք Ձեր կազմակերպության/բիզնեսի հեռանկարներն այս (2020թ.) և 
առաջիկա երկու (2021-2022թթ.) տարիների ընթացքում, % ամբողջի մեջ ըստ գնահատման 
ժամանահատվածի, n=610 

 
 

Գծապատկերի վերլուծությունից և 2018թ. հարցման արդյունքների հետ համադրումից 
ստացվում է, որ ի տարբերություն 2018թ., ներկայիս տրամադրությունները սակավ 
լավատեսական են, թեև ապագայի համար կայունության  և զարգացման ակնկալիքներ կան՝ 
համակցված անորոշության հետ (2021-2022թթ. համար չգիտեմների բաժինը նկատելի է): 

Աղյուսակ 15. Ինչպե՞ս կնկարագրեիք Ձեր կազմակերպության/բիզնեսի հեռանկարներն այս (2020թ.) և 
առաջիկա երկու (2021-2022թթ.) տարիների ընթացքում, % ամբողջի մեջ ըստ գնահատման 
ժամանահատվածի  

Տարբերակ 2018թ. հարցմամբ՝ 
մոտակա երեք տարվա 

համար (n=400)  

2020թ. հարցմամբ (n=610) 

2020-ի համար 
սպասվելիքը 

2021-2022-ի համար 
կանխատեսումը 

Լավ և շատ լավ (շահույթ) 51,1 15,9 27,0 
Կայուն 23,8 33,1 27,9 
Վատ և շատ վատ 
(կորուստներ) 

7,5 41,1 14,6 

Չգիտեմ/ՀՊ 17,5 9,8 30,5 
Ընդամենը 100,0 100,0 100,0 

 
 

15,3

30,4

36,7

16,5

1,1
3,1

17,9

40,1

34,4

4,5

Շատ վատ (խոշոր 
կորուստներ)

Վատ (որոշակի 
կորուստներ)

Կայուն Լավ (որոշակի 
շահույթ)

Շատ լավ (խոշոր 
շահույթ)

Ընթացիկ տարում Առաջիկա երկու տարիների ընթացքում



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Հարցումը ցույց տվեց, որ հարկային վարչարարության հարցում Պետական եկամուտների 
կոմիտեն, ով իրականացնում է հարկային վարչարարություն, ունի  բարձր գնահատական հարկ 
վճարողներ կողմից: Դա հատկապես տեղին է հետևյալ գործառույթների առումով. սպասարկման 
կենտրոններ, էլեկտրոնային ծառայություններ հարկային հաշվետվությունների ընդունման և 
հարկային ընթացիկ պարտավորությունների մասին տեղեկատվության հարցում, 
Ծանուցումների և կամերալ ուսումնասիրությունների համակարգ, ՊԵԿ-ի ուսումնական 
կենտրոն, հարկային վճարումների կատարման նոր ճկուն համակարգ։  

ՊԵԿ-ն արժանացել է հարցվածների բարձր գնահատականների մի շարք առումներով, 
ուղղակի և անուղղակի իմաստով ստանալով «կայունության» քվե, որը մոտ է վստահության 
քվեին: Դա հնարավորություն է տալիս հետևողականորեն շարունակել բարելավումները, 
փոփոխություններ մտցնել մնացյալ, հատկապես խորքային կուտակված կամ մեծացող 
խնդիրների ուղղությամբ:  

Ըստ հարցման արդյունքների19 ուղղակի և մասնագիտական վերլուծության, այդպիսի 
կուտակված կամ նոր առաջացող խնդիրներին կարող են դասվել հետևյալները.  

1. Դեռևս կարգավորված չէ ամբողջապես հարկային օրենսդրության կիրառման գծով 
լիարժեք պարզաբանումներ ստանալու հարցը: Անորոշ վիճակում է մնացել 
պաշտոնական պարզաբանումների ինստիտուտը: Դա բիզնեսի համար առաջացնում 
է լրացուցիչ գործառնական ծախսեր: 

2. Գործարար հանրությունը լավատեղյակ չէ «հարկային հարցերով 
քաղաքականություն/ռազմավարություն» կատեգորիայի մասին: Դա 
հնարավորություն չի տալիս հարկահավաքման հանրային գործառույթում ունենալ 
այդպիսի ուժեղ գործիքի ազդեցությունը:  

3. Հարկ վճարողները լավ ծանոթ չեն «հարկերի հավաքագրման» գործառույթին, որն այլ 
ծառայությունների համեմատ ավելի ցածր է գնահատվել: Թեև իրազեկ հարկ 
վճարողների մեծամասնությունը համաձայնել է, որ հարկային մարմինը հարկադիր 
կատարողական միջոցառումներ իրականացնելիս բոլորին արդար և հավասար է 
վերաբերվում, անհամաձայնություն հայտնածների բաժինը մնում է նկատելի: Ուստի, 
հարկային մարմինները պետք է հետագայում ընդլայնեն հանրային կապերի 
արշավը`հավաստիացնելով, որ հարկային կատարման միջոցառումները արդար և 
հավասարաչափ են կիրառվում բոլորի համար: Դա կնպաստի հարկերը ինքնակամ 
վճարելուն: 

4. Ակնհայտ է, որ բիզնեսը արդեն սովորել է ՊԵԿ-ի ծառայություններին և հիմա խնդիրը 
դրանց որակի ու արագության մեջ է: Դա գլոբալ խնդիր է, հաշվի առնելով նաև 
հարկային վարչարարության առումով միջազգային զարգացումները: 

5. Սակավ է համագործակցությունը փոքր և միջին բիզնեսի և մասնագիտական 
միությունների միջև: Հարկ է, որ տարիներ շարունակ գործող Պետական եկամուտների 
կոմիտեի Հանրային խորհուրդը ընդլայնի իր գործառնական կարողությունները՝ 
ապահովելով նշված բիզնեսների շրջանում իրազեկության բարձրացումն ու կապը 
դրանց և հարկային մարմնի միջև: 

6. Հարցվածների շրջանում պարզ չէ, թե արդյոք բիզնեսն իրավունք ունի օգտագործել 
օրենսդրական «բացերը»: Ըստ հարցման արդյունքների՝ գործարարներն ավելի շուտ 

 
19 Նմանատիպ՝ հարկային օրենսդրության, վարչարարության, դրանց և հարկային մարմնի նկատմամբ 
վերաբերմունքի ու ընկալումների վերաբերյալ սա արդեն 4-րդ հարցումն է: Ընդ որում, նախկին 
հարցումներում ընդգրկված են եղել և խոշոր բիզնեսը և հարկ վճարող տնային տնտեսություններ:  



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 
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հակված են դրան, չեն զգում դրա թույլատրելիության և «ագրեսիվության» շեմը, 
բնութագիրը:  

      
Նշված խնդիրների լուծմանը նպաստելու նպատակով առաջարկվում է20.   

1. Ընդլայնել աշխատանքը հարկ վճարողներին սպասարկման ծառայությունների մասին 
իրազեկելու ուղղությամբ, հատկապես ուշադրություն դարձնելով օրենսդրական 
փոփոխությունների մասին արագ իրազեկմանը։  

2. Գործարկել հատուկ պորտալ՝ հարկ վճարողների հարցերն ու պատասխանները 
դասակարգված ներկայացնելու համար: 

3. Էականորեն կատարելագործել հեռախոսազանգերի կենտրոնի աշխատանքը, որի 
ծավալները նշանակալիորեն ավելացել են ընթացիկ տարում: 

4. ՊԵԿ Հասարակական խորհրդի միջոցով աշխատանք տանել ինդուստրիալ և 
մասնագիտական միությունների և հաշվապահական ընկերությունների, ինչպես նաև 
համալսարանների հետ՝ հարկերին առնչվող հարցերում, ընդլայնելով իրազեկումը և 
պահանջված պարզաբանումների տրամադրումը:   

5. Կառավարությունը պետք է լինի առավել ակտիվ` օրենսդրական բացերի հայտնաբերման 
և վերացման հարցում:  

6. Համագործակցել կորպորատիվ կառավարման հարցերով զբաղվող ոչ առևտրային 
կառույցների հետ՝ գնահատելով տարբեր ընկերությունների օրակարգերում հարկերի 
վճարման հարցերը ներառելու վերաբերյալ հնարավոր գործակցության հեռանկարները։   

 
Հարկային վարչարարության բարելավման ընթացքին հետևելու և «Աջակցություն 

հարկային վարչարարությանը և քաղաքականության առաջնորդմանը» ծրագրի ազդեցությունը 
գնահատելու համար, այս հետազոտության տեխնիկական առաջադրանքում հայցվել են 
ելակետային ցուցիչներ, որոնց մի մասը՝ գենդերային տարբերակմամբ: Այդ ցուցիչները 
սահմանելու և հաշվարկելու համար ընտրվել են հարցաթերթի ամենից ավելի համապատասխան 
հարցերը և առաջարկվել՝ գնահատման մեթոդը: Հաշվարկի արդյունքները ներկայացված են 
ստորև աղյուսակում: 

 

ՀՀ Ցուցիչը Հարցի 
համարը 

Ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդը Ցուցչի 
ելակետային 
մակարդակը 

Գենդերային տարբերակմամբ ցուցիչներ 
1․  Հարկ վճարողների 

ընկալումները 
հարկային 
խնդիրների 
վերաբերյալ և 
հարկային մարմնի 
նկատմամբ 

Հ2.15  
 
 
 
 
 
 

Ցուցիչը սահմանվել է որպես այն հարկ 
վճարողների մասնաբաժին, որոնք «Ձեր 
կարծիքով, փոխվե՞լ է արդյոք ՊԵԿ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ մարմինների պահվածքը 
հարկ վճարողների նկատմամբ» հարցին 
տվել են «վստահորեն այո» կամ «այո» 
պատասխանները: 

 
Միջին՝ 86.0% 

Կին` 85.6% 
Տղամարդ՝ 86.1% 

 
20 Նշված առաջարկությունների, լուծումների ուղղությունների մասին ըստ էության ներկայացված է ՊԵԿ 
հարկային վարչարարության ռազմավարության և քառամյա ծրագրում: Այդ իմաստով հույս ենք հայտնում, որ 
սույն առաջարկությունները կլինեն օժանդակող, շեշտադրում կատարող: 
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ՀՀ Ցուցիչը Հարցի 
համարը 

Ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդը Ցուցչի 
ելակետային 
մակարդակը 

վստահության 
աստիճանը 

 
Հ3.8 

Ցուցիչը սահմանվել է որպես այն հարկ 
վճարողների մասնաբաժին, որոնք 
հարկային մարմնի հուսալիությունը 
գնահատել են «լավ» կամ «շատ լավ»։ 

Միջին՝ 42.9% 
Կին` 41.4% 

Տղամարդ՝ 43.9% 

2․  Կին գործարարների 
ընկալումը՝ հարկ 
վճարողներին 
մատուցվող 
ծառայությունների և 
տեղեկատվության 
հասանելիության 
վերաբերյալ 

Հ3.1 Ցուցիչը սահմանվել է որպես այն կին ՓՄՁ 
ներկայացուցիչ հարկ վճարողների 
բաժին, որոնք «Ինչպե՞ս կգնահատեք ՀՀ 
հարկային ծառայության կողմից 
ներկայումս մատուցվող հետևյալ 
ծառայությունների օգտակարությունը» 
hարցի ներքո առաջարկվող 10 
ծառայություններից յուրաքանչյուրին 
տվել են «Օգտակար է» և «Շատ օգտակար»  
գնահատականը։ 

Կին` 66.7% 
(տղամ.՝ 65,0%;  
բոլորը՝ 65,8%) 

3․  Կին գործարարների 
ընկալումը՝ հարկ 
վճարողների 
նկատմամբ արդար 
եվ հավասար 
վերաբերմունքի 
մասին․  

Հ3.7 Ցուցիչը սահմանվել է որպես այն կին 
ՓՄՁ ներկայացուցիչ հարկ վճարողների 
համամասնություն, որոնք լիովին կամ 
որոշ չափով համաձայն են հետևյալ 
պնդմանը. «ՊԵԿ-ը հավասար է 
վերաբերվում բոլոր հարկ վճարողներին»  

Կին` 72.8% 
(տղամ.՝ 73.7%; 
բոլորը՝ 73.4%) 

Ընդհանուր ցուցիչներ 
4․  ՓՄՁ հարկ 

վճարողների կողմից  
ՊԵԿ-ի հետ 
շփումների 
հաճախականությունը 

Հ3.21 Ցուցիչը սահմանվել է որպես այն հարկ 
վճարողների մասնաբաժին, որոնք 
տարբեր մեթոդների կիրառությամբ 
հանրագումարային ՊԵԿ են դիմել ավելի 
քիչ, քան տարեկան 6 անգամ (ներկայումս 
ՊԵԿ դիմելու տարեկան միջին թիվը): 

Ընդհանուր՝ 
56.1% 

5․  Հարկ վճարողների՝ 
հարկերը 
կամավորապես 
վճարելու 
դրդապատճառները 
/ վարքագիծը 

Հ2.6 Ցուցիչը սահմանվել է որպես այն հարկ 
վճարողների մասնաբաժին, որոնք իրենց 
կազմակերպության նման հարկ 
վճարողների համար, հարկերն ազնվորեն 
հայտարարելու և վճարելու 
դրդապատճառների ցանկում «Հարկերը 
չվճարելու հետ կապված տուգանվելու և 
պատժվելու վախը» չեն նշել որպես «շատ 
կարևոր» գործոն։  

Ընդհանուր՝ 
59.7% 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԾԻՔԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՐԱՆԸ 

     
Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. Հարկ վճարող կազմակերպությունների 

և անհատ ձեռնարկատերերի ընտրանքային հետազոտություն 
փետրվար, 2020թ. 

 

ԸՄ ՆՀ 
 

______________________ 
      

 

 
Մարզ 

 

 
Քաղաք/գյուղ 

 

 

Հարցազրուցավարի 
ՆՀ   

 
 

 

Բարև ձեզ, իմ անունը [նշեք ձեր անունը, ազգանունը] է: Ես ներկայացնում եմ Հետազոտական 
ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամը: Տվյալներ եմ հավաքագրում 
Համաշխարհային բանկի և Մեծ Բրիտանիայի «Լավ Կառավարման հիմնադրամի» կողմից 
համատեղ իրականացվող հետազոտության համար: Հետազոտության նպատակն է գնահատել 
Հայաստանում գործարար համայնքի վերաբերմունքը հարկային վարչարարության և դրա 
բարեփոխումների վերաբերյալ: Հարցումը հաջորդում է 2013 և 2016 և 2018 թվականներին 
իրականացված հետազոտություններին և նպատակ ունի ստանալ նոր տվյալներ՝ հաշվի առնելով 
ոլորտի վերջին զարգացումները, և իրազեկել քաղաքականություն մշակողներին և հարկային 
մարմիններին Հայաստանում հարկ վճարողների վերաբերմունքի և ընկալումների վերաբերյալ` 
հնարավորություն տալով բարելավել հարկային կարգավորումը և վարչարարությունը։ 

Ձեր կազմակերպությունը, ի թիվս 600 այլ կազմակերպությունների, պատահականորեն ընտրվել 
է բոլոր գրանցված հարկ վճարողների ընդհանուր ցանկից՝ ձևավորելով ներկայացուցչական 
ընտրանք: Ձեր պատասխանները տեղեկատվության կարևոր աղբյուր են Պետական 
եկամուտների կոմիտեի (ՊԵԿ) / որոշումներ կայացնողների / քաղաքականության մշակողների, 
ինչպես նաև առկա հարկային քաղաքականությունն ու վարչակազմը հասկանալու և վերլուծելու 
համար: Ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը գաղտնի կմնա և  կօգտագործվի միայն ամփոփ 
տեսքով և միայն հետազոտական նպատակներով: Հարցումը կտևի մոտ 45-50 րոպե:  

Նախօրոք շնորհակալություն Ձեր ժամանակի և պատասխանների համար:  

Օր/ամիս/տարի _____/______/_________ 

 

Հարցազրույցի սկիզբը: [Զ/Վ.ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ 24-ԺԱՄՅԱ 
ՌԵԺԻՄԸ] 

Ժամ  

|____|____| |____|____| Րոպե 
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ԲԱԺԻՆ 1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

Զրուցավար, կարդացեք հետևյալ տեքստը. «Այժմ ես մի քանի հարց կտամ Ձեր/Ձեր 
կազմակերպության մասին հիմնական տեղեկատվություն ստանալու համար:» 

1.1. Ո°րն է Ձեր պաշտոնն այս կառույցում: 
Բաժնետեր/Սեփականատեր 1 
Գործադիր տնօրեն/Նախագահ/Փոխնախագահ 2 
Տնօրենների Խորհրդի անդամ (ներառյալ խորհրդի Նախագահը և 
արտաքին անկախ տնօրենները) 3 

Ֆինանսական հարցերով ղեկավար 4 
Գլխավոր հաշվապահ 5 
Իրավաբանական ծառայության ղեկավար 6 
Կադրերի/Մարդկային ռեսուրսների բաժնի պետ 7 
Ես անհատ ձեռնարկատեր եմ 8 
Այլ (նշել____________________________________________________) 9 

 

1.2. Ձեր բիզնեսը/կազմակերպությունը քանի° տարի է փաստացի (ակտիվ) գործում 
Հայաստանում:  

Մինչև 1 տարի 1 
1 – 3 տարի 2 
4 – 6 տարի  3 
7 – 10 տարի 4 
11 – 15 տարի 5 
15 տարուց ավելի 6 

ՉԳ/ՀՊ -1/-2 
 

1.3. Ո°րն է Ձեր բիզնեսի կազմակերպաիրավական կարգավիճակը/ձևը: 

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 1 

Փակ բաժնետիրական ընկերություն 2 

Բաց բաժնետիրական ընկերություն 3 

Արտադրական կոոպերատիվ 4 

Ես անհատ ձեռնարկատեր եմ  5 

Այլ (նշել_______________________________________________________________) 6 
 

1.4. Ո°վ է Ձեր բիզնեսի ամենամեծ բաժնետերը/մասնակիցը: 
Ֆիզիկական անձ Հայաստանից 1 

Ֆիզիկական անձ արտերկրից  2 

Տեղական ինքնակառավարման մարմին 3 

Հայաստանյան մեկ այլ կազմակերպություն 4 

Օտարերկրյա կազմակերպություն 5 

Պետությունը 6 

Ես անհատ ձեռնարկատեր եմ 7 

Այլ (նշել______________________________________________) 8 
ՉԳ/ՀՊ -1/-2 
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1.5. [Քարտ 1.5] Ո°րն է Ձեր գործունեության հիմնական ոլորտը: [Զ/Վ. Ցույց տվեք քարտ 1.5-ը, 
ընդունեք մեկ պատասխան:] 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն 1 
Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում 2 
Մշակող արդյունաբերություն 3 
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում 4 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում 5 
Շինարարություն 6 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում 7 
Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն 8 
Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 9 
Տեղեկատվություն և կապ 10 
Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն 11 
Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 12 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն 13 
Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն 14 
Պետական կառավարում և պաշտպանություն,  պարտադիր սոցիալական 
ապահովություն 15 

Կրթություն 16 
Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում 17 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 18 
Սպասարկման այլ ծառայություններ 19 
Համակարգիչների և կենցաղային իրերի նորոգում 20 
Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու. տնային 
տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների և ծառայությունների 
արտադրություն սեփական սպառման համար 21 
Միջազգային կազմակերպություններ 22 
ՉԳ/ՀՊ -1/-2 

 
1.6. Ներկայումս Ձեր կազմակերպությունը քանի՞ կին և տղամարդ աշխատակից ունի։ 

Տղամարդ _______________________ 
Կին _______________________ 

 
1.7. Ձեր կազմակերպությունում գործարկված է արդյո՞ք կորպորատիվ կառավարման 
համակարգը (լիազորությունների բաշխում բաժնետերերի, տնօրենների խորհրդի, խորհդին կից 
կոմիտեների և գործադիր տնօրենի միջև, ներքին աուդիտի գործառույթ և այլն): 

Այո 1 
Ոչ 0 

Չգիտեմ, թե դա ինչ է  2 
ՉԳ /ՀՊ -1 / -2 

1.8. Արդյո՞ք Ձեր կազմակերպության գործադիր տնօրենը միաժամանակ նաև հիմնական 
բաժնետերերից/ մասնակիցներից է: 

Այո 1 
Ոչ 0 

ՉԳ/ՀՊ -1/-2 
ԿՉ -5 

 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 

83 
 

1.9. Ձեր կազմակերպությունում ո՞ր մարմինն է որոշումներ ընդունում հարկային հարցերում: 

Մեծ բաժնետերը 1 

Բաժնետերերը միասին 2 
Տնօրենների խորհուրդը 3 
Գործադիր տնօրենը 4 
Ես (անհատ ձեռնակատեր եմ) 5 
Այլ (նշել__________________________) 6 
ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 

 

1.10.  Ձեր կազմակերպությունն ուն՞ի արդյոք ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից շնորհվող «օրինապահ հարկ 
վճարող»-ի կարգավիճակ:  

Այո  1 
Ոչ 0 

ՉԳ/ՀՊ -1/-2 
 

1.11. Նշեք խնդրեմ, թե հետևյալ հարկատեսակներից որն է վճարում Ձեր բիզնեսը:  [Զ/Վ. 
Յուրաքանչյուր տողում մեկ պատասխան:] 

Հարկատեսակ ԱՅՈ ՈՉ ՉԳ/ ՀՊ 
Շահութահարկ 1 0 -1/ -2 
Ավելացված արժեքի հարկ 1 0 -1/ -2 
Ակցիզային հարկ 1 0 -1/ -2 
Միասնական եկամտային հարկ (եկամտահարկ և պարտադիր 
սոցիալական  վճար) 

1 0 -1/ -2 

Գույքահարկ 1 0 -1/ -2 
Հողի հարկ 1 0 -1/ -2 
Շրջանառության հարկ 1 0 -1/ -2 
Բնապահպանական հարկ և բնօգտագործման վճար 1 0 -1/ -2 

Այլ վճարներ (նշել__________________________________________) 1 0 -1/ -2 
 

1.11.1.  Որքա՞ն է կազմել Ձեր բիզնեսի շրջանառությունը 2019 թ.: 
Մինչև 100 մլն. ՀՀԴ 1 
100 մլն. ՀՀԴ - 500 մլն. ՀՀԴ 2 
500 մլն. ՀՀԴ - 1.5 մլրդ. ՀՀԴ 3 
Ավելին քան 1.5 մլրդ. ՀՀԴ  4  

ՉԳ/ՀՊ -1/-2 
 

1.12. Ձեր բիզնեսը զբաղվո՞ւմ է ապրանքների և/կամ ծառայությունների ներմուծման և/կամ 
արտահանման գործունեությամբ: 

