
 

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ 

Հարկային քաղաքականությունների մշակման և վարչարարության բարելավման ոլորտում  

ՔՀԿի կոալիցիայի կառուցողական երկխոսության ցանցի 

Հիմք ընդունելով հանրային կյանքի և սոցիալ-տնտեսական տարբեր ոլորտներում ծառացած 

կարևորագույն խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը, 

կարևորելով ՀՀ–ում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ–ների) 

միջև համագործակցությունն ու համերաշխությունը, 

համոզված լինելով, որ հանրային խնդիրների  լուծման  գործում լուրջ արդյունքների կարելի է 

հասնել միայն քաղաքացիական հասարակության գործուն ներգրավմամբ, ՔՀԿ–ների 

ոլորտային մասնագիտացված ներկայացուցիչների, և ՀՀ կառավարության, Ազգային Ժողովի, 

Գերատեսչական մարմինների, ինչպես նաև միջազգային և այլ տեղական կառույցների հետ 

իրական գործընկերության ու կառուցողական երկխոսության ձևավորմամբ ու զարգացմամբ, 

նպատակ ունենալով նպաստել քաղաքացիական հասարակության զարգացմանն ու խթանել 

պետական կառավարման գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության տարբեր 

շերտերի  մասնակցությունը, 

Սույն Հռչակագրին մասնակից ՔՀԿ–ները ազդարարում են իրենց ռազմավարական 

նպատակների իրականացման շուրջ համագործակցության և գործընկերության մասին՝ 

հռչակելով Հարկային քաղաքականությունների մշակման և վարչարարության բարելավման 



 

ոլորտում  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ընդհանուր հարթակի 

հիմնադրումը: 

Հայաստանի ՔՀԿ Կոալիցիա հարթակի նպատակներն են. 

• ուժեղացնել ՔՀԿ–ների միջև հարկային քաղաքականությունների մշակման և 

վարչարարության բարելավման ոլորտում  կառուցողական երկխոսությունն ու 

համագործակցությունը, 

• զարգացնել փոխադարձ վստահության վրա հիմնված ՔՀԿ–ների 

կառուցողական ու ռազմավարական փոխգործակցությունը ՀՀ կառավարության, 

Ազգային Ժողովի և Գերատեսչական այլ մարմինների հետ` քաղաքացիների համար 

կարևորագույն խնդիրների լուծման քաղաքականությունների մշակման, 

իրականացման և հանրային վերահսկողության գործում, 

• զարգացնել ՔՀԿ–ների կարողությունները հանուն հանրային 

քաղաքականությունների բարելավման և հանրային վերահսկողության 

իրականացման, 

• Մասնակից քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և 

հանրության աջակցության շնորհիվ ստեղծել հարթակ` անդամ 

կազմակերպությունների ծրագրերի իրականացման ու գործունեության կայունության 

ապահովման համար: 



 

Հայաստանի ՔՀԿ–ների հարթակը կամավորական հիմունքներով ոչ ֆորմալ 

համագործակցային կառույց է, որն իր աշխատանքները կազմակերպում է անդամ ՔՀԿ–ների 

ներկայացուցչական և/կամ գործադիր ղեկավարներից կազմավորված ժողովի կողմից 

առնվազն տարին մեկ անգամ` համատեղ հավաքի կամ էլեկտրոնային եղանակով հրավիրված 

նիստերի միջոցով: Ժողովի յուրաքանչյուր նիստ, ըստ կանոնակարգի, նախագահում է ՔՀԿ–

ներից մեկի ղեկավարը: Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի ՔՀԿ–ների հարթակի 

անդամ ՔՀԿ–ների անդամների ժողովը հաստատում է հարթակի կանոնակարգը, ստեղծում է 

միջոլորտային հանձնաժողովներ, ընդունում է հայտարարություններ և կիրառում է հանրային 

քաղաքականությունների բարելավման ու հանրային վերահսկողության իրականացման ողջ 

գործիքակազմը: Հայաստանի ՔՀԿ–ների երկխոսության հարթակը ձևավորված է համարվում 

սույն Հռչակագրի ստորագրման պահից: 

Սույն Հռչակագիրը ի պահ է տրվում Հանրային քաղաքականությունների մոնիթորինգային և 

բարելավման ծրագրին` հանձինս Զարգացման Սկզբունքներ ՀԿ-ի, որը ժամանակավորապես 

կատարում է հարթակի քարտուղարության գործառույթները: 

Հռչակագիրը բաց է Հայաստանի ՔՀԿ–ների համար: 

Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ հարկային քաղաքականության ոլորտում ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին վերաբերվող փաստարկված հանրային քաղաքականության 

մշակումը, բարելավումը և մոնիթորինգը: 

 



