
 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

  ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 

ՆԱԽԱԳԱՀ 
 

«18» հուլիսի  2019թ.                                 № 481-Լ    
 

ԻՆԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 
ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2022թ. 

N663-Լ հրամանի խմբագրությամբ  
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼՈՒՑ 

ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՀԵՏՈ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ 

ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄՎՈՂ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 398-րդ հոդվածի 

2-րդ մասը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի 

հունիսի 11-ի N702-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական 

եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության 17-րդ կետի 16-րդ ենթակետով՝  

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ  ԵՄ՝ 

1. Հաստատել հարկային վարչարարության իրականացման ընթացքում հնարավոր 

հարկային իրավախախտում հայտնաբերելուց անմիջապես հետո հարկային մարմնի 

պատասխանատու պաշտոնատար անձի կողմից կազմվող արձանագրության ձևը և լրացման 

կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿՈՂՄԻՑ 



 

Հավելված 

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

2019թ. հուլիսի 18-ի 

N 481-Լ հրամանի 

 

Ձև 
 

Հայաստանի Հանրապետության 

պետական եկամուտների կոմիտե 

 

 

 
  «         »                                       20  թ. 

կազմման վայրը 
 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼՈՒՑ 

ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՀԵՏՈ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ 

ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄՎՈՂ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ____________ 
 
 

 

 

1._____________________________________________ 
(հնարավոր հարկային իրավախախտում կատարած անձի անունը, ազգանունը, 

կազմակերպության լրիվ անվանումը, ՀՎՀՀ-ն (առկայության դեպքում) 

2._____________________________________________ 
(բնակության (գտնվելու վայրի) հասցեն) 

 

3._____________________________________________ 
(հնարավոր հարկային իրավախախտում կատարած ֆիզիկական անձի անձնագրային տվյալները և /կամ/ հանրային 

ծառայությունների համարանիշը (հայտնի լինելու դեպքում)) 
 

 

4._________________________________________________________________________________ 
(հնարավոր հարկային իրավախախտումների նկարագրությունը, ժամանակահատվածը, ձեռք բերված տեղեկությունները և այն իրավական նորմերը, 

որոնց պահանջները չեն կատարվել) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

        

   (ՀՎՀՀ) 



 

___________________________________________________________________________________ 
 

5. ________________________________________________________________________________ 
(ձեռք բերված տեղեկությունների սահմաններում հարկային պարտավորության նախնական հաշվարկը և պատասխանատվության կիրառման իրավական հիմքերը) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Սույն արձանագրությանը կցվում են արձանագրության անբաժանելի մասը հանդիսացող 

 

6._________________________________________________________________________________ 
(փաստաթղթեր, արձանագրություններ, հայտարարություններ, բացատրություններ, հավելվածներ) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Ընդամենը՝  ______ թերթ: 

 

8._________________________________________________________________________________ 
(Արձանագրությունը կազմած հարկային մարմնի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

  



 

Լրացման կարգ 

Հարկային վարչարարության իրականացման ընթացքում հնարավոր հարկային 

իրավախախտում հայտնաբերելուց անմիջապես հետո հարկային մարմնի պատասխանատու 

պաշտոնատար անձի կողմից կազմվող արձանագրության ձևի 
 

Արձանագրության՝ 
1. 1-ին տողում լրացվում է հնարավոր հարկային իրավախախտում կատարած անձի 

անունը, ազգանունը, կազմակերպության լրիվ անվանումը, ՀՎՀՀ-ն (առկայության դեպքում), 

2. 2-րդ տողում լրացվում է հնարավոր հարկային իրավախախտում կատարած անձի 

բնակության (կազմակերպության գտնվելու վայրի) հասցեն,  

3. 3-րդ տողում լրացվում է հնարավոր հարկային իրավախախտում կատարած 

ֆիզիկական անձի անձնագրային տվյալները և/կամ/ հանրային ծառայությունների 

համարանիշը (հայտնի լինելու դեպքում), 

4. 4-րդ տողում լրացվում են հնարավոր հարկային իրավախախտումների 

նկարագրությունը, ժամանակահատվածը, ձեռք բերված տեղեկությունները և այն իրավական 

նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել,  

5. 5-րդ տողում լրացվում են ձեռք բերված տեղեկությունների սահմաններում հարկային 

պարտավորության նախնական հաշվարկը և պատասխանատվության կիրառման իրավական 

հիմքերը, 

6. 6-րդ տողում լրացվում են արձանագրությանը կցված փաստաթղթերի, 

արձանագրությունների, հայտարարությունների, բացատրությունների, հավելվածների 

անվանումները, 

7. 7-րդ տողում լրացվում է արձանագրությանը կցված փաստաթղթերի, 

արձանագրությունների, հայտարարությունների, բացատրությունների, հավելվածների 

թերթերի ընդհանուր թիվը, 

8. 8-րդ տողում լրացվում է արձանագրությունը կազմած հարկային մարմնի 

պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը: 

 

 


	ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ  ԵՄ՝