Ներմուծում 1 
Արտահանում 2 
Երկուսն էլ 3 
Ոչ մեկը 4  

ՉԳ/ՀՊ -1/-2 
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1.13. Արդյո՞ք Ձեր կազմակերպությունը որևէ միության կամ ասոցիացիայի անդամ է: Եթե այո, 
հետևյալ ասոցիացիաներից / ցանցերից ո՞ր մեկին եք անդամամակցում կամ նախատեսում 
անդամակցել: (Զ/Վ: Յուրաքանչյուր տողում ընդունեք մեկ պատասխան ) 

  Այո, 
անդամակցում 

ենք  

Ոչ, բայց 
պլանավորում 

ենք 
անդամակցել 

Ոչ Չգիտեմ/ՀՊ 

Հայաստանի Հանրապետության 
առևտրաարդյունաբերական պալատ 

1 2 3 -1 /-2 

Հայաստանի գործատուների 
հանրապետական միություն (ՀԳՀՄ)  

1 2 3 -1/-2 

Հայաստանի արդյունաբերողների և 
գործարարների միություն (ՀԱԳՄ) 

1 2 3 -1 /-2 

Հայաստանի Ամերիկյան առևտրի 
պալատ (AmCham)  

1 2 3 -1 /-2 

Եվրոպական բիզնես ասոցիացիա 
Հայաստանում  

1 2 3 -1 /-2 

Հայկական առևտրային ցանց (ՀԱՑ) 1 2 3 -1 /-2 
Առաջատար տեխնոլոգիաների 
ձեռնարկությունների միություն (ԱՏՁՄ) 

1 2 3 -1 /-2 

ՀՀ կին ձեռներեցների ցանց 
https://businesswoman.am/ 

1 2 3 -1 /-2 

Հայաստանի երիտասարդ կանանց 
ասոցացիա (ՀԵԿԱ) https://aywa.am/ 

1 2 3 -1 /-2 

Հայ կանաց միջազգային ասոցացիա 
(AIWA) 

1 2 3 -1 /-2 

Հարկ վճարողների իրավունքների  
պաշտպանության ՀԿ 

1 2 3 -1 /-2 

Այլ (նշել)___________________ 1 2 3 -1/-2 
 

1.14. Որքա՞ն է կանանց մասնաբաժինը Ձեր ընկերության ղեկավարների և խորհրդի անդամների 
կազմում: (Զ/Վ. ընդունեք մեկ պատասխան) 

0-25% 1 
26%-50% 2 
51%-75% 3 
75%+ 4 
ԴՊ/ՀՊ -1 / -2 

 

1.15. Ձեր ընկերությունն ու՞նի գենդերային հավասարության քաղաքականություն (որևէ 
կանոնակարգող փաստաթուղթ կապված էթիկայի, ոտնձգությունների կանխարգելման 
ընթացակարգերի, կանանց և տղամարդկանց հավասար աշխատավարձ ապահովելու 
մեխանիզմների և այլնի հետ): Եթե այո, որքա՞ն ժամանակ է այն գործում։ Անվանեք, խնդրեմ, Ձեր 
ընկերությունում կիրառվող մեկ կարևոր այդպիսի նորմատիվային/կարգավորող փաստաթուղթ։  

Այո 1 Տարիների քանակ ______ Փաստաթղթի անվանում  ________ 

Ոչ 0 

ԴՊ/ՀՊ -1/-2 
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ԲԱԺԻՆ 2.  ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  

Զրուցավա՛ր, կարդացեք հետևյալը. «Այս բաժնում ես կցանկանայի լսել Ձեր/Ձեր 
կազմակերպության կարծիքը կապված ընդհանուր առմամբ հարկային օրենսգրքի և օրենքների 
ընդունման հետ:»  

2.1. Դուք տեղյա՞կ եք ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի՝ Եկամուտների վարչարարության 
բարեփոխումների հասարակական խորհրդի մասին։  

Այո 1 1 
Ոչ 0 

2.3 
ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 

 

2.2.  «Հարկ վճարող-հարկային մարմին» հաղորդակցության տեսանկյունից որքանո՞վ է օգտակար 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի «Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների 
հասարակական խորհրդի» աշխատանքը:  

Շատ օգտակար է 1 
Օգտակար է 2 

Որևէ ազդեցություն չունի  3 
Օգտակար չէ  4 
Բոլորովին օգտակար չէ 5 
Չգիտեմ, թե դա ինչ է 6 

ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 
 
2.3. Ձեր գնահատմամբ, տնտեսական գործունեության այն ոլորտում, որով զբաղվում է նաև Ձեր 
կազմակերպությունը, որքա՞ն է կազմում ընդհանուր շրջանառության մեջ հարկային 
մարմիններին չհայտարարագրված մասը (%-ով): 

———————————— տոկոսը 

ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 
 

Գիտափորձ առաջին. Հարցվողները պետք է պատահական ընտրանքով բաժանվեն երկու խմբի՝  
1 և 2-րդ (յուրաքանչյուր խմբում պետք է լինի 300 հարցվող) 
2.4. Ըստ Ձեզ, հարկ վճարողների ո՞ր մասն է հայտարարում և ամբողջությամբ վճարում հարկերը: 
[Զ/Վ: Հարցրեք պատահականորեն ընտրված առաջին խմբին]: 

Մինչև 20% 1 
21-40% 2 
41-60% 3 
61-80% 4 
Ավելի քան 80% 5 

ԴՊ/ՀՊ -1/-2 
 
2.5. Ըստ Ձեզ, հարկ վճարողների ո՞ր մասն է մասամբ հայտարարում և վճարում հարկերը:  
[Զ/Վ: Հարցրեք պատահականորեն ընտրված երկրորդ խմբին]: 

Մինչև 20% 1 
21-40% 2 
41-60% 3 
61-80% 4 
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Ավելի քան  80% 5 
ԴՊ/ՀՊ -1/-2 

 
Գիտափորձի ավարտ  

 

2.6. Ըստ Ձեզ, Ձեր կազմակերպության նման հարկ վճարողների համար, հարկերն ազնվորեն 
հայտարարելու և վճարելու հետևյալ դրդապատճառները որքանո՞վ են կարևոր։ 
(Զ/Վ., ցույց տվեք քարտ 2.6-ը, ընդունեք բոլոր պատասխանները): 

 Ընդհանրապես 
կարևոր չէ  

Որոշ չափով 
է կարևոր  

Շատ 
կարևոր է ԴՊ/ՀՊ 

Որպես ակտիվ քաղաքացի ավանդ բերելը 
(պատասխանատվությունը) 

1 2 3 -1/-2 

Հարկ վճարելը նպաստում է բիզնեսի 
զարգացմանն ու ընդլայնմանը  1 2 3 -1/-2 

Լավ հեղինակություն ձեռք բերելը 1 2 3 -1/-2 
Հարկայինի կողմից ստուգման/աուդիտի 
ենթարկվելու վախը  

1 2 3 -1/-2 

Հարկերը չվճարելու հետ կապված 
տուգանվելու և պատժվելու վախը 1 2 3 -1/-2 

ժամկետանց հարկերի տոկոսադրույքները  1 2 3 -1/-2 
Համոզվածությունը, որ մյուսները վճարում 
են իրենց հարկերը 

1 2 3 -1/-2 

Վստահությունը, որ բոլոր հարկ 
վճարողներին հավասար են վերաբերվում 
(ստուգումների, տուգանքներ նշանակելու և 
այլնի առումով) 

1 2 3 -1/-2 

Այլ (նշել ——————————————) 1 2 3 -1/-2 
 

2.7. Հարկային վարչարարության ո՞ր ուղղությունն եք համարում առանցքային գործարար 
միջավայրի բարելավման տեսանկյունից: [Զ/Վ. Ընդունեք մինչև երեք պատասխան, աջ 
սյունակում նշեք պատասխանի առաջին, երկրորդ և երրորդ տարբերակները:] 

1 Հարկ վճարողների սպասարկումը 
2 Հարկային հսկողությունը 
3 Հարկային իրավախախտումների համար կիրառվող 

պատասխանատվության համակարգը 
4 Հարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման 

գործիքակազմը/համակարգը 
5 Հարկային ծառայողի գործողությունների կամ անգործության 

բողոքարկման համակարգը 
6 Այլ (նշել)_____________________________ 
7 Նշվածներից ոչ մեկը 

-1/-2 ՉԳ/ՀՊ 
 

2.8. Անցած երկու տարում (2018-2019 թթ.) հարկային օրենսգրքում նոր փոփոխություններ են 
կատարվել (եկամտային հարկի դրույքաչափերի իջեցում, միկրոձեռնարկատիրությանը  
հարկերից ազատում, շրջանառության հարկի շեմի բարձրացում, շահաբաժինների հարկման 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 

87 
 

փոփոխություններ, ակցիզային հարկի փոփոխություններ և այլն), որոնք ուժի մեջ են մտել 2020 
թվականի հունվարից: Ըստ Ձեզ այս փոփոխությունները օգուտ կբերե՞ն Ձեր բիզնեսին։  

Վստահորեն այո 1 
Այո 2 
Ազդեցություն չի ունենում 3 
Ոչ 4 
Բոլորովին ոչ 5 
ՉԳ/ՀՊ -1 / -2 

2.9. Ըստ Ձեզ, ներկայումս Հայաստանում սահմանված հարկման հատուկ  համակարգերը 
(շրջանառության հարկ և միկրոձեռնարկատիրություն) նպաստու՞մ են արդյոք հարկային 
պարտավորությունները հաշվարկելու և վճարելու հեշտացմանը: 

Վստահորեն այո 1 
Այո 2 
Ազդեցություն չեն ունենում  3 
Ոչ 4 
Բոլորովին ոչ 5 

ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 

Գիտափորձ երկրորդ. հարցվողները պետք է պատահական ընտրանքով բաժանվեն երկու խմբի՝  
1 և 2-րդ (յուրաքանչյուր խմբում պետք է լինի 300 հարցվող) 

2.10. Ստուգիչ խումբ. [պատահական ընտրանքով հարցվում է առաջին խումբը] Ըստ Ձեզ, արդյո՞ք 
«Facebook» սոցիալական ցանցի գովազդների հոսքը/մակարդակը այնքան է մեծացել, որ դա 
նվազեցնում է գովազդների (օրինակ, Հայաստանի մանրածախ խանութների) 
արդյունավետությունը: 

Բնավ չի նվազեցնում  1 
Որոշ չափով 2 
Ամբողջությամբ նվազեցնում է  3 
ԴՊ/ՀՊ -1/-2 

 
2.11. Ազդեցության խումբ. [պատահական ընտրանքով հարցվում է երկրորդ խումբը]  
Հարկային եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվում են հանրային ծառայությունները և 
ապրանքները, որից շահում են բոլոր քաղաքացիները: Եթե Դուք որոշելու լինեիք, ապա այդ 
եկամուտներն ավելի շուտ ո՞ր ոլորտ կուղղեիք: [Զ/Վ, կարդացեք, հաջորդաբար փոխելով 
հերթականությունը, ընդունեք առաջին երկու պատասխանները]   

Պաշտպանություն  1 
Ոստիկանություն 2 
Կրթություն 3 
Առողջապահություն 4 
Տրանսպորտ/ենթակառուցվածքներ 5 
Վերաբաշխում սոցիալական ապահովության/օգնության միջոցով 6 
Շրջակա միջավայրի պահպանություն 8 
Այլ (նշել __________________________________) 9 
ԴՊ/ՀՊ -1/-2 

Գիտափորձի ավարտ 
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2.12. [Քարտ 2.12] Ձեր կարծիքով, ընդհանուր առմամբ, ո՞րն է հարկային օրինապահության 
ամենաբացասական հետևանքը բիզնեսի համար: 

Եկամուտնեի կրճատումը, քանի որ ապրանքների/ծառայությունների գները չեն 
կարող բարձրացվել նույն չափով 1 

Միևնույնն է, մյուսները չեն վճարելու և մենք տուժելու ենք մրցակցության 
իմաստով 2 

Միևնույնն է, օրինապահ հարկ վճարողները մշտապես բախվում են հարկային 
մարմնի անարդար, ոչ հավասար վերաբերմունքին, հարկային մարմինը հազիվ թե 
նկատի և  քաջալերի հարկ վճարողների օրինապահ վարքագիծը 

3 

Բիզնեսի անկում, հաճախորդների կորուստ 4 

Այլ (նշել___________________________________________________________________) 5 
Բացասական հետևանք չկա  6 

ՉԳ / ՀՊ -1/ -2 
 
2.13. Եթե հարկ վճարողը չի հայտարարագրում իր ամբողջ եկամուտը՝ ավելի քիչ հարկեր 
վճարելու համար, ի՞նչ եք կարծում, ինչպիսի՞ն պետք է լինեն պատժամիջոցները/տուգանքները։  

Պատժմիջոցները/տուգանքները պետք է ավելի խիստ լինեն, քան հիմա 1 

Պատժամիջոցները/տուգանքները պետք է լինեն ավելի մեղմ, քան հիմա 2 

Ներկայիս պատժամիջոցները/տուգանքները բավականաչափ արդար են 3 

ՉԳ/ ՀՊ -1/-2 
 

2.14. Ըստ Ձեզ, հարկ վճարողների/ընկերությունների կողմից օրենսդրության մեջ եղած բացերի  
օգտագործումը սեփական հարկային վճարները կրճատելու համար. 

[Զ/Վ, կարդացեք, ընդունեք մեկ պատասխան]   
Լիովին ընդունելի է  1 
Որոշ չափով ընդունելի է  2 
Ոչ ընդունելի է, ոչ էլ անընդունելի է 3 
Որոշ չափով անընդունելի է  4 
Ընդհանրապես ընդունելի չէ 5 

ՉԳ/ՀՊ -1/-2 
 

2.15. [Քարտ 2.15] Ձեր կարծիքով, փոխվե՞լ է արդյոք ՊԵԿ հարկային/մաքսային մարմինների 
պահվածքը (վերաբերմունքը իրենց աշխատանքի և հարկ վճարողների նկատմամբ) վերջին 
տարվա  ընթացքում: [Զ/Վ, ցույց տվեք քարտը, ընդունեք մեկ պատասխան ամեն սյունում]   
 Հարկային մարմինները Մաքսային մարմինները 

 
Իրենց 

աշխատանքի 
նկատմամբ 

Հարկ 
վճարողների 
նկատմամբ 

Իրենց 
աշխատանքի 
նկատմամբ 

Հարկ 
վճարողների 
նկատմամբ 

Վստահորեն այո 1 1 1 1 
Այո 2 2 2 2 
Ոչ 3 3 3 3 
Բոլորովին ոչ 4 4 4 4 
ՉԳ/ՀՊ  -1 / -2 -1 / -2 -1 / -2 -1 / -2 
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ԲԱԺԻՆ 3. ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ    

Հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունները բազմազան են։ 
Վերջին տարիներին դրանց մատուցման հարցում լայնորեն կիրառվում են էլեկտրոնային 
միջոցներ և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ։ Սույն հարցաթերթում հարկ վճարողներին 
մատուցվող ծառայությունների նկատմամբ վերաբերմունքի ընդհանուր գնահատման համար 
դրանք ներկայացվել են այս բաժնում` առանձնացնելով որոշ այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են, 
օրինակ էլեկտրոնային ծառայություններին (Е-services), հարկային մարմին-հարկ վճարող 
հաղորդակցությանը, տեղեկատվության փոխանակմանը վերաբերող հարցերը։  

3.1. [Քարտ 3.1] Ինչպե՞ս կգնահատեք ՀՀ հարկային ծառայության կողմից ներկայումս մատուցվող 
հետևյալ ծառայությունների օգտակարությունը: Օգտագործեք 1-4  բալանոց սանդղակը, որտեղ 1-
ը նշանակում է  «Բոլորովին օգտակար չէ» և  4-ը՝  «Շատ օգտակար է»: 
[Զ/Վ. Յուրաքանչյուր տողում ընդունեք մեկ պատասխան:] 

 

Ծառայությունը 

Բ
ոլ

որ
ով

ին
 

օգ
տ

ա
կա

ր 
չէ

 

Օ
գտ

ա
կա

ր 
չէ

 

Օ
գտ

ա
կա

ր 
է 

Շա
տ

 
օգ

տ
ա

կա
ր 

է 

ՉԳ /ՀՊ 

1.  Հաշվետվությունների ներկայացման 
էլեկտրոնային համակարգ 

1 2 3 4 -1/-2 

2.  Էլեկտրոնային հաշվարկային 
փաստաթղթերի դուրս գրման համակարգ 1 2 3 4 -1/-2 

3. . ՀՀ հարկ վճարողների որոնման համակարգ 1 2 3 4 -1/-2 
4. . Առցանց ծանուցման համակարգ 1 2 3 4 -1/-2 
5. . Առցանց նամակագրության համակարգ 1 2 3 4 -1/-2 

6. 4Օրինապահ հարկ վճարողների գրանցման 
համակարգ 

1 2 3 4 -1/-2 

7. . Հարկային օրացույց 1 2 3 4 -1/-2 

8. 6Էլեկտրոնային փոստային առաքման 
համակարգ 1 2 3 4 -1/-2 

9. . Հեռախոսազանգերի կենտրոն/Թեժ գիծ 1 2 3 4 -1/-2 

10.  
Դրոշմապիտակների վերագրման 
էլեկտրոնային համակարգ  1 2 3 4 -1/-2 

11. 9Այլ (նշել___________________________) 1 2 3 4 -1/-2 

 
3.2. ա: [Քարտ 3.2] Ինչպե՞ս եք գնահատում հարկային մարմինների կողմից Ձեզ մատուցվող 
էլեկտրոնային ծառայությունների որակը։ Օգտագործեք 1-5 բալանոց սանդղակը, որտեղ 1-ը 
նշանակում է  «Շատ վատ», իսկ 5-ը՝ «Շատ լավ»:  [Զ/Վ. Յուրաքանչյուր տողում ընդունեք մեկ 
պատասխան:] 
 
3.2.բ. Նշեք, խնդրեմ նաև այն ծառայությունները, որոնք ըստ Ձեզ հետագա բարելավման կարիք 
ունեն: [Զ/Վ, այս հարցը տվեք 3.2ա-ից հետո, ընդունեք բոլոր պատասխանները, օգտագործեք 
«1»-ը «Այո» և «0»- ն՝ «Ոչ» պատասխանների դեպքում: 
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Ծառայությունների տեսակը 

 

3.2.ա  3.2.բ 

Շա
տ
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Վ
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  լ
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ՀՊ 

Պ
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ք 
է 

բա
րե

լա
վե

լ 
(1

-Ա
յո

, 0
-Ո

չ)
 

1. Հաշվետվությունների ներկայացման 
էլեկտրոնային համակարգ 

1 2 3 4 5 -1/-2  

2. Էլեկտրոնային հաշվարկային 
փաստաթղթերի դուրս գրման 
համակարգ 

1 2 3 4 5 -1/-2  

3. ՀՀ հարկ վճարողների որոնման 
համակարգ 

1 2 3 4 5 -1/-2  

4. Առցանց ծանուցման համակարգ 1 2 3 4 5 -1/-2  
5. Առցանց նամակագրության 

համակարգ 
1 2 3 4 5 -1/-2  

6. Օրինապահ հարկ վճարողների 
գրանցման համակարգ 

1 2 3 4 5 -1/-2  

7. Հարկային օրացույց 1 2 3 4 5 -1/-2  
8. Էլեկտրոնային փոստային առաքման 

համակարգ 
1 2 3 4 5 -1/-2  

9. Հեռախոսազանգերի կենտրոն/Թեժ 
գիծ 

1 2 3 4 5 -1/-2  

10. Դրոշմապիտակների վերագրման 
էլեկտրոնային համակարգ  

1 2 3 4 5 -1/-2  

11. Նշվածներից ոչ մեկը 1 2 3 4 5 -1/-2  
12. Այլ (նշել_______________) 1 2 3 4 5 -1/-2  

 

3.3. Արդյո՞ք հարկային մարմինների կողմից ներմուծված էլեկտրոնային ծառայությունների 
համակարգը նպաստում է  հարկային պարտավորությունների ամբողջական կատարմանը:  

Վստահորեն այո 1 
Այո 2 
Ազդեցություն չի ունենում  3 
Ոչ 4 
Բոլորովին ոչ 5 

ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 
 

3.4. Հարկային մարմինների կողմից մատուցվող, ստորև թվարկված առցանց նոր 
ծառայություններից որի՞ մասին գիտեք:  

 Այո Ոչ ՀՊ 
Միասնական գանձապետական հաշիվ բոլոր տեսակի 
հարկերի համար, որը թույլ է տալիս մեկ հարկատեսակի 
գծով ավել վճարված հարկի գումարների ավտոմատ 
ուղղումը դեպի որևէ չկատարված այլ հարկատեսակի 
պարտավորության մարմանը 

1 0 
3.6 

-2 

Հարկերն էլեկտրոնային եղանակով վճարելու 
հնարավորություն 

1 0 
3.6 

-2 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 

91 
 

 

3.5. Արդյո՞ք հարկային մարմնի կողմից մատուցվող նոր տեսակի ծառայությունները (նախորդ՝ 3.4 
հարցում նշված) ուղղակիորեն նպաստում են կամ առնվազն պարզեցնում են Ձեր բիզնես 
գործընթացները:  
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 ո
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ՉԳ / 
ՀՊ 

Միասնական գանձապետական հաշիվ բոլոր 
տեսակի հարկերի համար, որը թույլ է տալիս մեկ 
հարկատեսակի գծով ավել վճարված հարկի 
գումարների ավտոմատ ուղղումը դեպի որևէ 
չկատարված այլ հարկատեսակի պարտավորության 
մարմանը 

1 2 3 4 5 -1 / -2 

Հարկերն էլեկտրոնային եղանակով վճարելու 
հնարավորություն 

1 2 3 4 5 -1 / -2 

 

3.6. Ինչպե՞ս եք գնահատում, ընդհանուր առմամբ, հարկային մարմնի կողմից վերջին երեք 
տարիների ընթացքում ձեռնարկված՝ հարկային վարչարարության բարելավման 
միջոցառումները (էլեկտրոնային բազմապիսի ծառայությունների ներմուծումը, հարկերի 
հաշվարկման հարցում պարզեցումները և այլն):   

Խիստ դրական 1 
Դրական 2 
Բավարար  3 
Բացասական 4 
Խիստ բացասական 5 

ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 
 
3.7.  Ըստ Ձեզ, ինչպե՞ս է ՊԵԿ-ը վերաբերվում Հայաստանում հարկ վճարողներին: 
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ՊԵԿ-ը հավասար է վերաբերվում  բոլոր 
կատեգորիաների հարկ վճարողներին (անկախ 
ընկերության չափից, ոլորտից, սեռից, 
սեփականատիրոջ / հիմնադրի / տնօրենի / սոցիալ-
տնտեսական կարգավիճակից և այլնից) 