 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

գործող կարգավորումների – Հարկային քաղաքականության մշակման և բարելավման 

վերաբերյալ 

1. "Հասարակական կազմակերպությունների մասին" Հայաստանի Հանրապետության 

նոր օրենքն (ՀՕ-22-Ն) ուժի մեջ մտավ 2017 թվականի փետրվարի 4-ին՝ պատմության մեջ 

առաջին անգամ հասարակական կազմակերպություններին թույլատրելով ուղղակիորեն 

զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ: Դա բազմաթիվ տարիների 

քարոզարշավների եւ քննարկումների արդյունք էր: Հասարակական 

կազմակերպությունների՝ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

հնարավորությունը համահունչ է միջազգային չափանիշներին, որոնց համաձայն ՀԿ-ները 

պետք է ունենան ցանկացած օրինական գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորություն: Նոր 

օրենքի ընդունմամբ նաև վերացվեց տարիներ շարունակ Հայաստանում հասարակական 

կազմակերպությունների նկատմամբ գոյություն ունեցած խտրական վերաբերմունքը: Մինչեւ 

2017 թվականը միայն հիմնադրամներին էր թույլատրված իրենց վերաբերող օրենսդրությանը 

համապատասխան ուղղակիորեն զբաղվել նման գործունեությամբ: Միջազգային փորձը ցույց 

է տալիս, որ ձեռնարկատիրական գործունեությունից եկամուտը ողջ աշխարհում եկամտի 

կարեւորագույն աղբյուրներից է ՀԿ-ների համար: 



 

 

Օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանվել է Կազմակերպության ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը, սակայն ոչ կարգավորող օրենքով և ոչ էլ Հարկային 

օրենսգրքով այդպիսի գործունեությամբ զբաղվելու համար Կազմակերպությունները որևէ 

արտոնյալ հարկային ռեժիմներից չեն օգտվում, առավել ևս, եթե հաշվի առնենք այն 

հանգամանքը, որ Կազմակերպությունն իր կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական 

գործունեության արդյունքում ստացված շահույթն օգտագործում է միայն 

կազմակերպության կանոնադրական նպատակների ուղղությամբ: Հավելենք, որ 

Հանձնարարականի «Հիմնարար սկզբունքներ» վերնագրմամբ 1-ին բաժնի 8-րդ կետի 

համաձայն՝ Կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունքը խրախուսելու համար պետությունը պետք է  արտոնյալ հարկային 

քաղաքականություն իրականացնի:1 

 

Առաջարկություն. հարկային օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 253 և 254 հոդվածների 
համապատասխան մասերում առևտրային կազմակերպություն բառերի առջևից 
համապատասխանաբար հանել առևտրային բառը: 

 

2. Հասարակական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքով ՀԿ-ների գույքի ձևավորման 

աղբյուր կարող է հանդիսանալ ձեռնարկատիրական գործունեությունը, և այդ նպատակի 

 

1 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d534d  

 



 

 

իրականացման համար ՀԿ-ներին հնարավորություն ընձեռնվեց իրենց կանոնադրական 

նպատակներին հասնելու համար զբաղվել նաև ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, և 

օրենքով ամրագրվեց, որ կազմակերպությունը պետք է վարի ձեռնարկատիրական 

գործունեության առանձնացված հաշվառում՝ դրա վերաբերյալ տեղեկությունները ներառելով 

օրենքով նախատեսված հաշվետվություններում (հոդված 8): 

 Առանձնացված հաշվառման մոտեցումները ամրագրված են ՀՀ հարկային 

օրենսգրքով, համաձայն որի, եթե հարկ վճարողը միաժամանակ ստանում է հարկման 

նպատակով եկամուտ չհամարվող և հարկման նպատակով եկամուտ համարվող տարրեր 

(եկամուտներ), ապա հարկ վճարողը պարտավոր է վարել հարկման նպատակով եկամուտ 

չհամարվող տարրերի (եկամուտների), դրանց ստացման հետ ուղղակիորեն կապված 

նվազեցումների և հարկման նպատակով եկամուտ համարվող տարրերի (եկամուտների), 

դրանց ստացման հետ ուղղակիորեն կապված նվազեցումների առանձնացված հաշվառում 

(հոդված 15): Եթե առանձնացված հաշվառում վարելը հնարավոր չէ, ապա հարկման 

օբյեկտները, հարկման բազաները, հարկի գումարները, Օրենսգրքով սահմանված 

նվազեցումներն ու հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարները (այն մասով, որ մասով 

առանձնացվող հաշվառում վարելը հնարավոր չէ) հաշվարկվում են տեսակարար կշիռների 

մեթոդով՝ հիմք ընդունելով հարկման նպատակով եկամուտ համարվող տարրերի 

(եկամուտների) տեսակարար կշիռները հարկ վճարողի ընդհանուր եկամուտների 

կառուցվածքում: Առանձնացված հաշվառում վարելը հնարավոր չէ, եթե հարկման 

օբյեկտները կամ հարկման բազաները կամ հարկի գումարները կամ եկամուտները կամ 



 