1 2 3 4 -1/-2 

ՊԵԿ-ը կին հարկ վճարողներին վերաբերվում այնպես, 
ինչպես տղամարդ հարկ վճարողներին 

1 2 3 4 -1/-2 

ՊԵԿ-ը օբյեկտիվ չափանիշների հիման վրա է ստուգում 
հարկ վճարողներին  

1 2 3 4 -1/-2 
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ՊԵԿ-ը բոլոր հարկ վճարողներին պատժում է 
հավասարապես, օրենքի համաձայն 1 2 3 4 -1/-2 

 

3.8. Գնահատեք, խնդրեմ հարկային համակարգի հետևյալ տարրերը: Օգտագործեք 1-ից 5 
բալանոց սանդղակը, որտեղ «1» -ը նշանակում է «շատ վատ», իսկ «5» -ը ՝ «շատ լավ»: 

 Շատ 
վատ 

Վատ Բավարար Լավ Շատ 
լավ 

ՉԳ/ՀՊ 

Հարկային օրենսդրության 
հստակությունը 

1 2 3 4 5 -1/-2 

Հարկային օրենսդրության 
մատչելիությունը 

1 2 3 4 5 -1/-2 

Հարկային վարչարարությունը 
(հարկային օրենսդրության 
իրականացում և կատարում) 

1 2 3 4 5 -1/-2 

Հարկերի դրույքաչափերը 1 2 3 4 5 -1/-2 
Հարկային տեսչության 
ընթացակարգերը 

1 2 3 4 5 -1/-2 

Հարկային մարմնի 
հուսալիությունը 

1 2 3 4 5 -1/-2 

 

3.9. Ըստ Ձեզ, հարկային օրենսդրության ո՞ր հարցն է առավել շատ խանգարում Ձեր կամ Ձեր 
նման բիզնեսներին: (Զ/Վ, ընդունեք մեկ պատասխան)  

Հարկային օրենքների անորոշ և անճիշտ ձևակերպումները, երկիմաստ կետերը 1 

Օրենքների հաճախակի փոփոխությունը 2 
Հարկերի դրույքաչափերը 3 
Օրենսդրության, կանոնակարգերի և ընթացակարգերի մեծաթիվ լինելը 4 

Այլ(նշել) 5 
 
3.10. Ըստ Ձեզ, ընդհանուր առմամբ, որքանո՞վ են հեշտ կամ դժվար ՊԵԿ-ի հետ կապված հետևյալ 
ընթացակարգերը:  
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Գրանցումը որպես հարկ վճարող 1 2 3 4 -1/-2 
Հարկերի հաշվարկումը, հարկային նպատակներով 
փաստաթղթավորումը և հարկային հաշվառում վարելը 1 2 3 4 -1/-2 

Հարկային պարզաբանումներ/ուղղորդում  ստանալը 1 2 3 4 -1/-2 
Հարկերի հայտարարագրումը / հաշվետվությունը 1 2 3 4 -1/-2 
Հարկերի վճարումը 1 2 3 4 -1/-2 
Հարկ վճարողի հաշվառման համարի ի ձեռք բերումը 1 2 3 4 -1/-2 
Փոխհատուցումը (օրինակ՝ ԱԱՀ գումարը ետ ստանալը) 1 2 3 4 -1/-2 
Հարկային ստուգումները 1 2 3 4 -1/-2 
Բողոքների ներկայացումը և բողոքարկման լսումներ 
ստանալը 

1 2 3 4 -1/-2 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 
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3.11. Հարկային հարցերով պաշտոնական պարզաբանումներ տալու իրավասությունը 2018թ. 
հուլիսի 1-ից ՀՀ ՊԵԿ-ից անցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը, որը պատասխանատու է 
պետեկամուտների քաղաքականության և օրենսդրության մշակման համար։ Որքանով ե՞ք 
համամիտ, որ դա նպաստելու է հարկային վարչարարության գործառույթների ավելի հստակ 
իրականացմանը ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից:  

Լիովին համամիտ եմ 1 
Համամիտ եմ 2 
Համամիտ չեմ 3 
Բոլորովին համամիտ չեմ 4 
ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 

 
3.12. 2019 թվականից սկսած ուժի մեջ է մտել Հորիզոնական մոնիթորինգի (հարկային մարմին-
խոշոր հարկ վճարող փոխհամագործակցության կամավոր մեխանիզմ) համակարգը։ Տեղյա՞կ եք 
Հորիզոնական մոնիթորինգի  և  դրա  նպատակների մասին։  

Այո 1 
Ոչ 2  3.14 

 

3.13. Եթե նախորդ հարցում պատասխանել եք ԱՅՈ, ապա, Հորիզոնական մոնիթորինգն ըստ 
Ձեզ.... 
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Բարձրացնում է վճարվող հարկերի 
համապատասխանությունը օրենքի 
պահանջներին 

1 2 3 4 -1/-2 

Նպաստում է ընկերության ներքին հարկային 
վերահսկողության ուժեղացմանը 1 2 3 4 -1/-2 

Ապահովում է իրավական և կայուն 
անվտանգություն, ինչպես ընկերությունների, 
այնպես էլ հարկային վարչարարության համար 

1 2 3 4 -1/-2 

Բարելավում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի իմիջը 1 2 3 4 -1/-2 
Օգտակար է հարկային վարչարարության և 
ընկերությունների միջև փոխվստահության 
բարձրացման համար 

1 2 3 4 -1/-2 

 
3.14. Դուք երբևէ օգտվե՞լ եք ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի կամ հարկային դասընթացներ 
տրամադրող այլ կազմակերպությունների ծառայություններից։  

 Այո     Ոչ 
ՊԵԿ ուսումնական կենտրոն 1  

2 3.16 Հարկային դասընթացներ տրամադրող այլ 
կազմակերպություններ 

1 3.16 

 

3.15. [Քարտ 3.15] Գնահատեք, խնդրեմ, ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»-ի աշխատանքների 
որակը, պատասխանելով, թե որքանո՞վ եք համամիտ հետևյալ տեսակետների հետ: Օգտագործեք 
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1-4 բալանոց սանդղակը, որտեղ 1-ը նշանակում է  «Բոլորովին համամիտ չեմ» և 4-ը՝ «Լիովին 
համամիտ եմ»: 
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1. ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի ծրագրում 
ընդգրկված թեմաները միշտ արդիական են 

1 2 3 4 -1/-2 

2. 
Սեմինարների մասին իրազեկումը բավական 
արդյունավետ է  1 2 3 4 -1/-2 

3. 
Դասընթացավարները պրոֆեսիոնալներ են և 
հարցերին տրվող պատասխանները, որպես 
կանոն, հստակ են ու ամբողջական  

1 2 3 4 -1/-2 

4. 
Դասընթացներից հետո նրանք հաշվի են 
առնում ունկնդիրների առաջարկություններն ու 
դիտողությունները 

1 2 3 4 -1/-2 

5. 

ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի դասընթացներն 
ավելի օգտակար ու արդյունավետ են, քան 
մասնավոր սեկտորում նման ծառայություններ 
մատուցողներինը 

1 2 3 4 -1/-2 

 
3.16. [Քարտ 3.15] Արտահայտեք, խնդրեմ, Ձեր կարծիքը ՀՀ ՊԵԿ «Հեռախոսազանգերի կենտրոն»-
ի («Թեժ գծի») աշխատանքների որակի վերաբերյալ, պատասխանելով, թե որքանո՞վ եք համամիտ 
հետևյալ տեսակետների հետ: Օգտագործեք 1-4 բալանոց սանդղակը, որտեղ 1-ը նշանակում է 
«Բոլորովին համամիտ չեմ» և 4-ը՝ «Լիովին համամիտ եմ»: 
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1. 
Հեռախոսազանգերի կենտրոնը մատչելի է,  
հեռախոսազանգերին գործնականում արագ են 
պատասխանում 

1 2 3 4 5 -1/-2 

2. 
Պատասխանող մասնագետները 
պրոֆեսիոնալներ են, ովքեր հարցերին 
հասկանալի են պատասխանում  

1 2 3 4 5 -1/-2 

3. 

Հեռախոսազանգերի կենտրոնի պատասխաններն 
արդյունավետ են և դրանցից հետո հարկային 
հարցերով խորհրդատվական ընկերությունների 
դիմելու կարիք չի առաջանում 

1 2 3 4 5 -1/-2 

4. 

Հեռախոսազանգերի կենտրոնն ունի հաճախ 
տրվող հարցերի ցանկ և դա նպաստում է, որ 
ստացված հարցերը արագ դասակարգվեն և 
տրվեն միատեսակ պատասխաններ 
(http://www.petekamutner.am/siFAQ.aspx?sid=ts) 

1 2 3 4 5 -1/-2 
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3.17. [Քարտ 3.15] Գնահատեք, խնդրեմ, հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնների  
աշխատանքների որակը, պատասխանելով, թե որքանո՞վ եք համամիտ հետևյալ տեսակետների 
հետ, օգտագործելով 1-4 բալանոց սանդղակը, որտեղ 1-ը նշանակում է «Բոլորովին համամիտ 
չեմ» և 4-ը՝ «Լիովին համամիտ եմ»: 
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1. 

Սպասարկման կենտրոնների պատերին 
զետեղված տեղեկատվությունը մշտապես 
թարմացվում է, հարկ վճարողները կարող են 
դրանք օգտագործել իրենց գործարքների հարկային 
հետևանքները գնահատելու համար 

1 2 3 4 -1/-2 

2. 
Սպասարկման կենտրոններում գործում է հերթերի 
կառավարման վահանակ և այն նպաստում է 
որակյալ սպասարկմանը 

1 2 3 4 -1/-2 

3. 

Սպասարկող մասնագետները հանդես են գալիս 
որպես հանրային ծառայություններ մատուցող, այլ 
ոչ թե որպես ստուգող և պատժող կառույցի 
ներկայացուցիչ 

1 2 3 4 -1/-2 

4.  

Սպասարկման որակի վերաբերյալ իրենց կարծիքն 
արտահայտելու համար հարկ վճարողները 
սովորաբար օգտագործում են սպասարկման 
կենտրոններում տեղադրված՝ անանուն 
գնահատման սարքավորումները  

1 2 3 4 -1/-2 

5.  

Սպասարկման կենտրոններում առկա հարկային 
տեղեկատվական տերմինալները ֆունկցիոնալ են 
և օգտագործվում են հարկ վճարողների ու 
սպասարկման կենտրոնի մասնագետների կողմից 
հարկային գործառույթների համար 

1 2 3 4 -1/-2 

 
3.18. [Քարտ 3.15] Խոսենք միասնական գանձապետական հաշվի մասին. որքանո՞վ եք համամիտ 
հետևյալ տեսակետների հետ։  Գնահատեք խնդրեմ, օգտագործելով 1-4  բալանոց սանդղակով, 
որտեղ 1-ը նշանակում է «Բոլորովին համամիտ չեմ» և 4-ը՝  «Լիովին համամիտ եմ»: 

 

 

Լի
ով

ին
 

հա
մա

մի
տ

 ե
մ 

Հա
մա

մի
տ

 ե
մ 

Հա
մա

մի
տ

 չե
մ 

Բ
ոլ

որ
ով

ին
 

հա
մա

մի
տ

 չե
մ 

ՉԳ /ՀՊ 

1. 

Միասնական գանձապետական հաշվի 
առկայությունը թույլ է տալիս 24/7 ռեժիմով 
առցանց տեղեկանալ հարկ վճարողների 
հարկային պարտավորությունների մասին 

1 2 3 4 -1/-2 

2. 
Այդ հաշվի շնորհիվ գերավճարների ոչ ֆորմալ 
պահանջը/հորդորը հարկային մարմինների 
կողմից բացառվում է, քանի որ հավելյալ 

1 2 3 4 -1/-2 
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վճարումները չեն համարվում պետբյուջեի 
եկամուտ  

3. 

Միասնական հաշվի շնորհիվ պարզեցվել են 
ճշտված հաշվետվությունների ներկայացման 
արդյունքում արվող վերահաշվարկները և 
ժամկետանց պարտավորությունների 
նկատմամբ տույժ-տուգանքների հաշվարկման 
մեխանիզմները 

1 2 3 4 -1/-2 

 

3.19. Արդյո՞ք հարկային վարչարարություն իրականացնողները (հարկ վճարողների 
սպասարկման կենտրոններ, տվյալների մշակում, վերլուծություն և մոնիթորինգ 
իրականացնողներ, հարկային ստուգում և ներգործության այլ միջոցներ կիրառող 
ստարաբաժանումներ) պրոֆեսիոնալ ու ազնիվ են իրենց գործառույթներն իրականացնելիս:    

Վստահորեն այո 1 
Այո 2 
Ոչ 3 
Բոլորովին ոչ 4 

ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 
 

3.20. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում կապ հաստատել ե՞ք ՊԵԿ-ի հետ: 
Այո 1 
Ոչ 2  3.23 

 
3.21. Եթե վերջին 12 ամիսներին կապ եք հաստատել ՊԵԿ-ի հետ, ապա քանի՞ անգամ եք 
օգտագործել շփման հետևյալ խողովակները: (Զ/վ. Ընդունեք մեկ պատասխան յուրաքանչյուր 
տողի համար) 

 Չեմ 
օգտագործել 

Մեկ 
անգամ 

2-3 
անգամ 

4-5 
անգամ 

Ավելի քան 5 
անգամ  

Հեռախոս 1 2 3 4 5 
Նամակ 1 2 3 4 5 
Էլ.փոստ 1 2 3 4 5 
Անձամբ այցելություն 1 2 3 4 5 
ՊԵԿ կայքում 
մեկնաբանություն / հարց 
տալը 

1 2 3 4 5 

Այլ (նշել)_____ 1 2 3 4 5 
 
3.22. Եթե Դուք կապվել եք ՊԵԿ-ի հետ՝ օգտագործելով վերը թվարկված միջոցներից ցանկացածը, 
ապա նշեք, խնդրեմ, կապվելու պատճառը:  Ընտրեք, խնդրեմ առավելագույնը 5 տարբերակ: 

Էլեկտրոնային համակարգերի օգտագործման պարզաբանում 1 
Օրենսդրության պարզաբանում 2 
Հարկային հաշվետվությունների ներկայացում 3 
«Հարկատու  3» համակարգում հարկային պարտավորությունների հաշվարկի 
պարզաբանում 

4 

Աշխատողների գրանցում 5 
Անձնական տվյալների թարմացում (ներառյալ լիազորված անձի տվյալները) 6 
Այլ (նշել) 7 
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3.23. (Քարտ 3.23) Որո՞նք են հարկային վարչարարական կանոնակարգերում փոփոխությունների 
մասին տեղեկատվության ստացման Ձեր հիմնական երեք աղբյուրները:  
[Զ/Վ. Ընդունեք մինչև երեք պատասխան, աջ սյունակում նշելով պատասխանի առաջին, երկրորդ 
և երրորդ տարբերակները:] 

1 Ուղղակիորեն հարկային մարմինները (ծանուցում)  
2 Հարկային ծառայության կայքէջը՝ http://www.petekamutner.am/  

3 
Պաշտոնական տեղեկագրերը (իրավական տեղեկատվական համակարգեր. 
arlis.am, irtek.am) 

 

4 Գրավոր հարցում ՀՀ ՊԵԿ-ին` իրազեկում ստանալու նպատակով  
5 Խորհրդատվական ընկերությունները  
6 Այլ անձինք/բիզնեսները  
7 Իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կառույցները  
8 Տպագիր աղբյուրները  
9 Էլեկտրոնային լրատվամիջոցները  
10 Սոցիալական մեդիան (facebook, linkedin, twitter…)  
11 ԶԼՄ-ները (hեռուստատեսությունը, ռադիոն)  
 12 Հեռախոսազանգերի կենտրոնը  
 13 Նշվածներից ոչ մեկը   

   14 Այլ (նշել)  
 ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 

 
3.24. (Քարտ 3.24) Նշեք խնդրեմ, թե ո՞րն է հարկային մարմնից տեղեկատվության ստացման Ձեր 
նախընտրելի եղանակը: [Զ/Վ. Ընդունեք մինչև երեք պատասխան, աջ սյունակում նշելով 
պատասխանի առաջին, երկրորդ և երրորդ տարբերակները:] 

1 Ուղղակիորեն հարկային մարմինները (ծանուցում)  
2 Հարկային ծառայության կայքէջը՝ http://www.petekamutner.am/  

3 
Պաշտոնական տեղեկագրերը (իրավական տեղեկատվական համակարգեր․ 
arlis.am, irtek.am) 

 

4 Գրավոր հարցում ՀՀ ՊԵԿ-ին` իրազեկում ստանալու նպատակով  
5 Այլ անձինք/բիզնեսները  
6 Իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կառույցները  
7 Տպագիր աղբյուրները  
8 Էլեկտրոնային լրատվամիջոցները  
9 Սոցիալական մեդիան (facebook, linkedin, twitter…)  
10 Խորհրդատվական ընկերությունները  
11 ԶԼՄ-ները (hեռուստատեսությունը, ռադիոն)  

  12 Հեռախոսազանգերի կենտրոն   
  13 Նշվածներից ոչ մեկը   

 ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 
 
3.25. Ո՞րն է ՊԵԿ-ից հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ ծանուցում ստանալու Ձեր 
նախընտրած մեթոդը։ 

SMS հաղորդագրություն 1 
Ֆայլերի առցանց համակարգ 2 
Էլ.փոստ 3 
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Հեռախոսազանգ (զանգի կենտրոնից) 4 
Նամակ փոստով 5 
Հարկային պաշտոնյաների այցեր կամ հեռախոսազանգեր 6 
Այլ (նշել) 7 
ՉԳ/ՀՊ -1/-2 

 
3.26. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում քանի՞ ծանուցում եք ստացել հետևյալ խողովակներով։  

 Ոչ  մի  
3.28 

1-2 3-5 6-
11 

12+ ՉԳ/ՀՊ 
3.28  

Ֆայլերի առցանց համակարգ 0 1 2 3 4 -1/-2 
Էլ.փոստ 0 1 2 3 4 -1/-2 
Նամակ փոստով 0 1 2 3 4 -1/-2 
Հարկային պաշտոնյաների այցեր կամ 
հեռախոսազանգեր 

0 1 2 3 4 -1/-2 

Այլ (նշել —————————) 0 1 2 3 4 -1/-2 
 
3.27. Ընդհանրապես, որքանո՞վ էր պարզ այդ ծանուցումների / հաղորդագրությունների 
բովանդակությունը:  

Ամենևին էլ պարզ չէր 1 
Որոշ չափով պարզ էր 2 
Լիովին պարզ էր 3 
ՀՊ -2 

 
3.28. Ի՞նչ եք կարծում, վերջին 12 ամիսների ընթացքում բարելավվել է հարկ վճարողների հետ 
ՊԵԿ-ի շփման/վերաբերմունքի ձևը։  

Միանշանակ այո 1 
Այո, որոշ չափով 2 
Մնացել է նույնը 3 
Չի բարելավվել 4 
Ավելի է վատացել 5 
ՉԳ/ՀՊ -1/-2 

 
3.29. 2019թ.-ին ՊԵԿ-ն ընդունեց հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական 
ստանդարտ/նորմ: Դուք տեղյա՞կ եք այդ ստանդարտի/նորմի մասին: Եթե այո, ապա գնահատեք 
խնդրեմ, արդյո՞ք դա Ձեզ համար կարևոր է:  

 Տեղեկացվածությունը  Օգտակարությունը 
Այո 1 1 
Մասամբ 2 2 
Ոչ 3 3 
ՉԳ/ՀՊ -1/-2 -1/-2 

 
3.30. Որքանո՞վ եք համաձայն հետևյալ դատողության հետ. «Հարկային վարչարարություն 
իրականացնելիս ՊԵԿ-ը խտրականություն է դնում հարկ վճարողների միջև հետևյալ հիմքերով». 
(Օգտագործեք 1-ից 4 բալանոց սանդղակը, որտեղ 1-ը նշանակում է «Բոլորովին համաձայն չեմ», 
իսկ 4 –ը՝ «Լիովին համաձայն եմ»): 
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/Հ

Պ
 

Սեփականատիրոջ սեռը 1 2 3 4 -1/-2 
Կին 1 2 3 4 -1/-2 
Տղամարդ  1 2 3 4 -1/-2 

Սեփականատիրոջ / հիմնադրի / տնօրենի 
սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը 

1 2 3 4 -1/-2 

Բիզնեսի ոլորտը 1 2 3 4 -1/-2 
Ընկերության Խորհրդի կազմը 1 2 3 4 -1/-2 
Ընկերության ծագումը (տեղական, 
օտարերկրյա, համատեղ ձեռնարկություն) 1 2 3 4 -1/-2 

 
3.31. (Քարտ 3.31) Ձեր կարծիքով, ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից հետևյալ ծառայությունների մատուցումը 
որքանո՞վ է նպաստում ՊԵԿ-ի նկատմամբ հասարակության վստահության բարձրացմանը:  
Օգտագործեք 1-4 բալանոց սանդղակը, որտեղ 1-ը նշանակում է «Բոլորովին չի նպաստում» և 4-
ը՝ «Լիովին նպաստում է»: 
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ՉԳ 
/ՀՊ 

Առանց պետական գրանցման և/կամ առանց 
լիցենզիայի (ապօրինի) ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվելու հսկողությունը 

1 2 3 4 5 -1/-2 

Հարկային և մաքսային հսկողության 
գործողությունների արդյունավետության 
բարձրացումը 

1 2 
 
3 4 5 -1/-2 

Հարկ վճարողների և ՊԵԿ-ի միջև 
համագործակցության արդյունավետ հարթակի 
ապահովումը 

1 2 3 4 5 -1/-2 

Հասարակական ծառայությունների որակի 
բարելավումը 1 2 3 4 5 -1/-2 

Այլ (նշել_______________________) 1 2      3 4 5 -1/-2 

 
3.32. Վերջերս ՀՀ կառավարությունն ընդունեց 2020-2024 թվականների հարկային 
վարչարարության ռազմավարությունը: Դուք հետևե՞լ եք դրա վերաբերյալ քննարկումներին և / 
կամ հետաքրքրվա՞ծ եք եղել տեղեկանալու դրա մասին:  

Այո, ես հետևում էի կառավարությունում այդ որոշման նախագծի 
քննարկումներին 

1 

Ոչ, ես չգիտեմ, բայց ինձ հետաքրքիր է հետևել դրա իրականացմանը 2 

Ոչ ես դրա մասին չգիտեմ, չեմ էլ հետաքրքրվել 3 
ՀՊ -1 
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3.33. Ըստ Ձեզ, հարկային վարչությունից հարկային հայտարարագրերը և ծանուցումներն 
առցանց ստանալու համար բջջային նոր հավելվածի մշակումը օգտակար կլինի՞ հարկ 
վճարողների և հարկային վարչարարության մարմնի միջև փոխգործակցությունն ավելի 
արդյունավետ դարձնելու համար:   

Այո 1 
Ոչ 0 
ՉԳ/ՀՊ -1/-2 

 
3.34. Ըստ Ձեզ, ի՞նչ նոր ծառայություններ պետք է մատուցի ՊԵԿ-ը: 

Այս տեսակի նոր ծառայություններ. 
 
Կամ էլ առկա ծառայությունները մատուցել հետևյալ նոր մակարդակով. 

 

ԲԱԺԻՆ 4. ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՎՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

Հիմա անդրադառնանք հարցերի հաջորդ շարքին: Մենք կցանկանայինք լսել Ձեր / Ձեր 
կազմակերպության կարծիքը հարկային մարմինների կողմից հարկ վճարողների նկատմամբ  
ազդելու միջոցների վերաբերյալ: 

 
4.1. Ասացեք խնդրեմ, 2018-2019 թթ. Ձեր կազմակերությունում/ բիզնեսում իրականացվե՞լ է որևէ 
հարկային ստուգում (ուսումնասիրություն): 

Այո 1  
Ոչ 0 

4.3 
ՉԳ/ ՀՊ -1/-2 

 
4.2 Ի՞նչ հարկային ստուգում (ուսումնասիրություն, չափագրում) է իրականացվել Ձեր 
կազմակերպությունում/բիզնեսում 2018-2019 թթ: [Զ/Վ. Յուրաքանչյուր տողում ընդունեք մեկ 
պատասխան:] 

 

 4.3.  (Քարտ 4.3) Ի՞նչ չափով եք տեղեկացված Ձեր իրավունքների մասին՝ կապված հարկային 
ստուգումների (ուսումնասիրությունների, չափագրումների) հետ: Գնահատեք 1-ից 5 բալանոց 
սանդղակի օգնությամբ, որտեղ 1-ը նշանակում է «Բոլորովին տեղեկացված չեմ», իսկ 5-ը` 
«Լիովին տեղեկացված եմ»:     
 

 Այո Ոչ Կիրառելի 
չէ 

ՉԳ/ՀՊ  

Համալիր հարկային ստուգում 1  
4.3 

0 
4.5 3 -1/-2  

ԱԱՀ-ի վերադարձի (միասնական 
գանձապետական հաշվին մուտքագրման) 
դիմումի հիման վրա ստուգում 

1 0 3 -1/-2 

4.5 Հանդիպակաց (խաչաձև) ստուգումներ 1 0 3 -1/-2 
Չգրանցված աշխատող(ներ) ի ստուգում 1 0 3 -1/-2 
ՀԴՄ ստուգում 1 0 3 -1/-2 
Այլ (նշել____________________________________) 1 0 3 -1/-2 
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Բոլորովին տեղեկացված չեմ 1 
Հիմնականում տեղեկացված չեմ 2 

Միջին տեղեկցվածություն ունեմ 3 
Հիմնականում տեղեկացված եմ 4 
Լիովին տեղեկացված եմ 5 

ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 
 
4.4. (Քարտ 4.4) Ի՞նչ չափով եք կարողանում իրացնել Ձեր` հարկային ստուգումների հետ 
կապված իրավունքները: Գնահատեք 1-ից 5 բալանոց սանդղակի օգնությամբ, որտեղ 1-ը 
նշանակում է «Բոլորովին չեմ կարողանում»,  իսկ 5-ը` «Լիովին կարողանում եմ»:       

Բոլորովին չեմ կարողանում 1 
Չեմ կարողանում 2 

Տարբեր կերպ է ստացվում, կախված հանգամանքներից 3 
Կարողանում եմ 4 
Լիովին կարողանում եմ 5 

ՉԳ/ ՀՊ -1 / -2 
 
4.5. (Քարտ 4.5) Նշվածներից որո՞նք են Ձեր բիզնեսի համար հարկային ստուգումների 
բացասական կողմերը: [Զ/Վ. Ընդունեք մինչև երեք պատասխան]: 

Հիմնականում երկար, ժամանակատար գործընթաց լինելը 1 
Ձևական մոտեցումը, գործառնությունների բովանդակության անտեսումը 2 
Ի սկզբանե հարկ վճարողի մեղավորության կանխավարկածը 3 
Խուճապի հարուցումը հարկային տեսուչի կողմից 4 
Այլ (նշել___________________________________________________________) 5 
Նշվածներից ոչ մեկը  6 

ՉԳ/ՀՊ -1/-2 
 
4.6. (Քարտ 4.6) Նշվածներից որո՞նք են Ձեր բիզնեսի համար հարկային ստուգումների դրական 
կողմերը: [Զ/Վ. Ընդունեք մինչև երեք պատասխան]: 

Ընկերության ցուցանիշների վերաբերյալ այլ` կողքից արված գնահատական 
տեսնելը 

1 

Սեփական սխալները տեսնելը և ուղղելը 2 
Բավարարվածության զգացումը՝ տուգանքներ և լրացուցիչ հարկային 
պարտավորություններ չառաջանալու դեպքերում 

3 

Ամրապնդում է անձնակազմի թիմային ոգին 4 
Բարելավում է հարկային մարմնի հետ հետագա հարաբերությունները 5 
Այլ (նշել______________________________________________________________) 6 
Նշվածներից ոչ մեկը  7 

ՉԳ/ՀՊ -1/-2 
 
4.7. Երբևէ արտահայտել ե՞ք Ձեր անհամաձայնությունը հարկային ստուգումների արդյունքների 
վերաբերյալ: 

Այո 1  
Ոչ, քանի որ մենք  տարաձայնություն չունեինք արդյունքների հետ 0 

 4.10 
Ոչ, չնայած մենք տարաձայնություններ ունեինք, սակայն դրանք 
չենք արտահայտել (բողոքարկել)  

2 

Ստուգումներ չեն եղել 3 
ՉԳ/ՀՊ -1/-2 
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4.8. Հարկային ստուգումների արդյունքների հետ անհամաձայնության դեպքերում ի՞նչ քայլերի 
եք դիմել: [Զ/Վ. Յուրաքանչյուր տողում մեկ պատասխան]:  

 Այո Ոչ ՉԳ/ՀՊ 
Ստուգման ակտի նախագծի կապակցությամբ ներկայացրել եք 
առարկություններ 1 0 -1/-2 

Ստուգման ակտի վերաբերյալ  առարկություն եք ներկայացրել 
հարկային մարմնի գանգատարկման հանձնաժողով  1 0 -1/-2 

Դատարան եք դիմել 1 0 -1/-2 
Արտահայտել եք Ձեր դժգոհությունը ընկերական շրջապատում 1 0 -1/-2 

 

4.9. Ասացեք խնդրեմ, թե որքանո՞վ եք բավարարված եղել ստուգման արդյունքներից հետևյալի 
առնչությամբ՝ օգտագործեք 1-5 բալանոց սանդղակը, որտեղ 1-ը նշանակում է «Բոլորովին 
բավարարված չեմ եղել» և 5-ը՝ «Լիովին բավարարված եմ եղել»:     
[Զ/Վ. Յուրաքանչյուր տողում ընդունեք մեկ պատասխան: Նշեք 0, եթե տվյալ տողի համար 
պատասխան չկա կամ կիրառելի չէ:] 

 Կոդը ՉԳ/ՀՊ 
Ստուգման ակտի նախագծի քննարկման կապակցությամբ   -1/-2 
Ստուգման ակտի գանգատարկման պրոցեսում՝ ՊԵԿ-ի 
գանգատարկման հանձնաժողովում 

 -1/-2 

Դատական քննության ժամանակ  -1/-2 
 
4.10. Տեղյակ եք արդյո՞ք, որ ըստ օրենսդրության, հարկային ստուգումներն ու 
ուսումնասիրություններն իրականացվում են ՊԵԿ-ի ներսում համակարգչային ծրագրի միջոցով, 
ռիսկայնության ցուցանիշների գնահատման հիման վրա: 

Այո 1  
Ոչ 0 

 4.12 
ՀՊ -2 

  
4.11. Արդյոք համամի՞տ եք, որ համակարգչային ծրագրի միջոցով ռիսկայնության ցուցանիշների 
գնահատման գործառույթը իրականացվում է արդարացիորեն և անկանխակալ՝ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և հատուկ սահմանված մեթոդաբանությամբ:  

Վստահորեն այո 1 
Այո 2 
Ոչ 3 
Բոլորովին ոչ 4 

ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 
   
4.12. Արդյո՞ք ստացել եք ՀՀ ՊԵԿ-ի Մոնիթորինգի կենտրոնից ծանուցումներ այն մասին, որ Ձեր 
գործողությունները, ՀԴՄ սարքերով գործարքները, փաստաթղթավորումը, կանխիկ 
գործարքները պարունակում են հարկային ռիսկեր: 

Այո, ստացել եմ 1  

Ոչ, չեմ ստացել 0  4.14 
Չգիտեմ, թե դա ինչ է  2 

ՉԳ /ՀՊ -1 / -2 
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4.13. Ընդունել ե՞ք (համաձայնել եք) այդ գործարքների, փաստաթղթավորման վերաբերյալ 
ծանուցմամբ բացահայտված ռիսկերի ճշմարտացիությունը: 

Վստահորեն այո 1 
Այո 2 

Ոչ 3 
Բոլորովին ոչ 4 

ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 
 
4.14. Կցանկանայիք արդյո՞ք ՀՀ ՊԵԿ-ից ստանալ ծանուցումներ, որոնք կբացահայտեն Ձեր 
կողմից իրականացվող գործունեությանն առնչվող ռիսկերը՝ հնարավորություն ընձեռելով 
աշխատանքային կարգով վերացնել դրանց առաջացման պատճառները:     

Այո 1 
Ոչ 2 

ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 
 
4.15. Հարկային վարչարարական գործառույթների մեջ է մտնում հարկային մարմնի կողմից 
ներքին վերլուծությունների  և հարկային  հաշվետվությունների ու հարկային մարմնի տվյալների 
բազայում առկա այլ տեղեկությունների մոնիթորինգի արդյունքում կամերալ 
ուսումնասիրությունների արձանագրությունները հարկ վճարողին ներկայացնելը։ Այս 
առնչությամբ որքանո՞վ եք համամիտ ստորև նշված տեսակետների հետ. գնահատեք, խնդրեմ, 
հիմնվելով Ձեր և Ձեր գործընկերների փորձի վրա, օգտագործելով 1-4 բալանոց սանդղակը, 
որտեղ 1-ը նշանակում է «Բոլորովին համամիտ չեմ» և 4-ը՝ «Լիովին համամիտ եմ»:   
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ՉԳ 
/ՀՊ 

1. 

Հարկ վճարողներին ուղարկված կամերալ 
ուսումնասիրությունների 
արձանագրություններում բերված 
վերլուծությունները տեղին են դեպքերի 
առնվազն կեսի դեպքում 

0 1 2 3 4 -1/-2 

2.  

Կամերալ ուսումնասիրությունների 
արձանագրությունների որակն աճել է վերջին 
երկու տարում։ Դրանց մեջ հազվադեպ են 
ֆորմալ ուղարկվածները 

0 1 2 3 4 -1/-2 

3.  

Կամերալ ուսումնասիրություններին ի 
պատասխան հարկ վճարողների 
փաստարկները հաշվի են առնվում հարկային 
մարմինների աշխատակիցների կողմից, այդ 
թվում նաև հետադարձ կապի ու բանավոր կամ 
գրավոր հաղորդակցության միջոցով։  

0 1 2 3 4 -1/-2 

  
4.16. Որքանո՞վ եք համամիտ հետևյալ տեսակետի հետ, կապված հարկերի վճարումն ուշացնելու 
պարագայում գումարների հավաքագրման հարկային ներգործության գործառույթների հետ։ 
Գնահատեք օգտագործելով 1-4 բալանոց սանդղակը, որտեղ 1-ը նշանակում է  «Բոլորովին 
համամիտ չեմ» և  4-ը՝ «Լիովին համամիտ եմ»:  
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ՉԳ /ՀՊ 

1. 
Հարկային պարտավորությունների գումարների 
գանձման, արգելանքի կիրառման և հարկադիր 
գանձման աշխատանքները հստակ են 

1 2 3 4 -1/-2 

2. 
Հարկային պարտավորությունների գումարների 
գանձման, արգելանքի կիրառման և հարկադիր 
գանձման աշխատանքները արդար են 

1 2 3 4 -1/-2 

3. 

Հարկային պարտավորությունների գումարների 
գանձման, արգելանքի կիրառման և հարկադիր 
գանձման աշխատանքները հավասարապես 
կիրառվում են բոլորի նկատմամբ 

1 2 3 4 -1/-2 

 

ԲԱԺԻՆ 5. ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

Վերջին կցանկանայինք ևս մի քանի հարցեր տալ Ձեր ընկերությունում / կազմակերպությունում 
հարկային գործառնությունների կազմակերպման վերաբերյալ: 

5.1. Ո՞վ է իրականացնում կազմակերպության առօրյա հաշվապահությունը և ֆինանսական ու 
հարկային հաշվետվությունների պատրաստումը: [Զ/Վ. Հնարավոր է մի քանի պատասխան]: 

Հիմնական հաշվապահ/հաշվապահներ 1 Քանի՞ հիմնական հաշվապահ 
ունեք____ 

Հաշվապահությունը պատվիրակված է (իրականացվում է 
արտաքին կազմակերպության /անձի կողմից) 2 

Անձամբ ես եմ վարում հաշվապահությունը, առանձին 
հաշվապահի հաստիք չունենք  3 

Այլ (օրինակ, ինչ-որ մասը պատվիրակված է, ինչ-որ մասը 
հաշվապահն է վարում կամ անձամբ է վարում, նշել————)   

4 

 
5.2. Ինչպե՞ս է ընկերությունը զբաղվում հարկային գործերով (հաշվառման վարում, 
հաշվետվությունների ներկայացում, ՊԵԿ-ի պահանջներին / ծանուցագրերին արձագանքում և 
այլն):  

Իրականացվում է անմիջականորեն ընկերության կողմից 1 
Հաշվապահական հաշվառման պատվիրակված  
կազմակերպության կամ անձի միջոցով 2 

Ինչպես անմիջականորեն, այնպես էլ հաշվապահական 
հաշվառման պատվիրակված  կազմակերպության / անձի միջոցով 3 

ՉԳ/ՀՊ -1/-2 
 
5.3. Ձեր ընկերությունն ունի՞ հարկային ռազմավարություն: Եթե այո, ապա ո՞վ է այն մշակում և 
հաստատում:  
Զ/Վ. գրառեք խնդրեմ ______________________________________________________ 
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5.4.  Մի փոքր պատմեք խնդրեմ, Ձեր ընկերության 
ներկայիս հարկային մենեջերի (հարկային հարցերով 
պատասխանատու անձի) մասին:  
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ՉԳ
 

1 Քանի՞ տարի է, ինչ ներկայիս հարկային հարցերի 
մենեջերը զբաղեցնում է այդ պաշտոնը / 
իրականացնում է այդ  գործառույթը: 

1 2 3 4 -1 

2 Այդ անձը տղամարդ է, թե՞ կին Տղամարդ 1 Կին 2  
 
5.5. Որքանո՞վ եք համաձայն հետևյալ դատողությունների հետ: Գնահատեք, խնդրեմ 1-4 
բալանոց սանդղակով, որտեղ 1 -ը նշանակում է «Բոլորովին համաձայն չեմ», իսկ 4 -ը 
նշանակում է «Լիովին համաձայն եմ» 
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Կ
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լի
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Կարծում եմ ընկերությունների Հարկային 
կառավարման գործում (համապատասխան 
հաշվապահական և իրավաբանական բաժիններում՝ 
հարկային հարցերի պատասխանատու անձանց 
շարքում) բավականաչափ թվով կանայք կան 

1 2 3 4 -1/-2 -5 

Կցանկանայի, որ հարկային հարցերով կառավարման  
պաշտոններում ավելի շատ կին լիներ  1 2 3 4 -1/-2 -5 

Հարկային կառավարման հարցերով  զբաղվող 
տղամարդկանց և կանանց աշխատավարձի միջև 
տարբերությունն, ըստ էության, անբարենպաստ է 
կանանց համար 

1 2 3 4 -1/-2 -5 

Հայաստանի ընկերությունների մեծ մասն ունի 
քաղաքականություն, որը խթանում է գենդերային 
հավասարությանը  

1 2 3 4 -1/-2 -5 

Մեր ընկերությունում կանայք և տղամարդիկ ունեն 
հավասար հնարավորություններ 1 2 3 4 -1/-2 -5 

 
5.6. Արդյո՞ք օգտվում եք այլ կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող հետևյալ վճարովի 
խորհրդատվական ծառայություններից:  [Զ/Վ. Ամեն տողում մեկ պատասխան:] 

 Այո Ոչ ՉԳ / ՀՊ 
Հարկային 1 0 -1 / -2 
Մաքսային 1 0 -1 / -2 
Իրավական  1 0 -1 / -2 
Բիզնես հարցերով  1 0 -1 / -2 
Աուդիտի հետ կապված հարցերով 1 0 -1 / -2 
Հաշվապահական հարցերով 1 0 -1 / -2 

 
5.7. Մոտավոր հաշվարկներով, տարեկան որքա՞ն գումար է ծախսում Ձեր ընկերությունը 
հաշվապահական և հարկային հաշվառում վարելու, հարկային հաշվետվություններ 
պատրաստելու և հարկային  այլ պարտավորությունների վրա:  
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————————————————— մլն դրամ 
ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 

 
5.8. Մոտավոր հաշվարկներով, հաշվապահական ու հարկային թեմաներով 
վերապատրաստումների վրա տարեկան ինչքա՞ն գումար է ծախսում Ձեր ընկերությունը:  

0 1 
Մինչև  300 000 դրամ 2 
300 001-580 000 դրամ 3 
580 001-1 020 000 դրամ  4 
1 020 001 դրամ և ավելի 5 

ՉԳ/ՀՊ -1 / -2 
 
5.9. Ինչպե՞ս կբնութագրեիք Ձեր ընկերության/բիզնեսի ֆինանսական գործունեությունը 
ընթացիկ տարում: 

Շատ վատ (խոշոր կորուստներ) 1 
Վատ (որոշակի կորուստներ) 2 
Կայուն  3 
Լավ (որոշակի շահույթ) 4 
Շատ լավ (խոշոր շահույթ) 5 

ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 
 
5.10.   Ինչպե՞ս կնկարագրեիք Ձեր կազմակերպության/բիզնեսի հեռանկարներն առաջիկա 
երկու տարիների ընթացքում: 

Շատ վատ (խոշոր կորուստներ) 1 
Վատ (որոշակի կորուստներ) 2 
Կայուն 3 
Լավ (որոշակի շահույթ) 4 
Շատ լավ  (խոշոր շահույթ) 5 
ՉԳ / ՀՊ -1 / -2 

 
5.11      Հարցվողի սեռը  

Տղամարդ 1 
Կին 2 

 
5.12. Քանի՞ տարեկան եք [տարիքը]____________ 

5.13. Ի՞նչ կրթություն ունեք [Զ/Վ, մի կարդացեք պատասխանները, հարմարեցրեք]  

Միջնակարգ 1 
Նախնական մասնագիտական  2 
Միջին մասնագիտական  3 
Ուսանող 4 
Բակալավրիատ 5 
Մագիստրատուրա 6 
Գիտական աստիճան 7 
ԴՊ/ՀՊ -1/-2 
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Հարցման տվյալներն ամփոփելիս հնարավոր է, որ հավելյալ հարցեր ծագեն:  
Ձեր հետ հետադարձ կապի համար նշեք, խնդրեմ, Ձեր բիզնեսի անվանումը --------------, 
էլեկտրոնային հասցեն կամ տրամադրեք որևէ հեռախոսահամար ------------:  
Այս հարցի պատասխանը պարտադիր չէ, բայց շատ ցանկալի է: Հիշեցնեմ, որ հարցման 
արդյունքներն ամփոփ վերլուծության են ենթարկվելու և Ձեր տրամադրած տեղեկատվության 
գաղտնիությունը կպահպանվի: 

Շնորհակալություն 

 Ստորև Ձեզ ենք ներկայացնում մի քանի հղումներ, հուսալով, որ դրանք կօգնեն Ձեզ 
տեղեկացված լինել COVID-19 համավարակի հաղթահարման նպատակով մշակված ծրագրերի 

և միջոցառումների մասին 
Կորոնավիրուսի տնտեսական և սոցիալական հետևանքների չեզոքացման ՀՀ Կառավարության 
ծրագրեր 
Բիզնեսն ընդդեմ COVID19-ի Բիզնես վեբինարիների շարք 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կորոնավիրուսի հետևանքների 
չեզոքացման սոցիալական ծրագրերին առցանց դիմելու կայքը  
ՀՀ Կառավարության ընդունած իրավական ակտերի վերաբերյալ BDO Հայաստանի 
մեկնաբանությունները  
Ինեկոբանկի Ռազմավարական կառավարման կենտրոնի COVID-19-ի ազդեցության 
վերլուծությունը (անգլերեն): 
 

Մեկնաբանություն.  