 

դրանց ստացման հետ կապված՝ Օրենսգրքով սահմանված նվազեցումները կամ 

հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարները հնարավոր չէ ուղղակիորեն վերագրել հարկման 

ենթակա, հարկման ոչ ենթակա, հարկման տարբեր համակարգերում հարկման ենթակա, 

տարբերակված դրույքաչափով հարկման ենթակա՝ 

 1) կոնկրետ գործարքին կամ 

 2) գործունեության կոնկրետ տեսակին կամ 

 3) եկամտի կոնկրետ տեսակին: 

Վերոնշյալ իրավակարգավորումների առկայության պարագայում, ձեռնարկատիրական 

գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունները (մասնավորապես՝ 

սոցիալական ձեռնարկատիրություն) առնչվում են եկամուտների և ծախսերի առանձնացված 

հաշվառման վարման խնդրի հետ: Քանի որ եկամուտների և ծախսերի ամփոփման 

հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում հարկային տարին (շահութահարկը 

հաշվարկելիս), այստեղ խնդիր է առաջանում կատարված ընդհանուր բնույթի 

ամենօրյա/ամենամսյա (օրինակ՝ վարչական անձնակազմի աշխատավարձ, կոմունալ 

ծախսեր, ամորտիզացիա և այլն) ծախսերը տեսակարար կշռով բաշխելիս, քանի որ 

մեծաքանակ ֆինանսավորման ծրագրեր իրականացվում են տարվա ըթնացքում մեկ տարուց 

պակաս ժամանակահատվածով, և հնարավոր չի լինում օրենքով սահմանված կարգով 

հաշվարկված համամասնությամբ այդպիսի ծախսերի նկատմամբ ճշգրիտ համամասնություն 

կիրառել (համամասնական գործակիցը հայտնի է դառնում միայն տարվա ավարտից հետո, 



 

 

երբ շահութահարկը հաշվարկելու նպատակով ամփոփվում են բոլոր եկամուտները և 

ծախսերը, իսկ այդ ժամանակ արդեն ավարտված են լինում կարճաժամկետ շատ ծրագրեր, և 

հնարավոր չի լինում ծախսերն այդ ամսաթվով վերագրել նշված (արդեն ավարտված) 

ծրագրերին):  

 

Առաջարկություն. հաշվի առնելով վերոնշյալ օրինակը, և  դրա հետ կապված բազմաթիվ 
խնդիրներ, որոնք առաջանում են ընթացիկ առանձնացված հաշվառում վարելիս, 
առաջարկում ենք սահմանել պարզեցված կարգ առանձնացված հաշվառում վարելու համար, 
որն ընդունելի կլինի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և ՊԵԿ 
կողմից (օրինակ, տեսակարար կշիռները ըստ ամիսների կամ եռամսյակների հաշվարկելու 
մեթոդ, ըստ տրամաբանական տարանջատման՝ աշխատողների թվաքանակի, տարածքի 
մակերեսի հաշվարկման մեթոդ և այլն): 

 

3. ՀՕ 147 հոդվածի 1-ին մասի 14 կետի համաձայն, հարկման բազան որոշելու նպատակով 

նվազեցվող եկամուտներ են համարվում մասնավորապես ոչ առևտրային 

կազմակերպություններից անհատույց ստացվող ակտիվները, աշխատանքները, 

ծառայությունները: Գործնականում բազմաթիվ խնդիրներ կապված են իրավակարգավորման 

այս փոփոխության հետ, քանի որ հին (եկամտային հարկի մասին) օրենքի դրույթի հիման 

վրա ՊԵԿ պաշտոնական դիրքորոշումն արտահայտող պարզաբանումը (N 21, 10.11.2010թ) 

այլևս կիրառելի չէ, և շատ խնդիրներ առաջանում են մասնավորապես ծրագրերի 

շահառուներին վճարվող օրապահիկի և գիշերակացի գումարների անհատույց համարվելու 

հետ: 

 



 

 

Առաջարկում ենք. Մշակել նոր պաշտոնական պարզաբանման տեքստ, օրենսգրքի 
վերոնշյալ կարգավորման հստակեցման նպատակով: 

 

3. 1. Օրենքի 17 հոդվածի համաձայն՝ կազմակերպությունը կարող է իր նպատակներին 

համապատասխան՝ ունենալ շահառուներ, ինչպես նաև իր աշխատանքներում ներգրավել 

կամավորների: Կազմակերպության կողմից կամավորներ ներգրավելու 

իրավահարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են «Բարեգործության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 