 
Հարցազրույցի ավարտը:  

[Զ/Վ. ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ 24-ԺԱՄՅԱ ՌԵԺԻՄԸ] 
 Ժամ 

|____|____| 
Րոպե 

|____|____|  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՊԱՐԶ ՀԱՃԱԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԸ 

 

Ծանուցում 1. Աղյուսակի համարը համապատասխանում է հարցաթերթի հարցի համարին:  
Ծանուցում 2. Եթե այլ նշում չկա, տվյալները ներկայացված են տոկոսով՝ ամբողջի մեջ (N=610) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

      

Աղյուսակ Հ1.1. 
Ո°րն է Ձեր պաշտոնն այս կառույցում 
Պաշտոն Հաճախություն Տոկոս  
Ես անհատ ձեռնարկատեր եմ 195 32.0 
Գլխավոր հաշվապահ 148 24.3 
Բաժնետեր/Սեփականատեր 134 22.0 

Գործադիր տնօրեն/Նախագահ/Փոխնախագահ 104 17.0 
Ֆինանսական հարցերով ղեկավար 17 2.8 
Տնօրենների Խորհրդի անդամ 4 0.7 
Մենեջեր/Գործավար 2 0.3 
Հաշվետար 2 0.3 
Իրավաբանական ծառայության ղեկավար 1 0.2 

Կադրերի/Մարդկային ռեսուրսների բաժնի պետ 1 0.2 
Փոխտնօրեն 1 0.2 
Լիազորված անձ 1 0.2 
Ընդհանուր 610 100․0 

Աղյուսակ Հ1.2․ 
Ձեր բիզնեսը/կազմակերպությունը քանի° տարի է փաստացի (ակտիվ) գործում Հայաստանում 
Տարիներ Հաճախություններ Տոկոս 
Մինչև 1 տարի 3 0.5 
1 – 3 տարի 155 25.4 
4 – 6 տարի 118 19.3 
7 – 10 տարի 105 17.2 
11 – 15 տարի 86 14.1 
15 տարուց ավելի 143 23.4 
Ընդհանուր 610 100․0 

Աղյուսակ Հ1.3. 
Ո°րն է Ձեր բիզնեսի կազմակերպաիրավական կարգավիճակը/ձևը 
Կարգավիճակ Հաճախություն Տոկոս 
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 326 53.4 
Ես անհատ ձեռնարկատեր եմ 220 36.1 
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 51 8.4 
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 7 1.1 
Արտադրական կոոպերատիվ 4 0.7 
Օտարերկրյա իրավաբանական անձի մասնաճյուղ 2 0.3 
Ընդհանուր 610 100.0 
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Աղյուսակ Հ1.5.  
Ո°րն է Ձեր գործունեության հիմնական ոլորտը 
 Հաճախություն Տոկոս 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում 228 37.4 

Սպասարկման այլ ծառայություններ 91 14.9 

Մշակող արդյունաբերություն 45 7.4 
Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական 
սպասարկում 34 5.6 

Շինարարություն 30 4.9 
Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 27 4.4 
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 19 3.1 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 
գործունեություն 19 3.1 

Տեղեկատվություն և կապ 16 2.6 
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և 
ձկնորսություն 16 2.6 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն 14 1.8 
Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 12 1.8 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 11 1.6 
Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն 11 1.3 
Կրթություն 10 1.1 
Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի 
շահագործում 8 0.7 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 7 0.5 

Համակարգիչների և կենցաղային իրերի նորոգում 4 0.3 

Միջազգային կազմակերպություններ 3 0.3 

Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն 2 0.2 

Հրաժարվում եմ պատասխանել 2 2.3 

Չգիտեմ 1 2.0 

Ընդհանուր 610 100․0 

Աղյուսակ Հ1.4.  
Ո°վ է Ձեր բիզնեսի ամենամեծ բաժնետերը/մասնակիցը 
 Հաճախություն Տոկոս 
Ֆիզիկական անձ Հայաստանից 334 54.8 
Ես անհատ ձեռնարկատեր եմ 219 35.9 
Պետությունը 17 2.8 
Օտարերկրյա կազմակերպություն 10 1.6 
Հայաստանյան մեկ այլ կազմակերպություն 8 1.3 
Ֆիզիկական անձ արտերկրից 7 1.1 
Տեղական ինքնակառավարման մարմին 4 0.7 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 11 1.8  
Ընդհանուր 610 100․0 
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Աղյուսակ Հ1.7.  

Ձեր կազմակերպությունում գործարկված է 
արդյո՞ք կորպորատիվ կառավարման 
համակարգը 
 Հաճախություն Տոկոս 
Ոչ 469 76.9 
Այո 82 13.4 
Չգիտեմ, թե դա 
ինչ է 27 4.4 

Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 20 3.3 

Չգիտեմ 20 2.0 
Ընդհանուր 610 100.0 

 

 

Աղյուսակ Հ1․8․ 

Արդյո՞ք Ձեր կազմակերպության գործադիր 
տնօրենը միաժամանակ նաև հիմնական 
բաժնետերերից/մասնակիցներից է։ 
 Հաճախություն Ամբողջը 
Այո 337 55.2 
Ոչ 154 25.2 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 86 3.0 

Չգիտեմ 18 2.5 
Կիրառելի չէ 15 14.1 
Ընդհանուր 610 100․0 

 
Աղյուսակ Հ1․11. 
 

 

Նշեք խնդրեմ, թե հետևյալ հարկատեսակներից որն է վճարում Ձեր բիզնեսը 

  
Այո Ոչ Հրաժարվում եմ 

պատասխանել Չգիտեմ Տոկոս 

Միասնական եկամտային հարկ 86.7 10.5 1.8 1.0 100.0 
Շահութահարկ 58.4 38.0 1.8 1.8 100.0 
Ավելացված արժեքի հարկ 43.6 56.1 0.2 0.2 100.0 
Գույքահարկ 38.4 57.4 2.0 2.3 100.0 
Շրջանառության հարկ 33.3 63.8 1.3 1.6 100.0 
Հողի հարկ 25.4 70.0 2.0 2.6 100.0 
Բնապահպանական հարկ և բնօգտագործման 
վճար 23.0 71.5 2.0 3.6 

100.0 

Ակցիզային հարկ 8.7 87.7 2.0 1.6 100.0 

Աղյուսակ Հ1.9. 

Ձեր կազմակերպությունում ո՞ր մարմինն է 
որոշումներ ընդունում հարկային հարցերում 

 Հաճախու
թյուններ 

Տոկոս 

Գործադիր տնօրենը 213 34,9 
Ես (անհատ ձեռնարկատեր եմ) 207 33,9 
Մեծ բաժնետերը 87 14,3 
Բաժնետերերը միասին 56 9,2 
Տնօրենների խորհուրդը 17 2,8 

Հաշվապահը/Ֆինանսական 
բաժնի ղեկավարը 12 1,3 

Տնօրենը/Անհատ ձեռնարկատերը և 
Հաշվապահը/Հաշվապահական 
ընկերությունը/Ֆինանսական բաժնի 
ղեկավարը 

8 1,0 

Հրաժարվում եմ պատասխանել 6 0,7 
Չգիտեմ 4 2,0 
Ընդամենը 610 100․0․ 

 

Աղյուսակ Հ1.10. 
Ձեր կազմակերպությունն ուն՞ի արդյոք ՀՀ 
ՊԵԿ-ի կողմից շնորհվող «օրինապահ հարկ 
վճարող»-ի  հավաստագիր 
 Հաճախություն Տոկոս 

Ոչ 401 65.7 
Այո 55 9.0 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

6 1.0 

Չգիտեմ 148 24.3 
Ընդամենը 610 100․0 

 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 

111 
 

Աղյուսակ Հ1.13.  
Արդյո՞ք Ձեր կազմակերպությունը որևէ միության կամ ասոցիացիայի անդամ է: Եթե այո, հետևյալ 
ասոցիացիաներից / ցանցերից ո՞ր մեկին եք անդամամակցում կամ նախատեսում անդամակցել:  

  
Այո, 

անդամակցում եմ 
Ոչ, բայց պլանավորում 

եմ անդամակցել 
Ոչ 

Հայաստանի Հանրապետության 
առևտրաարդյունաբերական պալատ 1,2 5,5 93,4 

Հայաստանի ամերիկյան առևտրի պալատ (AmCham) 1,2 4,6 94,2 
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների 
միություն (ՀԱԳՄ) 

0,8 4,7 94,4 

Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն 
(ՀԳՀՄ) 0,7 4,4 94,9 

Եվրոպական բիզնես ասոցիացիա Հայաստանում 0,5 4,9 94,6 
Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների 
միություն (ԱՏՁՄ) 

0,3 4,9 94,7 

Հայկական առևտրային ցանց (ՀԱՑ) 0,2 5,1 94,7 

ՀՀ կին ձեռներեցների ցանց - https://businesswoman.am/ 0,2 5,8 94,1 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցացիա (ՀԵԿԱ) - 
https://aywa.am/ 0,2 4,8 95,1 

Հայ կանանց միջազգային ասոցացիա (AIWA) 0,2 5,1 94,7 

Հարկ վճարողների իրավունքների պաշտպանության ՀԿ 0,0 6,1 93,9 
 

Աղյուսակ Հ1.14. 

 

Որքա՞ն է կանանց մասնաբաժինը Ձեր ընկերության ղեկավարների և խորհրդի անդամների կազմում: 
 Հաճախություն Տոկոս 
0-25% 324 53,1 
26%-50% 44 7,2 
51%-75% 12 2,0 
75%+ 116 19,0 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 67 11,0 
Չգիտեմ 47 7,7 
Ընդամենը 610 100․0 
 
   

Աղյուսակ Հ1.11.1․  

Որքա՞ն է կազմել Ձեր բիզնեսի 
շրջանառությունը 2019 թ. 
 Հաճախ

ություն 
Տոկոս 

Մինչև 100 մլն. ՀՀԴ 311 51.0 
100 մլն. ՀՀԴ - 500 մլն. ՀՀԴ 154 25.2 
500 մլն. ՀՀԴ - 1.5 մլրդ. ՀՀԴ 77 12.6 
Ավելի քան 1.5 մլրդ. ՀՀԴ 41 1.8 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 16 6.7 

Չգիտեմ 11 2.6 
Ընդամենը 610 100․0 

 

Աղյոսակ Հ1.12․ 
Ձեր բիզնեսը զբաղվո՞ւմ է ապրանքների և/կամ 
ծառայությունների ներմուծման և/կամ 
արտահանման գործունեությամբ 
Ներմուծում 18.6 

Արտահանում 2.0 

Երկուսն էլ 6.9 

Ոչ մեկը 72.5 

Հրաժարվում եմ պատասխանել 0.3 

Չգիտեմ 0.2 

Տոկոս 100․0 
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Աղյուսակ Հ1.15. 
Ձեր ընկերությունն ու՞նի գենդերային հավասարության քաղաքականություն: 
 Հաճախություն Տոկոս 
Այո 37 6,1 
Ոչ 469 76,9 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 46 7,5 
Չգիտեմ 58 9,5 
Ընդամենը 610 100․0 
 

Աղյուսակ Հ2.1.  
Դուք տեղյա՞կ եք ՀՀ պետական 
եկամուտների կոմիտեի՝ Եկամուտների 
վարչարարության բարեփոխումների 
հասարակական խորհրդի մասին։ 
 Հաճախություն Տոկոս 

Այո 165 27,0 
Ոչ 431 70,7 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 14 2,3 

Ընդամենը 610 100.0 
 

 

Աղյուսակ Հ2.2. 

Որքանո՞վ է օգտակար «Եկամուտների 
վարչարարության բարեփոխումների 
հասարակական խորհրդի» աշխատանքը։ 
 Հաճախություն Տոկոս 
Շատ օգտակար է 27 16,4 
Օգտակար է 93 56,4 
Որևէ ազդեցություն չունի 13 7,9 
Օգտակար չէ 2 1,2 
Չգիտեմ, թե դա ինչ է 6 3,6 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 4 2,4 

Չգիտեմ 20 12,1 
Ընդամենը 165 100․0 

 
Աղյուսակ Հ2.3. 
Ձեր գնահատմամբ, որքա՞ն է կազմում ընդհանուր ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ մեջ հարկային մարմիններին 
չհայտարարագրված մասը 
 Հաճախություն Տոկոս 
0% 167 27,4 
1%-ից 25% 30 4,9 
26%-ից 50% 12 2,0 
50% և ավելի 10 1,6 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 49 8,0 
Չգիտեմ 342 56,1 
Ընդամենը 610 100․0 
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Աղյուսակ Հ2.6.   
Ձեր կազմակերպության նման հարկ վճարողների համար, հարկերն ազնվորեն հայտարարելու և 
վճարելու հետևյալ դրդապատճառները որքանո՞վ են կարևոր 

Տարբերակներ 
Շատ 

կարևոր է 

Որոշ 
չափով է 
կարևոր 

Ընդհանրապես 
կարևոր չէ 

Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

Չգիտեմ Տոկոս 

Որպես ակտիվ քաղաքացի 
ավանդ բերելը 60.5 20.8 4.6 3.9 10.2 100․0 

Լավ հեղինակություն ձեռք 
բերելը 

57.5 20.8 9.7 3.3 8.7 100․0 

Հարկ վճարելը նպաստում է 
բիզնեսի զարգացմանն ու 
ընդլայնմանը 

51.3 21.6 12.5 3.3 11.3 100․0 

Վստահությունը, որ բոլոր 
հարկ վճարողներին 
հավասար են վերաբերվում 

44.1 21.6 13.8 3.6 16.9 100․0 

ժամկետանց հարկերի 
տոկոսադրույքները 

36.9 31.6 15.1 3.9 12.5 100․0 

Հարկերը չվճարելու հետ 
կապված տուգանվելու և 
պատժվելու վախը 

34.4 34.6 16.4 3.6 11.0 100․0 

Համոզվածությունը, որ 
մյուսները վճարում են իրենց 
հարկերը 

27.9 21.3 29.2 4.3 17.4 100․0 

Հարկայինի կողմից 
ստուգման/աուդիտի 
ենթարկվելու վախը 

26.7 35.1 21.3 4.3 12.6 100․0 

 Աղյուսակ Հ2.7. 

Հարկային վարչարարության ո՞ր ուղղությունն եք համարում առանցքային գործարար միջավայրի 
բարելավման տեսանկյունից: 

  
Առաջին 

տարբերակ 
Երկրորդ 

տարբերակ 
Երրորդ 

տարբերակ 

Հարկ վճարողների սպասարկումը 42,6 20,6 9,8 
Հարկային հսկողությունը 17,4 22,6 8,2 
Հարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման 
գործիքակազմը/համակարգը 11,1 10,2 17,1 

Հարկային իրավախախտումների համար կիրառվող 
պատասխանատվության համակարգը 6,2 13,2 19,5 

Հարկային ծառայողի գործողությունների կամ անգործության 
բողոքարկման համակարգը 3,9 7,2 6,7 

Նշվածներից ոչ մեկը 3,8 25,4 37,5 
Այլ ,7 ,9 1,2 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 2,1     
Չգիտեմ 12,1     
Ընդամենը 100․0 100․0 100․0 
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Աղյուսակ Հ2․9․ 

 Ներկայումս սահմանված հարկման հատուկ  համակարգերը նպաստու՞մ են արդյոք հարկային 
պարտավորությունները հաշվարկելու և վճարելու հեշտացմանը: 
 Հաճախություն Տոկոս 
Վստահորեն այո 108 17,7 
Այո 344 56,4 
Ազդեցություն չի ունենում 30 4,9 
Ոչ 21 3,4 
Բոլորովին ոչ 6 1,0 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 108 0,8 
Չգիտեմ 344 15,7 
Ընդամենը 610 100․0 

 
Աղյուսակ Հ2.12. 
Ձեր կարծիքով, ընդհանուր առմամբ, ո՞րն է հարկային օրինապահության ամենաբացասական հետևանքը 
բիզնեսի համար 
 Հաճախություն Տոկոս 
Եկամուտնեի կրճատումը, քանի որ ապրանքների/ծառայությունների գները չեն 
կարող բարձրացվել նույն չափով 115 18,9 

Բիզնեսի անկում, հաճախորդների կորուստ 46 14,1 
Միևնույնն է, օրինապահ հարկ վճարողները մշտապես բախվում են  հարկային 
մարմնի անարդար, ոչ հավասար վերաբերմունքին, հարկային մարմինը գրեթե 
չի նկատում և չի քաջալերում օրինապահ հարկ վճարողների վարքը 

71 11,6 

Միևնույնն է, մյուսները չեն վճարելու և մենք տուժելու ենք մրցակցության 
իմաստով 86 7,5 

Այլ 8 1,3 
Բացասական հետևանք չկա 142 23,3 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 24 3,9 
Չգիտեմ 118 19,3 
Ընդամենը 610 100․0 

 
Աղյուսակ Հ2.13. 
Եթե հարկ վճարողը չի հայտարարագրում իր ամբողջ եկամուտը, ինչպիսի՞ն պետք է լինեն 
պատժամիջոցները/տուգանքները։ 
 Հաճախություն Տոկոս 
Ներկայիս պատժամիջոցները/տուգանքները բավականաչափ արդար են 267 43,8 
Պատժամիջոցները/տուգանքները պետք է ավելի խիստ լինեն, քան հիմա 119 19,5 
Պատժամիջոցները/տուգանքները պետք է լինեն ավելի մեղմ, քան հիմա 95 15,6 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 19 3,1 
Չգիտեմ 110 18,0 
Ընդամենը 610 100․0 

 
 
 
 
Աղյուսակ Հ2.8. 

 

Անցած երկու տարում հարկային օրենսգրքում նոր փոփոխություններ են կատարվել: Ըստ Ձեզ այս 
փոփոխությունները օգուտ կբերե՞ն Ձեր բիզնեսին։ 
 Հաճախություն Տոկոս 
Վստահորեն այո 103 16,9 
Այո 247 40,5 
Ազդեցություն չի ունենում 108 17,7 
Ոչ 50 8,2 
Բոլորովին ոչ 22 3,6 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 103 1,0 
Չգիտեմ 247 12,1 
Ընդամենը 610 100․0 
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Աղյուսակ Հ2.14․ 
Հարկ վճարողների/ընկերությունների կողմից օրենսդրության մեջ եղած բացերի  օգտագործումը սեփական 
հարկային վճարները կրճատելու համար 
 Հաճախություն Տոկոս 
Ընդհանրապես ընդունելի չէ 82 13,4 
Որոշ չափով անընդունելի է 52 8,5 
Ոչ ընդունելի է, ոչ էլ անընդունելի է 127 20,8 
Որոշ չափով ընդունելի է 125 20,5 
Լիովին ընդունելի է 75 12,3 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 20 3,3 
Չգիտեմ 129 21,1 
Ընդամենը 610 100․0 

 
Աղյուսակ Հ2.15. 

Փոխվե՞լ է արդյոք ՊԵԿ Հարկային և Մաքսային մարմինների պահվածքը իրենց աշխատակիցների և հարկ 
վճարողների նկատմամբ 
  

Վստահորեն 
այո Այո Ոչ 

Բոլորովին 
ոչ 

Չգիտեմ/ 
Հրաժարվում 

եմ 
պատասխանել 

Տոկոս 

ՊԵԿ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
մարմիններ 

Աշխատակիցների 
նկատմամբ 12,1 31,8 4,3 1,3 50,5 100․0 

Հարկ վճարողների 
նկատմամբ 23,1 51,1 9,3 2,8 13,6 100․0 

ՊԵԿ 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ 
մարմիններ 

Աշխատակիցների 
նկատմամբ 6,9 21,3 3,8 0,7 67,4 100․0 

Հարկ վճարողների 
նկատմամբ 14,1 34,3 7,9 1,6 42,1 100․0 
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Աղյուսակ Հ3․1․ 
Ինչպե՞ս կգնահատեք ՀՀ հարկային ծառայության կողմից ներկայումս մատուցվող հետևյալ ծառայությունների 
օգտակարությունը: 

  

Շատ 
օգտակար է 

Օգտակար է Օգտակար 
չէ 

Բոլորովին 
օգտակար 

չէ 

Չգիտեմ/Հրաժարվում 
եմ պատասխանել 

Տոկոս 

Հաշվետվությունների 
ներկայացման էլեկտրոնային 
համակարգ 

55,2 36,2 0,7 0,0 7,9 100․0 

Էլեկտրոնային հաշվարկային 
փաստաթղթերի դուրս գրման 
համակարգ 

52,3 36,7 0,7 0,2 10,2 100․0 

Առցանց ծանուցման 
համակարգ 42,8 44,8 2,3 0,0 10,2 100․0 

ՀՀ հարկ վճարողների 
որոնման համակարգ 40,3 43,1 1,5 0,3 14,8 100․0 

Առցանց նամակագրության 
համակարգ 

39,5 45,7 2,5 0,5 11,8 100․0 

Հեռախոսազանգերի 
կենտրոն/Թեժ գիծ 33,9 43,4 3,4 2,3 16,9 100․0 

Հարկային օրացույց 33,8 46,4 2,1 0,2 17,5 100․0 
Էլեկտրոնային փոստային 
առաքման համակարգ 

33,1 47,0 2,6 0,5 16,7 100․0 

Օրինապահ հարկ 
վճարողների գրանցման 
համակարգ 

26,9 41,1 3,4 1,5 27,0 100․0 

Դրոշմապիտակների 
վերագրման էլեկտրոնային 
համակարգ 

23,9 35,6 2,5 1,1 36,9 100․0 

 
Աղյուսակ Հ3․2․ա․   
Ինչպե՞ս եք գնահատում հարկային մարմինների կողմից Ձեզ մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների որակը։ 

  
Շատ 
լավ Լավ Բավարար Վատ Շատ 

վատ Չգիտեմ/ՀՊ Տոկոս 

Հաշվետվությունների ներկայացման 
էլեկտրոնային համակարգ 28,5 41,3 18,2 2,0 1,0 9,0 100․0 

Էլեկտրոնային հաշվարկային 
փաստաթղթերի դուրս գրման համակարգ 27,9 44,3 14,9 2,0 0,2 10,8 100․0 

ՀՀ հարկ վճարողների որոնման համակարգ 23,8 42,5 16,2 0,7 0,5 16,4 100․0 
Առցանց ծանուցման համակարգ 22,6 46,9 17,0 1,0 0,5 12,0 100․0 
Առցանց նամակագրության համակարգ 21,6 44,4 16,4 2,5 0,7 14,4 100․0 
 Հարկային օրացույց 21,3 44,6 13,8 0,5 0,3 19,5 100․0 
Էլեկտրոնային փոստային առաքման 
համակարգ 20,3 42,3 15,9 1,1 0,2 20,2 100․0 

 Հեռախոսազանգերի կենտրոն/Թեժ գիծ 18,5 31,6 23,3 4,4 4,1 18,0 100․0 
Օրինապահ հարկ վճարողների գրանցման 
համակարգ 17,2 34,3 12,3 1,3 0,7 34,3 100․0 

 Դրոշմապիտակների վերագրման 
էլեկտրոնային համակարգ 14,3 32,3 11,3 0,5 0,7 41,0 100․0 
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Աղյուսակ Հ3․2․բ․ 
Նշեք այն ծառայությունները, որոնք ըստ Ձեզ հետագա բարելավման կարիք ունեն 
 Տոկոս 
Հեռախոսազանգերի կենտրոն/Թեժ գիծ 19,8 
Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ 17,8 
Նշվածներից ոչ մեկը 15,0 
Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթերի դուրս գրման համակարգ 12,3 
Առցանց նամակագրության համակարգ 7,2 
Առցանց ծանուցման համակարգ 6,9 
ՀՀ հարկ վճարողների որոնման համակարգ 5,0 
Օրինապահ հարկ վճարողների գրանցման համակարգ 4,7 
Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգ 3,8 
Էլեկտրոնային փոստային առաքման համակարգ 3,5 
Հարկային օրացույց 3,2 
Այլ 0,8 
Տոկոս 100․0 

 

 
Աղյուսակ Հ3.4․ 
Արդյո՞ք հարկային մարմինների կողմից ներմուծված էլեկտրոնային ծառայությունների համակարգը 
նպաստում է հարկային պարտավորությունների ամբողջական կատարմանը: 

  Այո Ոչ Հրաժ. եմ պատ. Տոկոս 

Միասնական գանձապետական հաշիվ բոլոր տեսակի հարկերի համար 80,3 15,6 4,1 100․0 

Հարկերն էլեկտրոնային եղանակով վճարելու հնարավորություն 74,1 22,6 3,3 100․0 

 
Աղյուսակ Հ3.5․ 
Արդյո՞ք բոլոր տեսակի հարկերի համար միասնական գանձապետական հաշիվը  և հարկերն էլեկտրոնային եղանակով 
վճարելու հնարավորությունը նպաստում են կամ առնվազն պարզեցնում են Ձեր բիզնես գործընթացները 

  

Վստահորեն 
այո Այո Ազդեցություն 

չեն ունենում Ոչ Բոլորովին 
ոչ 

Չգիտեմ / 
Հրաժ. եմ 

պատասխանել 
Տոկոս 

Միասնական 
գանձապետական հաշիվ 
բոլոր տեսակի հարկերի 
համար (n=490) 

28,4 56,3 5,9 3,3 0,8 5,3 100․0 

 Հարկերն էլեկտրոնային 
եղանակով վճարելու 
հնարավորություն (n=452) 

23,2 60,0 8,2 0,0 0,0 8,6 100․0 

Աղյուսակ Հ3.3. 
Արդյո՞ք էլեկտրոնային ծառայությունների համակարգը նպաստում է  հարկային պարտավորությունների 
ամբողջական կատարմանը 
 Հաճախություն Տոկոս 
Վստահորեն այո 104 17,0 
Այո 350 57,4 
Ազդեցություն չեն ունենում 53 8,7 
Ոչ 13 2,1 
Բոլորովին ոչ 4 0,7 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 3 0,5 
Չգիտեմ 83 13,6 
Ընդամենը 610 100.0 
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Աղյուսակ Հ3․6․ 

 

Ինչպե՞ս եք գնահատում, ընդհանուր առմամբ, հարկային մարմնի կողմից վերջին երեք տարիների 
ընթացքում ձեռնարկված՝ հարկային վարչարարության բարելավման միջոցառումները 
(էլեկտրոնային բազմապիսի ծառայությունների ներմուծումը, հարկերի հաշվարկման հարցում 
պարզեցումները և այլն): 
 Հաճախություն Տոկոս 
Խիստ դրական 78 12,8 
Դրական 350 57,4 
Բավարար 126 20,7 
Բացասական 7 1,1 
Խիստ բացասական 2 0,3 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 8 1,3 
Չգիտեմ 39 6,4 
Ընդամենը 610 100․0 
 
Աղյուսակ Հ3.7. 
Ըստ Ձեզ, ինչպե՞ս է ՊԵԿ-ը վերաբերվում Հայաստանում հարկ վճարողներին 

  

Լիովին 
համաձայն 

եմ 

Որոշ 
չափով 

համաձայ
ն եմ 

Որոշ 
չափով 

համաձայն 
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Հրաժարվում 
 եմ 

պատասխանել 
Չգիտեմ Տոկոս 

ՊԵԿ-ը 
հավասար է 
վերաբերվում  
բոլոր 
կատեգորիաների 
հարկ 
վճարողներին 

44,1 16,4 3,9 2,1 2,5 31,0 100․0 
 

ՊԵԿ-ը կին հարկ 
վճարողներին 
վերաբերվում է 
այնպես, ինչպես 
տղամարդ հարկ 
վճարողներին 

29,3 28,2 8,2 4,1 2,8 27,4 100․0 
 

ՊԵԿ-ը օբյեկտիվ 
չափանիշների 
հիման վրա է 
ստուգում հարկ 
վճարողներին 

25,2 22,1 10,7 7,2 2,8 32,0 100․0 
 

ՊԵԿ-ը բոլոր 
հարկ 
վճարողներին 
պատժում է 
հավասարապես, 
օրենքի 
համաձայն 

22,5 26,7 13,4 7,9 2,6 26,9 100․0 
 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 
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Աղյուսակ Հ3.8. 
Հարկային համակարգի տարրերի վերաբերյալ գնահատականը 

  

Շատ 
լավ Լավ Բավարար Վատ Շատ 

վատ 
Չգիտ./Հրաժ. 

եմ պատ. Տոկոս 

Հարկային մարմնի 
հուսալիությունը 5,9 28,4 39,3 4,9 1,3 20,2 100․0 

Հարկային վարչարարությունը 
(հարկային օրենսդրության 
իրականացում և կատարում) 

3,8 29,5 43,0 4,9 0,8 18,0 100․0 

Հարկային տեսչության 
ընթացակարգերը 

3,6 23,4 40,3 4,4 0,7 27,5 100․0 

Հարկային օրենսդրության 
մատչելիությունը 3,3 24,9 42,1 14,3 4,4 11,0 100․0 

Հարկերի դրույքաչափերը 3,1 22,1 44,4 16,9 3,1 10,3 100․0 
Հարկային օրենսդրության 
հստակությունը 2,5 22,8 44,1 13,6 4,9 12,1 100․0 

 
Աղյուսակ Հ3․9․  
Ըստ Ձեզ, հարկային օրենսդրության ո՞ր հարցն է առավել շատ խանգարում Ձեր կամ Ձեր նման 
բիզնեսներին 
 Հաճախություն Տոկոս 
Հարկային օրենքների անորոշ և անճիշտ ձևակերպումները, երկիմաստ կետերը 171 28,0 
Օրենքների հաճախակի փոփոխությունը 166 27,2 
Հարկերի դրույքաչափերը 140 23,0 
Օրենսդրության, կանոնակարգերի և ընթացակարգերի մեծաթիվ լինելը 97 15,9 
Այլ 3 0,5 
Ոչ մեկը 23 3,8 
Բոլորը 2 0,3 
Չգիտեմ 8 1,3 
Ընդամենը 610 100․0 
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Աղյուսակ Հ3.10. 
Ընդհանուր առմամբ, որքանո՞վ են հեշտ կամ դժվար ՊԵԿ-ի հետ կապված հետևյալ ընթացակարգերը 

  

Շատ 
հեշտ է 

Որոշ 
չափով 
հեշտ է 

Որոշ 
չափով 

դժվար է 

Շատ 
դժվար 

է 

Չգիտեմ / 
Հրաժ. եմ 

պատասխ. 
Տոկոս 

Գրանցումը որպես հարկ վճարող 68,7 18,7 1,1 0,3 11,1 100․0 
Հարկերի վճարումը 67,0 23,1 2,1 0,7 7,0 100․0 
Հարկ վճարողի հաշվառման համարի ձեռք բերումը 67,0 17,4 1,3 0,5 13,8 100․0 
Հարկերի հայտարարագրումը / հաշվետվությունը 50,3 33,3 3,6 0,7 12,1 100․0 
Հարկերի հաշվարկումը, հարկային նպատակներով 
փաստաթղթավորումը և հարկային հաշվառում վարելը 44,6 36,1 6,7 1,6 11,0 100․0 

Փոխհատուցումը (օրինակ՝ ԱԱՀ գումարը ետ ստանալը) 23,9 23,1 5,2 3,1 44,6 100․0 
Հարկային պարզաբանումներ/ուղղորդում ստանալը 22,8 34,8 22,5 5,6 14,4 100․0 
Հարկային ստուգումները 19,3 33,8 12,1 5,1 29,7 100․0 
Բողոքների ներկայացումը և բողոքարկման լսումներ 
ստանալը 

14,9 22,5 10,0 4,6 48,0 100․0 

 
Աղյուսակ Հ3.11. 

Որքանով ե՞ք համամիտ,  որ հարկային հարցերով պարզաբանումներ տալու իրավասության 
փոխանցումը ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը, նպաստել է հարկային վարչարարության 
գործառույթների ավելի հստակ իրականացմանը ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից: 
Լիովին համամիտ եմ 4,1 
Համամիտ եմ 25,9 
Համամիտ չեմ 7,5 
Բոլորովին համամիտ չեմ 3,0 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 3,1 
Չգիտեմ 56,4 
Տոկոս 100․0 

 
Աղյուսակ 3․12․ 
Տեղյա՞կ եք Հորիզոնական մոնիթորինգի  և  դրա  նպատակների մասին 
 Հաճախություն Տոկոս 
Ոչ 504 82,6 
Այո 106 17,4 
Ընդամենը 610 100․0 
 
Աղյուսակ Հ3.13․ 

Հորիզոնական մոնիթորինգն ըստ Ձեզ.... 

  

Լիովին 
համաձա

յն եմ 

Որոշ չափով 
համաձայն 

եմ 

Որոշ չափով 
համաձայն 

չեմ 

Ընդհանրապե
ս համաձայն 

չեմ 

Չգիտեմ / 
Հրաժ. եմ 

պատասխանել 
Տոկոս 

Նպաստում է ընկերության ներքին 
հարկային վերահսկողության ուժեղացմանը 37,7 40,6 2,8 4,7 14,2 100․0 

Օգտակար է հարկային վարչարարության և 
ընկերությունների միջև փոխվստահության 
բարձրացման համար 

34,9 40,6 2,8 4,7 17,0 100․0 

Բարելավում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի 
իմիջը 34,0 35,8 5,7 5,7 18,9 100․0 

Ապահովում է իրավական և կայուն 
անվտանգություն, ինչպես 
ընկերությունների, այնպես էլ հարկային 
վարչարարության համար 

31,1 40,6 7,5 3,8 17,0 100․0 

Բարձրացնում է վճարվող հարկերի 
համապատասխանությունը օրենքի 
պահանջներին 

30,2 45,3 2,8 4,7 17,0 100․0 
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Աղյուսակ Հ.3.15․ 

Աղյուսակ Հ3.14. 
Դուք երբևէ օգտվե՞լ եք ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի կամ հարկային դասընթացներ տրամադրող այլ կազմակերպությունների 
ծառայություններից 

  Այո Ոչ Տոկոս 
ՊԵԿ ուսումնական կենտրոն 18,5 81,5 100․0 
Հարկային դասընթացներ տրամադրող այլ կազմակերպություններ 29,8 70,2 100․0 

Գնահատեք, խնդրեմ, ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»-ի աշխատանքների որակը, պատասխանելով, թե որքանո՞վ եք համամիտ հետևյալ 
տեսակետների հետ  (n=113) 

  

Լիովին 
համամիտ եմ Համամիտ եմ Համամիտ չեմ 

Բոլորովին 
համամիտ 

չեմ 

Չգիտեմ / 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

Տոկոս 

Սեմինարների մասին իրազեկումը 
բավական արդյունավետ է 21,2 69,0 0,9 2,7 6,2 100․0 

ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի ծրագրում 
ընդգրկված թեմաները միշտ արդիական 
են 

15,9 69,9 2,7 2,7 8,8 100․0 

Դասընթացավարները պրոֆեսիոնալներ 
են և հարցերին տրվող պատասխանները, 
որպես կանոն, հստակ են ու ամբողջական 

15,0 65,5 7,1 2,7 9,7 100․0 

Դասընթացներից հետո նրանք հաշվի են 
առնում ունկնդիրների 
առաջարկություններն ու 
դիտողությունները 

11,5 45,1 8,8 2,7 31,9 100․0 

ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի 
դասընթացներն ավելի օգտակար ու 
արդյունավետ են, քան մասնավոր 
սեկտորում նման ծառայություններ 
մատուցողներինը 

7,1 35,4 18,6 8,8 30,1 100․0 
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Աղյուսակ Հ3․16 

Արտահայտեք, խնդրեմ, Ձեր կարծիքը ՀՀ ՊԵԿ «Հեռախոսազանգերի կենտրոն»-ի («Թեժ գծի») աշխատանքների որակի վերաբերյալ 

 
Լիովին համամիտ 

եմ 
Համամիտ 

եմ 
Համամիտ 

չեմ 
Բոլորովին 

համամիտ չեմ 
Չեմ 

կիրառել 

Չգիտեմ / 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

Տոկոս 

Հեռախոսազանգերի կենտրոնը 
մատչելի է, հեռախոսազանգերին 
գործնականում արագ են 
պատասխանում 

4,6 31,8 26,1 9,2 13,8 14,6 100․0 

Պատասխանող մասնագետները 
պրոֆեսիոնալներ են, ովքեր 
հարցերին հասկանալի են 
պատասխանում 

6,4 40,2 18,4 3,4 13,8 17,9 100․0 

Հեռախոսազանգերի կենտրոնի 
պատասխաններն արդյունավետ են 
և դրանցից հետո խորհրդատվական 
ընկերությունների դիմելու կարիք չի 
առաջանում 

5,2 30,7 23,9 7,4 15,1 17,7 100․0 

Հեռախոսազանգերի կենտրոնն ունի 
հաճախ տրվող հարցերի ցանկ և դա 
նպաստում է, որ ստացված 
հարցերը արագ դասակարգվեն և 
տրվեն միատեսակ պատասխաններ 

4,1 28,2 9,8 3,1 20,3 34,4 100․0 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման հիմնական արդյունքները 
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Աղյուսակ Հ3․17․ 

Գնահատեք, խնդրեմ, հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնների  աշխատանքների որակը 

  

Լիովին 
համամիտ եմ 

Համամիտ 
եմ Համամիտ չեմ 

Բոլորովին 
համամիտ չեմ 

Չգիտեմ / 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

Տոկոս 

Սպասարկման կենտրոնների պատերին 
զետեղված տեղեկատվությունը 
մշտապես թարմացվում է 

6,1 33,0 6,6 1,3 53,1 100․0 

Սպասարկման կենտրոններում գործում 
է հերթերի կառավարման վահանակ և 
այն նպաստում է որակյալ 
սպասարկմանը 

6,7 38,9 7,7 2,6 44,1 100․0 

Սպասարկող մասնագետները հանդես 
են գալիս որպես հանրային 
ծառայություններ մատուցող, այլ ոչ թե 
որպես ստուգող և պատժող կառույցի 
ներկայացուցիչ 

11,0 51,5 5,9 1,0 30,7 100․0 

Սպասարկման որակի վերաբերյալ 
իրենց կարծիքն արտահայտելու համար 
հարկ վճարողները սովորաբար 
օգտագործում են անանուն գնահատման 
սարքավորումները 

4,1 22,6 7,9 2,6 62,8 100․0 

Սպասարկման կենտրոններում առկա 
հարկային տեղեկատվական 
տերմինալները ֆունկցիոնալ են 

4,6 31,0 5,7 1,3 57,4 100․0 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 
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   Աղյուսակ Հ3․18․ 

   Խոսենք միասնական գանձապետական հաշվի մասին. որքանո՞վ եք համամիտ հետևյալ տեսակետների հետ 

 
Լիովին 
համամիտ 

եմ 
    Համամիտ եմ 

   Համամիտ 
չեմ 

  Բոլորովին 
համամիտ 

չեմ 

Չգիտեմ / 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

Տոկոս 

Միասնական գանձապետական հաշվի 
առկայությունը թույլ է տալիս 24/7 
ռեժիմով առցանց տեղեկանալ հարկ 
վճարողների հարկային 
պարտավորությունների մասին 

22,1 49,8 3,0 0,2 24,9 100․0 

Միասնական հաշվի շնորհիվ 
պարզեցվել են ճշտված 
հաշվետվությունների ներկայացման 
արդյունքում արվող վերահաշվարկները 
և ժամկետանց պարտավորությունների 
նկատմամբ տույժ-տուգանքների 
հաշվարկման մեխանիզմները 

19,3 50,3 4,8 0,8 24,8 100․0  

   Այդ հաշվի շնորհիվ գերավճարների ոչ 
ֆորմալ պահանջը/հորդորը հարկային 
մարմինների կողմից բացառվում է, քանի 
որ հավելյալ վճարումները չեն 
համարվում պետբյուջեի եկամուտ  

16,9 50,7 3,1 0,5 28,9 100․0 

 

Աղյուսակ Հ3․19․  

Արդյո՞ք հարկային վարչարարություն իրականացնողները պրոֆեսիոնալ ու ազնիվ են իրենց գործառույթներն 
իրականացնելիս 
 Հաճախություն Տոկոս 
Վստահորեն այո 40 6,6 
Այո 292 47,9 
Ոչ 55 9,0 
Բոլորովին ոչ 16 2,6 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 22 3,6 
Չգիտեմ 185 30,3 
Ընդամենը 610 100․0 

Աղյուսակ Հ3.20 ․  

Վերջին 12 ամիսների ընթացքում կապ հաստատել ե՞ք ՊԵԿ-ի հետ  
Հաճախություն Տոկոս 

Ոչ 203 33,3 
Այո 407 66,7 
Ընդամենը 610 100․0 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 
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Աղյուսակ Հ3․22․ 
Եթե Դուք կապվել եք ՊԵԿ-ի հետ՝ օգտագործելով վերը թվարկված միջոցներից ցանկացածը, ապա նշեք, 
խնդրեմ, կապվելու պատճառը 
 Հաճախություն Տոկոս 
Օրենսդրության պարզաբանում 267 36,6 
Էլեկտրոնային համակարգերի օգտագործման պարզաբանում 149 20,4 
Հարկային հաշվետվությունների ներկայացում 117 16,0 
«Հարկատու  3» համակարգում հարկային պարտավորությունների հաշվարկի 
պարզաբանում 49 6,7 

Աշխատողների գրանցում 44 6,0 
Անձնական տվյալների թարմացում 44 6,0 
Այլ 29 4,0 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 15 2,2 
Չգիտեմ 16 2,1 
Ընդամենը 610 100․0 

 

 
Աղյուսակ Հ3․21․ 

Եթե վերջին 12 ամիսներին կապ եք հաստատել ՊԵԿ-ի հետ, ապա քանի՞ անգամ եք օգտագործել շփման 
հետևյալ խողովակները  (n=407) 

  
Ավելի քան 5 

անգամ 4-5 անգամ 2-3 
անգամ 

Մեկ 
անգամ 

Չեմ 
օգտագործել Տոկոս 

Հեռախոս 38,8 12,8 29,5 8,8 10,1 100․0 

Էլ.փոստ 15,5 7,6 26,3 14,3 36,4 100․0 

Անձամբ այցելություն 11,5 4,2 20,4 20,9 43,0 100․0 

Նամակ 10,6 3,2 18,2 10,3 57,7 100․0 

ՊԵԿ կայքում մեկնաբանություն 
/ հարց տալը 2,0 1,0 4,4 4,9 87,7 100․0 

Աղյուսակ Հ3.23.  
Որո՞նք են հարկային վարչարարական կանոնակարգերում փոփոխությունների մասին տեղեկատվության 
ստացման Ձեր հիմնական երեք աղբյուրները: Առաջին, երկրորդ և երրորդ ընտրությունները՝ մեկտեղ 
 Հաճախություն Տոկոս 

Պաշտոնական տեղեկագրերը (իրավական տեղեկատվական համակարգեր. 
arlis.am, irtek.am) 260 16,7 

Հարկային ծառայության կայքէջը՝ http://www.petekamutner.am/ 226 14,5 
Ուղղակիորեն հարկային մարմինները (ծանուցում) 185 11,9 
Այլ անձինք/բիզնեսները 143 9,2 
Սոցիալական մեդիան (facebook, linkedin, twitter…) 90 5,8 
ԶԼՄ-ները (hեռուստատեսությունը, ռադիոն) 78 5,0 
Էլեկտրոնային լրատվամիջոցները 62 4,0 
Հեռախոսազանգերի կենտրոնը 60 3,9 
Խորհրդատվական ընկերությունները 50 3,2 
Գրավոր հարցում ՀՀ ՊԵԿ-ին` իրազեկում ստանալու նպատակով 48 3,1 
Տպագիր աղբյուրները 14 0,9 
Իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կառույցները 2 0,1 
Նշվածներից ոչ մեկը 252 16,2  
Այլ (նշել) 15 1,0 
Չգիտեմ 46 3.0 
Հրաժարվում եմ պատասխանել  23 1.5 
Ընդամենը 1554 100․0 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
հիմնական արդյունքները 
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Աղյուսակ Հ3.24. 

Որո՞նք են հարկային վարչարարական կանոնակարգերում փոփոխությունների մասին տեղեկատվության 
ստացման Ձեր հիմնական երեք աղբյուրները, ըստ կարևորության 

  Առաջին Երկրորդ Երրորդ 
Ուղղակիորեն հարկային մարմինները (ծանուցում) 25,1 14,6 9,1 
Պաշտոնական տեղեկագրերը (իրավական տեղեկատվական համակարգեր. arlis.am, 
irtek.am) 15,2 14,8 12,5 

Հարկային ծառայության կայքէջը՝ http://www.petekamutner.am/ 13,9 18,4 9,4 
Սոցիալական մեդիան (facebook, linkedin, twitter…) 4,6 4,4 6,3 
Այլ անձինք/բիզնեսները 4,3 4,4 4,3 
ԶԼՄ-ները (hեռուստատեսությունը, ռադիոն) 3,6 4,9 6,3 
Էլեկտրոնային լրատվամիջոցները 3,4 5,5 5,7 
Խորհրդատվական ընկերությունները 3,0 2,7 2,0 
Հեռախոսազանգերի կենտրոնը 2,8 3,8 8,0 
Գրավոր հարցում ՀՀ ՊԵԿ-ին` իրազեկում ստանալու նպատակով 2,6 3,2 3,7 
Տպագիր աղբյուրները 1,3 1,7 1,7 
Իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կառույցները 0,2 0 0,6 
Նշվածներից ոչ մեկը 8,7 21,1 28,4 
Այլ 0,8 0,4 2,3 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 2,6     
Չգիտեմ 7,9     
Տոկոս 100․0 100․0 100․0 

 
Աղյուսակ Հ3․26․ 
Վերջին 12 ամիսների ընթացքում քանի՞ ծանուցում եք ստացել հետևյալ խողովակներով 

  
Ոչ մի 1-2 անգամ 3-5 

անգամ 
6-11 

անգամ 12+ 
Չգիտեմ / 

Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

Տոկոս 

Հարկային պաշտոնյաների 
այցեր կամ հեռախոսազանգեր 

66,1 17,0 3,0 1,0 0,7 12,3 100․0 

Ֆայլերի առցանց համակարգ 54,1 19,7 4,4 1,3 1,3 19,2 100․0 

 

Աղյուսակ Հ3․25․  

Ո՞րն է ՊԵԿ-ից հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ ծանուցում ստանալու Ձեր նախընտրած 
մեթոդը 
 Հաճախություն Տոկոս 
Էլ.փոստ 402 65,9 
SMS հաղորդագրություն 51 8,4 
Ֆայլերի առցանց համակարգ 48 7,9 
Հեռախոսազանգ (զանգի կենտրոնից) 43 7,0 
Նամակ փոստով 20 3,3 
Հարկային պաշտոնյաների այցեր կամ հեռախոսազանգեր 6 1,0 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 7 1,1 
Չգիտեմ 33 5,4 
Ընդամենը 610 100․0 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
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Աղյուսակ Հ3․28․  
Ի՞նչ եք կարծում, վերջին 12 ամիսների ընթացքում բարելավվել է հարկ վճարողների հետ ՊԵԿ-ի շփման 
ձևը/վերաբերմունքը 
 Հաճախություն Տոկոս 
Միանշանակ այո 177 29,0 
Այո, որոշ չափով 261 42,8 
Մնացել է նույնը 70 11,5 
Չի բարելավվել 9 1,5 
Ավելի է վատացել 3 0,5 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 8 1,3 
Չգիտեմ 82 13,4 
Ընդամենը 610 100․0 

 
Աղյուսակ Հ3․29․ 

 2019թ.-ին ՊԵԿ-ն ընդունեց հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական 
ստանդարտ/նորմ: Դուք տեղյա՞կ եք այդ ստանդարտի/նորմի մասին: Եթե այո, ապա գնահատեք խնդրեմ, 
արդյո՞ք դա Ձեզ համար կարևոր է 

  
Այո Մասամբ Ոչ Հրաժարվում եմ 

պատասխանել 
Չգիտեմ Տոկոս 

Տեղեկացվածությունը 9,8 19,8 62,5 7,9 0,0 100․0 
Օգտակարությունը 32,0 41,6 4,5 1,7 20,2 100․0 

Աղյուսակ Հ3․27․  

 Ընդհանրապես, որքանո՞վ էր պարզ այդ ծանուցումների/հաղորդագրությունների բովանդակությունը 
 Հաճախություն Տոկոս 
Լիովին պարզ էր 297 63,9 
Որոշ չափով պարզ էր 153 32,9 
Ամենևին էլ պարզ չէր 9 1,3 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 6 1,9 
Ընդամենը 465 100․0 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
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Աղյուսակ Հ3․31․ 

Ձեր կարծիքով, ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից հետևյալ ծառայությունների մատուցումը որքանո՞վ է նպաստում ՊԵԿ-ի        
նկատմամբ հասարակության վստահության բարձրացմանը 

  

Լիովին 
նպաստում է 

Նպաստում 
է 

Ազդեցությու
ն չունի 

Չի 
նպաստում 

Բոլորովին չի 
նպաստում 

Հրաժարվում եմ 
պատասխանել Տոկոս 

Առանց պետական 
գրանցման և/կամ 
առանց լիցենզիայի 
(ապօրինի) 
ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ 
զբաղվելու 
հսկողությունը 

13,3 39,5 3,3 5,7 5,9 32,3 100․0 

Հարկային և մաքսային 
հսկողության 
գործողությունների 
արդյունավետության 
բարձրացումը 

12,8 49,0 3,1 2,3 1,0 31,8 100․0 

Հարկ վճարողների և 
ՊԵԿ-ի միջև 
համագործակցության 
արդյունավետ 
հարթակի ապահովումը 

15,9 48,5 3,8 1,3 1,0 29,5 100․0 

Հասարակական 
ծառայությունների 
որակի բարելավումը 

13,1 47,7 3,8 1,5 1,5 32,5 100․0 

 

  

Աղյուսակ Հ3․30․ 

Որքանո՞վ եք համաձայն հետևյալ դատողության հետ. «Հարկային վարչարարություն իրականացնելիս ՊԵԿ-
ը խտրականություն է դնում հարկ վճարողների միջև հետևյալ հիմքերով» 

  

Բոլորովին 
համաձայն 

չեմ 

Որոշ 
չափով 

համաձայն 
չեմ 

Որոշ 
չափով 

համաձայն 
եմ 

Լիովին 
համաձայն 

եմ 

Չգիտեմ / 
Հրաժարվում 

եմ 
պատասխանել 

Տոկոս 

Կին 54,1 5,4 4,8 1,3 34,4 100․0 
Տղամարդ  54,9 5,6 4,8 1,1 33,6 100․0 
Սեփականատիրոջ / հիմնադրի 
/ տնօրենի սոցիալ-
տնտեսական կարգավիճակը 

36,7 8,7 14,1 3,8 36,7 100․0 

Բիզնեսի ոլորտը 28,9 10,0 19,5 3,1 38,5 100․0 
Ընկերության Խորհրդի կազմը 35,9 6,4 10,0 2,1 45,6 100․0 
Ընկերության ծագումը 
(տեղական, օտարերկրյա, 
համատեղ ձեռնարկություն) 

29,2 8,4 14,1 2,5 45,9 100․0 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
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Աղյուսակ Հ3.32. 
Դուք հետևե՞լ եք  2020-2024 թվականների հարկային 
վարչարարության ռազմավարության 
քննարկումներին և/կամ հետաքրքրվա՞ծ եք եղել 
տեղեկանալու 
 

Հաճախություն Տոկոս 

Այո, ես հետևում էի 
կառավարությունում այդ 
որոշման նախագծի 
քննարկո 

113 18,5 

Ոչ, ես չգիտեմ, բայց ինձ 
հետաքրքիր է հետևել դրա 
իրականացմանը 

264 43,3 

Ոչ, ես դրա մասին չգիտեմ, 
չեմ էլ հետաքրքրվել 

206 33,8 

Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 27  

4,4 

Ընդամենը 610 100․0 

 
 

Աղյուսակ Հ3․33․ 
Ըստ Ձեզ, բջջային նոր հավելվածի մշակումը 
օգտակար կլինի՞ հարկ վճարողների համար 
 

Հաճախություն Տոկոս 

Ոչ 50 8,2 
Այո 365 59,8 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

10 1,6 

Չգիտեմ 185 30,3 
Ընդամենը 610 100․0 

Աղյուսակ Հ3․34․ 
Ըստ Ձեզ, ի՞նչ նոր ծառայություններ պետք է մատուցի ՊԵԿ-ը 
Տարբերակ Պատասխանների թիվ % 
Առկա ծառայությունները մատուցի նոր մակարդակով 139 79,0 
Մատուցի այլ տեսակի նոր ծառայություններ 37 21,0 
Ընդամենը 176 100․0 

 
Աղյուսակ Հ3․34․   
Մատուցի այլ տեսակի նոր ծառայություններ 
Տարբերակ Պատասխանների թիվ % 

Տեխնոլոգիական նոր ծառայություններ 26 86,7 

Վերահսկողություն վերահսկողներին 4 13,3 
Ընդամենը 30 100․0 

 

  

Աղյուսակ Հ3․34․ 
Առկա ծառայությունները մատուցի նոր մակարդակով 
Տարբերակ Պատասխանների թիվ % 

Իրազեկում և խորհրդատվություն 89 76,1 
Տեխնիկական բարելավումներ 22 18,8 
Էլեկտրոնային կառավարման ընդլայնում 4 3,4 
Նոր բիզնեսին օժանդակում 2 1,7 
Ընդամենը 117 100․0 



Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ. 2020թ. Հայաստանում իրականացված հարցման 
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Աղյուսակ Հ4․2․ 
Ի՞նչ հարկային ստուգում (ուսումնասիրություն, չափագրում) է իրականացվել Ձեր 
կազմակերպությունում/բիզնեսում 2018-2019թթ. 

  
Այո Ոչ Կիրառելի չէ Տոկոս 

ՀԴՄ ստուգում (n=234) 64,5 31,2 4,3 100․0 
Համալիր հարկային ստուգում (n=229) 53,7 44,5 1,7 100․0 
Չգրանցված աշխատող(ներ) ի ստուգում (n=232) 37,9 61,2 0,9 100․0 
ԱԱՀ-ի վերադարձի (միասնական գանձապետական հաշվին 
մուտքագրման) դիմումի հիման վրա ստուգում (n=228) 12,7 80,7 6,6 100․0 
Հանդիպակաց (խաչաձև) ստուգումներ (n=222) 12,6 84,2 3,2 100․0 
 
Աղյուսակ Հ4․3․ 

 

Ի՞նչ չափով եք տեղեկացված Ձեր իրավունքների մասին՝ կապված հարկային ստուգումների 
(ուսումնասիրությունների, չափագրումների) հետ 
 Հաճախություն Տոկոս 
Լիովին տեղեկացված եմ 84 13.8 
Հիմնականում տեղեկացված եմ 240 39.3 
Միջին տեղեկացվածություն ունեմ 170 27.9 
Հիմնականում տեղեկացված չեմ 58 9.5 
Բոլորովին տեղեկացված չեմ 34 5.6 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 10 1.6 
Չգիտեմ 14 2.3 
Ընդամենը 610 100.0 

 

 

Աղյուսակ Հ4․1․  
 2018-2019 թթ. Ձեր կազմակերպությունում/բիզնեսում իրականացվե՞լ է որևէ հարկային ստուգում 
(ուսումնասիրություն) 
 Հաճախություն Տոկոս 
Ոչ 332 54,4 
Այո 239 39,2 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 23 3,8 
Չգիտեմ 16 2,6 
Ընդամենը 610 100․0 
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Աղյուսակ Հ4․6․  

Նշվածներից որո՞նք են Ձեր բիզնեսի համար հարկային ստուգումների դրական կողմերը: 
 Հաճախություն Տոկոս 
Սեփական սխալները տեսնելը և ուղղելը 343 40,7 
Բավարարվածության զգացումը՝ տուգանքներ և լրացուցիչ հարկային 
պարտավորություններ չառաջանալու դեպքերում 162 19,2 

Ընկերության ցուցանիշների վերաբերյալ այլ` կողքից արված գնահատական 
տեսնելը 144 17,1 

Բարելավում է հարկային մարմնի հետ հետագա հարաբերությունները 111 13,2 
Ամրապնդում է անձնակազմի թիմային ոգին 31 3,7 
Այլ 2 0,2 
Նշվածներից ոչ մեկը 50 5,9 
Ընդամենը 843 100․0 

  

Աղյուսակ Հ4․4․  
Ի՞նչ չափով եք կարողանում իրացնել Ձեր` հարկային ստուգումների հետ կապված իրավունքները 
 Հաճախություն Տոկոս 
Լիովին կարողանում եմ 254 12,1 
Կարողանում եմ 148 41,6 
Տարբեր կերպ է ստացվում, կախված հանգամանքներից 74 24,3 
Չեմ կարողանում 17 2,8 
Բոլորովին չեմ կարողանում 14 2,3 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 26 4,3 
Չգիտեմ 77 12,6 
Ընդամենը 610 100․0 

Աղյուսակ Հ4․5․  
Նշվածներից որո՞նք են Ձեր բիզնեսի համար հարկային ստուգումների բացասական կողմերը: 
 Հաճախություն Տոկոս 

Ի սկզբանե հարկ վճարողի մեղավորության կանխավարկածը 168 26,3 
Հիմնականում երկար, ժամանակատար գործընթաց լինելը 165 25,8 

Խուճապի հարուցումը հարկային տեսուչի կողմից 106 16,6 

Ձևական մոտեցումը, գործառնությունների բովանդակության անտեսումը 66 10,3 
Այլ 6 0,9 
Նշվածներից ոչ մեկը 129 20,2 
Ընդամենը 640 100․0 
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Աղյուսակ Հ4․7․  
Երբևէ արտահայտել ե՞ք Ձեր անհամաձայնությունը հարկային ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ 
 Հաճախություն Տոկոս 
Այո 43 18.0 
Ոչ, քանի որ մենք  տարաձայնություն չունեինք արդյունքների հետ 167 69.9 
Ոչ, չնայած մենք տարաձայնություններ ունեինք, սակայն դրանք չենք 
արտահայտել 

13 5.4 

Հրաժարվում եմ պատասխանել 10 4.2 
Չգիտեմ 6 2.5 
Ընդամենը 239 100․0 
 
Աղյուսակ Հ4․8․ 
 Հարկային ստուգումների արդյունքների հետ անհամաձայնության դեպքերում ի՞նչ քայլերի եք դիմել 
  Այո Ոչ Տոկոս 
Ստուգման ակտի նախագծի կապակցությամբ ներկայացրել եք առարկություններ 
(n=43) 86,0 14,0 100․0 

Արտահայտել եք Ձեր դժգոհությունը ընկերական շրջապատում  (n=42) 57,1 42,9 100․0 
Դատարան եք դիմել  (n=42) 33,3 66,7 100․0 
Ստուգման ակտի վերաբերյալ  առարկություն եք ներկայացրել հարկային մարմնի 
գանգատարկման հանձնաժողով (n=43) 32,6 67,4 100․0 

 
Աղյուսակ Հ4․9․ 
Ասացեք խնդրեմ, թե որքանո՞վ եք բավարարված եղել ստուգման արդյունքներից հետևյալի առնչությամբ 

  

Լիովին 
բավարարված 

եմ եղել 

Ավելի շուտ 
բավարարված 

եմ եղել 
Չեզոք 

Ավելի շուտ 
բավարարված 

չեմ եղել 

Բոլորովին 
բավարարված 

չեմ եղել 

Կիրառելի չէ 
կամ 

պատասխան 
չկա 

Տոկոս 

Ստուգման ակտի 
նախագծի 
քննարկման 
կապակցությամբ 
(n=206) 

41,3 36,4 11,2 1,9 7,8 1,5 100․0 

Ստուգման ակտի 
գանգատարկման 
պրոցեսում՝ ՊԵԿ-ի 
գանգատարկման 
հանձնաժողովում 
(n=207) 

2,9 0,5 1,0 0,5 2,9 92,3 100․0 

Դատական 
քննության 
ժամանակ (n=201) 

1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 97,0 100․0 
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Աղյուսակ Հ4.10. 
Տեղյակ եք արդյո՞ք, որ հարկային ստուգումներն ու ուսումնասիրություններն իրականացվում են 
ՊԵԿ-ի ներսում համակարգչային ծրագրի միջոցով 
 Հաճախություն Տոկոս 
Այո 420  68,9 
Ոչ 171 28,0 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 19 3.1 
Ընդամեհը 610 100․0 

 

 

Աղյուսակ Հ4․11․ 

Արդյոք համամի՞տ եք, որ ռիսկայնության 
ցուցանիշների գնահատման գործառույթը 
իրականացվում է արդարացիորեն և 
անկանխակալ 
 Հաճախություն Տոկոս 

Վստահորեն այո 37 8,8 
Այո 207 49,3 
Ոչ 54 12,9 
Բոլորովին ոչ 12 2,9 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

9 2,1 

Չգիտեմ 101 24,0 
Ընդամենը 420 100․0 

 

 

Աղյուսակ Հ4․12․ 

Արդյո՞ք ստացել եք ՀՀ ՊԵԿ-ի Մոնիթորինգի 
կենտրոնից ծանուցումներ 
 Հաճախություն Տոկոս 

Ոչ, չեմ ստացել 344 56,4 
Այո, ստացել եմ 159 26,1 
Չգիտեմ, թե դա ինչ է 31 5,1 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

21 3,4 

Չգիտեմ 55 9,0 
Ընդամենը 610 100․0 

 

 

Աղյուսակ Հ4․13․  
Ընդունել ե՞ք (համաձայնել եք) այդ գործարքների, 
փաստաթղթավորման վերաբերյալ ծանուցմամբ 
բացահայտված ռիսկերի ճշմարտացիությունը 
 Հաճախություն Տոկոս 
Վստահորեն այո 10 6,3 
Այո 63 39,6 
Ոչ 56 35,2 
Բոլորովին ոչ 20 12,6 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 3 1,9 
Չգիտեմ 7 4,4 
Ընդամենը 159 100․0 

Աղյուսակ Հ4․14․  
Կցանկանայիք արդյո՞ք ՀՀ ՊԵԿ-ից ստանալ 
ծանուցումներ, որոնք կբացահայտեն Ձեր 
կողմից իրականացվող գործունեությանն 
առնչվող ռիսկերը  

Հաճախություն Տոկոս 
Այո 493 80,8 
Ոչ 43 7,0 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

14 2,3 

Չգիտեմ 60 9,8 
Ընդամենը 610 100․0 
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Աղյուսակ Հ4․16․ 

Որքանո՞վ եք համամիտ հետևյալ տեսակետի հետ, կապված հարկերի վճարումն ուշացնելու պարագայում 
գումարների հավաքագրման հարկային ներգործության գործառույթների հետ 

  

Լիովին 
համամի

տ եմ 

Համամի
տ եմ 

Համամիտ 
չեմ 

Բոլորովի
ն 

համամի
տ չեմ 

Հրաժարվում եմ 
պատասխանել/չգի

տեմ 
Տոկոս 

Հարկային 
պարտավորությունների  
աշխատանքները հստակ են 

3,4 46,4 10,5 2,8 36,9 100․0 

Հարկային 
պարտավորությունների 
աշխատանքները արդար են 

3,3 41,8 12,1 3,4 39,3 100․0 

Հարկային 
պարտավորությունների 
աշխատանքները 
հավասարապես կիրառվում են 
բոլորի նկատմամբ 

5,2 37,2 6,2 1,3 50,0 100․0 

 

  

Աղյուսակ Հ4․15․ 
Հարկային վարչարարական գործառույթների մեջ է մտնում հարկային մարմնի կողմից ներքին վերլուծությունների  և 
հարկային  հաշվետվությունների ու հարկային մարմնի տվյալների բազայում առկա այլ տեղեկությունների 
մոնիթորինգի արդյունքում կամերալ ուսումնասիրությունների արձանագրությունները հարկ վճարողին 
ներկայացնելը։ Այս առնչությամբ որքանո՞վ եք համամիտ ստորև նշված տեսակետների հետ 

  

Լիովին 
համամիտ 

եմ 

Համամիտ 
եմ 

Համամիտ 
չեմ 

Բոլորովին 
համամիտ 

չեմ 

Չգիտեմ, 
թե դա 
ինչ է 

Չգիտեմ / 
Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

Տոկոս 

Կամերալ 
ուսումնասիրությունների 
արձանագրություններում 
բերված վերլուծությունները 
տեղին են դեպքերի առնվազն 
կեսի դեպքում 

5,2 40,5 10,5 2,1 4,8 36,9 100․0 

Կամերալ 
ուսումնասիրությունների 
արձանագրությունների 
որակն աճել է վերջին երկու 
տարում։ Դրանց մեջ 
հազվադեպ են ֆորմալ 
ուղարկվածները 

5,7 36,9 7,7 2,1 4,8 42,8 100․0 

Կամերալ 
ուսումնասիրություններին ի 
պատասխան հարկ 
վճարողների փաստարկները 
հաշվի են առնվում հարկային 
մարմինների 
աշխատակիցների կողմից 

8,0 43,6 3,6 1,6 4,6 38,5 100․0 
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Աղյուսակ Հ5․1․ 
Ո՞վ է իրականացնում կազմակերպության առօրյա հաշվապահությունը և ֆինանսական ու հարկային 
հաշվետվությունների պատրաստումը 
  Այո Ոչ Տոկոս 

Հիմնական հաշվապահ/հաշվապահներ 48,4 51,6 100․0 

Անձամբ ես եմ վարում հաշվապահությունը, առանձին հաշվապահի հաստիք չունենք 28,4 71,6 100․0 
Հաշվապահությունը պատվիրակված է (իրականացվում է արտաքին 
կազմակերպության /անձի կողմից) 

22,6 77,4 100․0 

Այլ (օրինակ, ինչ-որ մասը պատվիրակված է, ինչ-որ մասը հաշվապահն է վարում կամ 
անձամբ է վարում, նշել) 

3,1 96,9 100․0 

 
Աղյուսակ Հ5․3․ 
 Ձեր ընկերությունն ունի՞ հարկային  ռազմավարություն 
   Հաճախություն  Տոկոս 
 Ոչ 371 60,8 
 Այո 130 21,3 
 Հրաժարվում եմ պատասխանել 109 17,9 
 Ընդամենը 610 100․0 

Աղյուսակ Հ5․4․ 
Քանի՞ տարի է, ինչ ներկայիս հարկային հարցերի մենեջերը զբաղեցնում է այդ պաշտոնը / իրականացնում 
է այդ գործառույթը 
 Հաճախություն Տոկոս 
Մինչև 3 տարի 180 29,5 
Ավելի քան 3, բայց 5-ից պակաս 84 13,8 
5-10 տարի 118 19,3 
10+ տարի 142 23,3 
Չգիտեմ 86 14,1 
Ընդամենը 610 100․0 

  

Աղյուսակ Հ5․2․  
Ինչպե՞ս է ընկերությունը զբաղվում հարկային գործերով 
 Հաճախություն Տոկոս 
Իրականացվում է անմիջականորեն ընկերության կողմից 381 62,5 
Հաշվապահական հաշվառման պատվիրակված  կազմակերպության կամ 
անձի միջոցով 153 25,1 
Ինչպես անմիջականորեն, այնպես էլ հաշվապահական հաշվառման 
պատվիրակված  կազմակերպության / անձի միջոցով 33 5,4 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 23 3,8 
Չգիտեմ 20 3,3 
Ընդամենը 610 100․0 
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Աղյուսակ Հ5․5․  
Որքանո՞վ եք համաձայն հետևյալ դատողությունների հետ 

  

Լիովին 
համաձայն 
եմ 

Որոշ 
չափով 
համաձայն 
եմ 

Որոշ 
չափով 
համաձայն 
չեմ 

Բոլորովին 
համաձայն 
չեմ 

Կիրառելի 
չէ 

Չգիտեմ / 
Հրաժարվում 
եմ 
պատասխանել 

Ընդամենը 

Կարծում եմ 
ընկերությունների 
հարկային 
կառավարման գործում 
(հաշվապահական և 
իրավաբանական 
բաժիններում) 
բավականաչափ թվով 
կանայք կան 

29,5 24,6 4,6 3,1 2,0 36,2 100․0 

Կցանկանայի, որ 
հարկային հարցերով 
կառավարման 
պաշտոններում ավելի 
շատ կանայք լինեին 

21,5 20,8 9,0 5,7 4,1 38,9 100․0 

Հարկային 
կառավարման 
հարցերով զբաղվող 
տղամարդկանց և 
կանանց 
աշխատավարձերի միջև 
տարբերությունն 
անբարենպաստ է 
կանանց համար 

13,9 11,5 8,0 18,9 2,1 45,6 100․0 

Հայաստանի 
ընկերությունների մեծ 
մասն ունի գենդերային 
հավասարությունը 
խթանող 
քաղաքականություն 

10,7 16,2 7,4 8,9 1,5 55,4 100․0 

Մեր ընկերությունում 
կանայք և տղամարդիկ 
ունեն հավասար 
հնարավորություններ 

49,2 13,8 2,1 2,5 11,5 21,0 100․0 
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Աղյուսակը Հ5․6․ 

Արդյո՞ք օգտվում եք այլ կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող հետևյալ վճարովի 
խորհրդատվական ծառայություններից 

  

Այո Ոչ Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

Չգիտեմ Տոկոս 

Հարկային 17,9 76,6 3,4 2,1 100․0 
Մաքսային 10,3 83,9 3,4 2,3 100․0 
Իրավական 19,0 74,8 3,4 2,8 100․0 
Բիզնես հարցերով 6,7 86,4 3,6 3,3 100․0 
Աուդիտի հետ կապված հարցերով 11,8 81,5 3,9 2,8 100․0 
Հաշվապահական հարցերով 31,0 63,6 3,1 2,3 100․0 

 
Աղյուսակ Հ5․7․  
Մոտավոր հաշվարկներով, տարեկան որքա՞ն գումար է ծախսում Ձեր ընկերությունը հաշվապահական և 
հարկային հաշվառում վարելու, հարկային հաշվետվություններ պատրաստելու և հարկային  այլ 
պարտավորությունների վրա 
 Հաճախություն Տոկոս 
0 360 59.0 
Մինչև  300 000 դրամ 96 15.7 
300 001-580 000 դրամ 14 2.3 
580 001-1 020 000 դրամ 8 1.3 
1 020 001 դրամ և ավելի 5 .8 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 78 12.8 
Չգիտեմ 49 8.0 
Ընդամենը 610 100․0 
   
Աղյուսակ Հ5․8․  

Մոտավոր հաշվարկներով, հաշվապահական ու հարկային թեմաներով վերապատրաստումների վրա 
տարեկան ինչքա՞ն գումար է ծախսում Ձեր ընկերությունը: 
 Հաճախություն Տոկոս 
0 106 17,4 
մինչև 100 000 ՀՀԴ 48 7,9 
100 001-ից մինչև 500 000 ՀՀԴ 46 7,5 
500 001-ից մինչև 1 մլն ՀՀԴ 35 5,7 
1 մլն +1 ՀՀԴ-ից մինչև 5 մլն 72 11,8 
5 մլն +1 ՀՀԴ և ավել 29 4,8 
Հրաժարվում եմ պատասխանել 175 28,7 
Դժվարանում եմ պատասխանել 99 16,2 
Ընամենը 610 100․0 
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Աղյուսակ Հ5.9․ 
Ինչպե՞ս կբնութագրեիք Ձեր ընկերության/բիզնեսի ֆինանսական գործունեությունը 

  

Շատ վատ 
(խոշոր 

կորուստներ) 

Վատ 
(որոշակի 

կորուստներ) 
Կայուն 

Լավ 
(որոշակի 
շահույթ) 

Շատ լավ 
(խոշոր 

շահույթ) 
Տոկոս 

Ընթացիկ տարում 15,3 30,4 36,7 16,5 1,1 100․0 
Առաջիկա երկու 
տարիների ընթացքում 3,1 17,9 40,1 34,4 4,5 100․0 

 
Աղյուսակ Հ5․10․ 
Ինչպե՞ս կբնութագրեիք Ձեր ընկերության/բիզնեսի ֆինանսական գործունեությունը  

  

Շատ վատ 
(խոշոր 

կորուստներ) 

Վատ 
(որոշակի 

կորուստներ) 
Կայուն 

Լավ 
(որոշակի 
շահույթ) 

Շատ լավ 
(խոշոր 

շահույթ) 

Չգիտեմ / 
Հրաժարվում 

եմ 
պատասխանել 

Տոկոս 

Ընթացիկ տարում 13,8 27,4 33,1 14,9 1,0 9,8 100․0 
Առաջիկա երկու 
տարիների 
ընթացքում 

2,1 12,5 27,9 23,9 3,1 30,5 100․0 

 

 
Աղյուսակ Հ5․11․ 

 

Հարցվողի սեռը 
 Հաճախություն Տոկոս 

Տղամարդ 377 61,8 
Կին 233 38,2 

Տոկոս 610 100․0 
 

 

Աղյուսակ Հ5․12․ 
Հարցվողի տարիքը 
 Հաճախություն Տոկոս 
19-30 տարեկան 59 9,7 
31-40 տարեկան 188 30,8 
41-50 տարեկան 151 24,8 
51-60 տարեկան 126 20,7 
61 տարեկան և 
ավելի 

86 
14,1 

Ընդամենը 610 100․0 
 

 

Աղյուսակ Հ5․13․ 
Հարցվողի կրթությունը 
 Հաճախություն Տոկոս 
Միջնակարգ 60 9,8 
Նախնական մասնագիտական 7 1,1 
Միջին մասնագիտական 100 16,4 
Ուսանող եմ 2 0,3 
Բակալավրիատ 185 30,3 
Մագիստրատուրա 234 38,4 
Գիտական աստիճան 22 3,6 
Ընդամենը 610 100․0 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ՈՐՈՇ ԽԱՉԱՁԵՎ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ  

Ծանուցում 1. հաշվարկներում ներառված չեն «Չգիտեմ» և «Հրաժարվում եմ պատասխանել» 
տարբերակները:  
Ծանուցում 2. աղյուսակների համարակալման համար օգտագործվել են համապատասխան 
հարցերի համարները: 
 
Աղյուսակ ԽՀ1.7&Հ5.6 

 

Հարց 1․7․Ձեր կազմակերպությունում գործարկված է 
արդյո՞ք կորպորատիվ կառավարման համակարգը 
(լիազորությունների բաշխում բաժնետերերի, տնօրենների 
խորհրդի, խորհդին կից կոմիտեների և գործադիր տնօրենի 
միջև, ներքին աուդիտի գործառույթ և այլն): 

 Հարց 5.6. Արդյո՞ք օգտվում եք այլ 
կազմակերպությունների կողմից 
տրամադրվող հետևյալ վճարովի 
խորհրդատվական ծառայություններից: 

Այո Ոչ Չգիտեմ թե դա ինչ է 

Այո 75.0 20.8 4.2 
Ոչ 86.8 9.1 4.1 

 
Աղյուսակ ԽՀ1․8&Հ1․7  

  
Հարց 1․8․ Արդյո՞ք Ձեր կազմակերպության գործադիր տնօրենը 
միաժամանակ նաև հիմնական բաժնետերերից/մասնակիցներից է: 

Հարց 1․7․ Ձեր 
կազմակերպությունում 
գործարկված է արդյո՞ք 
կորպորատիվ կառավարման 
համակարգը: 

  Ոչ Այո Տոկոս 

Ոչ 24,8 75,2 100․0 

Այո 54,4 45,6 100․0 

Չգիտեմ, թե դա ինչ է 55,6 44,4 100․0 

 
Աղյուսակ ԽՀ1.14  

Որքա՞ն է կանանց մասնաբաժինը Ձեր ընկերության ղեկավարների և խորհրդի անդամների 
կազմում ըստ բիզնեսի աշխարհագրության, % 
 0-25% 26%-50% 51%-75% 75%+ Տոկոս 
Մարզեր 70,6 7,1 2,0 20,4 100․0 
Երևան 59,8 10,8 2,9 26,6 100․0 

 
Աղյուսակ ԽՀ1.7&Հ1.15. 

 

  
Հարց 1․15․ Ձեր ընկերությունն ու՞նի գենդերային 
հավասարության քաղաքականություն 

Հարց 1․7․ Ձեր կազմակերպությունում գործարկված է 
արդյո՞ք կորպորատիվ կառավարման համակարգը: 

  Այո Ոչ Տոկոս 
Ոչ 4,9 95,1 100․0 
Այո 19,1 80,9 100․0 

Չգիտեմ, թե դա ինչ է 16,7 83,3 100․0 
 
 
Աղյուսակ ԽՀ2.6&Հ5.11 

Հարկ վճարողների կողմից հարկերն ազնվորեն հայտարարելու և վճարելու դրդապատճառների 
կարևորությունն ըստ հարցվածների սեռի, % 

 Հարցվածի սեռը 
Շատ 

կարևոր 
է 

Որոշ 
չափով է 
կարևոր 

Ընդհանրա
պես կարևոր 

չէ 
Տոկոս 

Կին (n=195) 77.4 19.0 3.6 100.0 
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Որպես ակտիվ քաղաքացի 
ավանդ բերելը Տղամարդ (n=329) 66.3 27.4 6.4 100.0 

Հարկ վճարելը նպաստում է 
բիզնեսի զարգացմանն ու 
ընդլայնմանը 

Կին (n=195) 65.1 23.6 11.3 100.0 

Տղամարդ (n=326) 57.1 26.4 16.6 100.0 

Վստահությունը, որ բոլոր հարկ 
վճարողներին հավասար են 
վերաբերվում 

Կին (n=180) 27.2 31.1 41.7 100.0 

Տղամարդ (n=298) 40.6 24.8 34.6 100.0 

 
Աղյուսակ ԽՀ2.7 

Հարկային վարչարարության ո՞ր ուղղությունն եք համարում առանցքային գործարար միջավայրի 
բարելավման տեսանկյունից ըստ բիզնեսի աշխարհագրության, % տվյալ ուղղությունը մատնանշած 
պատասխաններում (մինչև երեք պատասխանի հնարավորություն) 

 Մարզային (n=271) Երևանյան (n=252) 

Հարկ վճարողների սպասարկումը 71,2 77,0 
Հարկային հսկողությունը 49,8 40,5 
Հարկային իրավախախտումների համար կիրառվող 
պատասխանատվության համակարգը 

31,7 30,6 

Հարկային պարտավորությունների կատարման 
ապահովման գործիքակազմը/համակարգը 29,9 35,7 

Հարկային ծառայողի գործողությունների կամ 
անգործության բողոքարկման համակարգը 11,4 19,0 

Այլ 1,1 3,6 
Նշվածներից ոչ մեկը 51,3 49,2 

 
Աղյուսակ ԽՀ2.14&Հ5.11  

Հարկ վճարողների/ընկերությունների կողմից օրենսդրության մեջ եղած բացերի  օգտագործումը 
սեփական հարկային վճարները կրճատելու համար 

  
Լիովին 

ընդունելի 
է 

Որոշ չափով 
ընդունելի է 

Ոչ ընդունելի 
է, ոչ էլ 

անընդունելի 
է 

Որոշ չափով 
անընդունելի է 

Ընդհանրապես 
ընդունելի չէ Տոկոս 

Կին (n=165) 11,5 26,1 26,1 14,5 21,8 100․0 
Տղամարդ (n=296) 18,9 27,7 28,4 9,5 15,5 100․0 

 

Աղյուսակ ԽՀ2․14&Հ1.11.1 
Հարկ վճարողների/ընկերությունների կողմից օրենսդրության մեջ եղած բացերի օգտագործումը 
սեփական հարկային վճարները կրճատելու համար 

 
Լիովին 

ընդունելի 
է 

Որոշ 
չափով 

ընդունելի 
է 

Ոչ ընդունելի է, 
ոչ էլ 

անընդունելի է 

Որոշ չափով 
անընդունելի 

է 

Ընդհանրապ
ես ընդունելի 

չէ 
Տոկոս 

Միկրո և փոքր (n=355) 14,9 27,0 26,2 11,5 20,3 100․0 
Միջին (73) 23,3 31,5 27,4 8,2 9,6 100․0 

 
Աղյուսակ ԽՀ2.15.1&Հ5.11 

Ձեր կարծիքով, փոխվե՞լ է արդյոք ՊԵԿ ՀԱՐԿԱՅԻՆ մարմինների պահվածքը իրենց 
աշխատակիցների նկատմամբ: 
 Վստահորեն այո Այո Ոչ Բոլորովին ոչ Ընդամենը 
Կին (n=102) 19.6 65.7 9.8 4.9 100.0 
Տղամարդ (n=200) 27.0 63.5 8.0 1.5 100.0 
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Աղյուսակ ԽՀ3.1&5.11 

ՀՀ հարկային ծառայության՝ հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի 
օգտակարության գնահատումն ըստ հարցվածների սեռի, %  

  Շատ օգտակար է Օգտակար է Օգտակար չէ Տոկոս 

Կին (n=213) 54.0 45.5 0.5 100.0 
Տղամարդ (n=349) 63.6 35.5 0.9 100.0 

 
Աղյուսակ ԽՀ3.2&5.11 

Ինչպե՞ս եք գնահատում հարկային մարմինների կողմից Ձեզ մատուցվող էլեկտրոնային 
ծառայությունների որակը. հեռախոսազանգերի կենտրոն/Թեժ գիծ, ըստ հարցվածների սեռի, %  
  Շատ լավ Լավ Բավարար Վատ Շատ վատ Տոկոս 
Կին (n=213) 18.4 37.9 29.5 7.9 6.3 100.0 
Տղամարդ (n=349) 25.2 39.0 27.7 3.9 4.2 100.0 

 
Աղյուսակ ԽՀ3.9&Հ1.5. 
Ըստ Ձեզ, հարկային օրենսդրության ո՞ր հարցն է առավել շատ խանգարում Ձեր կամ Ձեր նման բիզնեսներին 

  

Հարկային 
օրենքների անորոշ 

և անճիշտ 
ձևակերպումները, 
երկիմաստ կետերը 

Օրենքների 
հաճախակի 

փոփոխությու
նը 

Հարկերի 
դրույքաչա

փերը 

Օրենսդրության, 
կանոնակարգերի և 
ընթացակարգերի 
մեծաթիվ լինելը 

Այլ Ոչ 
մեկը Բոլորը Տոկոս 

«Արտադրական 
ոլորտի հարկ 
վճարողներ» 

25,3 25,3 28,4 18,9 0,0 2,1 0,0 100․0 

Այլ ոլորտների 
հարկ վճարողներ 

28,5 28,3 22,7 15,2 0,6 4,4 0,4 100․0 

 
Աղյուսակ ԽՀ3.19&Հ5.11 

Հարկային վարչարարություն իրականացնողների պրոֆեսիոնալ ու ազնիվ լինելը իրենց 
գործառույթներն իրականացնելիս, ըստ պատասխանողների սեռի, % 
  Վստահորեն այո Այո Ոչ Բոլորովին ոչ Տոկոս 
Կին (n=145) 13.1 73.1 11.0 2.8 100.0 
Տղամարդ (258) 8.1 72.1 15.1 4.7 100.0 

 
Աղյուսակ ԽՀ3.23&Հ1.11.1 

Հարկային մարմնից տեղեկատվության ստացման նախընտրելի եղանակը ըստ 
կազմակերպությունների չափերի 

 Միկրո և փոքր Միջին 
Ուղղակիորեն հարկային մարմինները (ծանուցում) 18.6 17.1 

Նշվածներից ոչ մեկը 19.2 13.0 

Հարկային ծառայության կայքէջը՝ http://www.petekamutner.am/ 14.5 16.2 
Պաշտոնական տեղեկագրերը (իրավական տեղեկատվական համակարգեր. 
arlis.am, irtek.am 

14.1 20.8 

Էլեկտրոնային լրատվամիջոցները 5.4 3.2 

ԶԼՄ-ները (hեռուստատեսությունը, ռադիոն) 5.4 2.8 

Այլ անձինք/բիզնեսները 5.2 2.3 

Սոցիալական մեդիան (facebook, linkedin, twitter…) 4.7 6.0 

Հեռախոսազանգերի կենտրոնը 4.3 6.9 

Գրավոր հարցում ՀՀ ՊԵԿ-ին` իրազեկում ստանալու նպատակով 2.9 5.1 

Խորհրդատվական ընկերությունները 2.7 3.2 

Տպագիր աղբյուրները 1.7 1.4 
Իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կառույցները 0.1 0.9 
Այլ  1.1 0.9 
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Աղյուսակ ԽՀ3.28&Հ5.11 
Ի՞նչ եք կարծում, վերջին 12 ամիսների ընթացքում բարելավվել է հարկ վճարողների հետ ՊԵԿ-ի 
շփման/վերաբերմունքի ձևը, ըստ պատասխանողի սեռի։  

  Միանշանակ 
այո 

Այո, որոշ 
չափով 

Մնացել է 
նույնը 

Չի 
բարելավվել 

Ավելի է 
վատացել Տոկոս 

Կին (n=199) 29.6 51.8 15.1 2.0 1.5 100.0 
Տղամարդ (n=321) 36.8 49.2 12.5 1.6 0.0 100.0 
Բոլորը 34.0 50.2 13.5 1.7 0.6 100.0 

 
Աղյուսակ ԽՀ4.16&Հ1.11.1 

Որքանո՞վ եք համամիտ հետևյալ տեսակետների հետ, կապված հարկերի վճարումն ուշացնելու 
պարագայում գումարների հավաքագրման հարկային ներգործության գործառույթների հետ, % 
ըստ բիզնեսի չափի։  
Տեսակետ. Հարկային պարտավորություններիգումարների գանձման, արգելանքի կիրառման և հարկադիր 
գանձման աշխատանքները արդար են   

Լիովին 
համամիտ եմ 

Համամիտ 
եմ 

Համամիտ չեմ Բոլորովին 
համամիտ չեմ 

Տոկոս 

Միկրո և փոքր (n=355) 4.5 67.9 21.3 6.3 100.0 
Միջին (n=73) 11.9 69.5 15.3 3.4 100.0 
Բոլորը (n=428) 5.8 68.2 20.2 5.8 100.0 
Տեսակետ. Հարկային պարտավորությունների գումարների գանձման, արգելանքի կիրառման և հարկադիր 
գանձման աշխատանքները հավասարապես կիրառվում են բոլորի նկատմամբ   
Միկրո և փոքր (n=355) 8.1 77.0 12.3 2.6 100.0 

Միջին (n=73) 25.5 62.7 9.8 2.0 100.0 
Բոլորը (n=428) 11.1 74.6 11.9 2.5 100.0 

 
Աղյուսակ ԽՀ5.1&Հ1.7 

 Հարց 1.7. Ձեր 
կազմակերպությու
նում գործարկված 
է արդյո՞ք 
կորպորատիվ 
կառավարման 
համակարգը: 

Հարց 5.1. Ո՞վ է իրականացնում կազմակերպության առօրյա 
հաշվապահությունը և ֆինանսական ու հարկային հաշվետվությունների 
պատրաստումը:  

Հիմնական 
հաշվապահ 

/հաշվապահներ 

Պատվիրակվ
ած է  

Անձամբ եմ 
վարում, 

հաշվապահի 
հաստիք չունենք 

Այլ (օր. 
խառը) 

Տոկոս 

Ոչ (n=476) 43.3 23.1 30.7 2.9 100.0 
Այո (n=87) 70.1 19.5 9.2 1.1 100.0 
Բոլորը (n=563) 47.4 22.6 27.4 2.7 100.0 

 
Աղյուսակ ԽՀ5.3&Հ1.7 

  
Հարց 5.3. Ձեր ընկերությունն ունի՞ հարկային 
ռազմավարություն 

Հարց 1.7 Ձեր կազմակերպությունում 
գործարկված է արդյո՞ք կորպորատիվ 
կառավարման համակարգը: 

 Ոչ Այո Տոկոս 
Ոչ (n=398) 78.1 21.9 100.0 
Այո (n=69) 55.1 44.9 100.0 
Բոլորը (n=467) 74.7 25.3 100.0 

 
Աղյուսակ ԽՀ5.5&Հ5.11. 

 
Հարց 5.5. Որքանո՞վ եք համաձայն հետևյալ դատողության հետ. մեր 
ընկերությունում կանայք և տղամարդիկ ունեն հավասար 
հնարավորություններ 

Հարց 5.11 Հարցվողի 
սեռը 

Լիովին 
համաձայն եմ 

Որոշ չափով 
համաձայն եմ 

Որոշ չափով 
համաձայն չեմ 

Բոլորովին 
համաձայն չեմ 

Տոկոս 

Կին (n=163) 79.1 18.4 1.2 1.2 100․0 
Տղամարդ (n=249) 72.8 20.4 3.2 3.6 100․0 
Բոլորը (n=412) 72.8 20.4 3.2 3.6 100․0 
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Աղյուսակ ԽՀ5.6&Հ 1.7  

 

Ձեր կազմակերպությունում գործարկված է արդյո՞ք կորպորատիվ կառավարման համակարգը, հարկային, 
հաշվապահական և աուդիտորի խորհրդատվությունից օգտվելը 

  
Ոչ Այո Չգիտեմ, թե 

դա ինչ է 
Տոկոս 

Հարկային, հաշվապահական և աուդիտորի 
խորհրդատվությունից չօգտվողներ 86,8 9,1 4,1 100․0 

Հարկային, հաշվապահական և աուդիտորի 
խորհրդատվությունից օգտվողներ 75,0 20,8 4,2 100․0 

 
Աղյուսակ ԽՀ5.6&Հ1.9  
Ձեր կազմակերպությունում ո՞ր մարմինն է որոշումներ ընդունում հարկային հարցերում 

 

Հարկային, հաշվապահական և 
աուդիտորի 

խորհրդատվությունից 
չօգտվողներ 

Հարկային, հաշվապահական և 
աուդիտորի խորհրդատվությունից 

օգտվողներ 

Գործադիր տնօրենը 36,3 37,7 
Ես (անհատ ձեռնարկատեր եմ) 35,4 29,9 
Մեծ բաժնետերը 14,8 15,6 
Բաժնետերերը միասին 9,2 9,8 

Տնօրենների խորհուրդը 1,8 4,5 
Հաշվապահը/Ֆինանսական բաժնի 
ղեկավարը 1,5 1,2 

Տնօրենը/Անհատ ձեռնարկատերը և 
Հաշվապահը/Հաշվապահական 
ընկերությունը/Ֆինանսական բաժնի 
ղեկավարը 

0,9 1,2 

Ընդամենը 100.0 100.0 
 

Աղյուսակ ԽՀ5.1 
Ո՞վ է իրականացնում կազմակերպության առօրյա հաշվապահությունը և ֆինանսական ու հարկային 
հաշվետվությունների պատրաստումը, ըստ բիզնեսի աշխարհագրական վայրի  
  Մարզային (n=313) Երևանյան (n=295) Բոլորը (n=608) 
Հիմնական հաշվապահ/հաշվապահներ 48.9 45.5 47.2 
Անձամբ ես եմ վարում 
հաշվապահությունը, առանձին 
հաշվապահի հաստիք չունենք 19.9 24.4 22.1 
Հաշվապահությունը պատվիրակված է 
(իրականացվում է արտաքին 
կազմակերպության /անձի կողմից) 28.7 26.6 27.7 
Այլ (օրինակ, ինչ-որ մասը 
պատվիրակված է, ինչ-որ մասը 
հաշվապահն է վարում կամ անձամբ է 
վարում, նշել) 2.5 3.6 3.0 
Ընդամենը 100․0 100․0 100․0 

 