օրենսգիրքը այնքանով, որքանով այդ կարգավորումները չեն հակասում սույն Օրենքին: Եթե 

կամավորի աշխատանքի տևողությունը գերազանցում է շաբաթական 20 ժամը, ապա 

Կազմակերպությունը կամավորների հետ կնքում է կամավոր աշխատանքի մասին 

պայմանագիր: 

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրքը (հոդված 102) սահմանում է կամավոր աշխատանքը և 

օգնություն ցուցաբերելու նպատակով կատարված աշխատանքը, որոնք համաձայն 

օրենսգրքի՝ չեն կարող համարվել անօրինական: Այդպիսի աշխատանքների կատարման 

կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 

Բարեգործության մասին ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կամավորներն այն ֆիզիկական անձինք են, 

ովքեր այդ օրենքի նպատակներից ելնելով՝ կատարում են անհատույց աշխատանքներ 

բարեգործություն ստացողների օգտին: Բարեգործություն ստացողներն այն ֆիզիկական և 



 

 

իրավաբանական անձինք են, որոնք իրենց համաձայնությամբ ստանում են բարեգործական 

աջակցություն: 

Հետևյալ իրավակարգավորումների վերլուծությունից հարց է առաջանում՝ 

- Արդյո՞ք շաբաթական մինչև 20 ժամ տևողությամբ կամավորական աշխատանք 

իրականացնող անձինք չեն համարվի չգրանցված աշխատողներ, եթե նրանց հետ չկան 

կնքված կամավորական աշխատանքի մասին պայմանագրեր՝ հաշվի առնելով ՀՕ 412 

հոդվածի և Կառ. 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1214-Ն որոշման դրույթները, 

-  Արդյո՞ք առկա չեն սահմանափակումներ բարեգործական չորակված 

կազմակերպություններում և ծրագրերում կամավորական աշխատանքների ներգրավման 

հետ կապված  (Այսինքն՝ բարեգորածական չորակված ծրագիր իրականացնող ՀԿ-ն կարող է 

ներգրավվել կամավորների):  

3.2. Օրենքի 17 հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ Կազմակերպությունը կամավորին 

հատուցում է տրամադրում կամավոր աշխատանքի իրականացման արդյունքում վերջինիս 

կողմից փաստացի կատարված ծախսերի դիմաց, սակայն Հարկային օրենսգրքով 

կամավորական գործունեությամբ զբաղվելու համար կամավորները որևէ եկամտի 

նվազեցման իրավունքից չեն օգտվում, առավել ևս, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ 

արգելվում է կամավորներին ներգրավել Կազմակերպության ձեռնարկատիրական 

գործունեության մեջ։ 

 



 

 

Առաջարկություն. Առաջարկում ենք սահմանել Կամավոր տերմինը, տրամադրել 
պարզաբանում կամավորական աշխատանքի օգտագործման ՀԿ հնարավորության 
վերաբերյալ՝ մինչև այդպիսի օրենսդրական կարգավորման առաջացումը, հարկային 
օրենսգիրքը հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի 17 հոդվածի 6-րդ 
մասին համապատասխանեցնելու նպատակով հարկային օրենսգիրք սահմանադրական 
օրենքի նորմավորվող ծախսերի բաժնում ավելացնել կամավորներին վճարվելիք 
փոխհատուցման նորմա, կամ առհաշիվ տրված գումարներին վերաբերվող բաժնում վարձու 
աշխատողներից բացի կամավորներին ևս ավելացնել առհաշիվ անձ հանդիսացող անձանց 
շարքում: 

 

4. Դրամաշնորհ տերմինը ՀՀ օրենսդրության մեջ սահմանված է կառավարության N 1934 առ 

2003թ որոշմամբ, համաձայն որի. դրամաշնորհը տնտեսության որևէ ճյուղի կամ 

գործունեության որևէ տեսակի խթանման նպատակով բյուջեից կազմակերպությանն իր 

կանոնադրական խնդիրների իրականացման նպատակով անհատույց և անվերադարձ 

տրամադրվող դրամական հատկացումն է: 

ՀՕ 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, Քաղաքացիական, վարչական, քրեական, 

աշխատանքային, ընտանեկան, հողային, բնական պաշարների օգտագործման և շրջակա 

միջավայրի պահպանության, լիցենզավորման, ծանուցման, թույլտվության և այլ հատուկ 

ոլորտների իրավական ակտերում կիրառվող հասկացությունները Օրենսգրքում կիրառվում 

են համապատասխան ոլորտի իրավական ակտերում կիրառվող իմաստով ու 

նշանակությամբ, եթե Օրենսգրքով այլ բան սահմանված չէ: 

ՀՕ 64 հոդվածի համաձայն, Ավելացված արժեքի հարկից ազատված են. սուբսիդիաների, 

սուբվենցիաների և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող` ապրանքի 

մատակարարումը, աշխատանքի կատարումը և (կամ) ծառայության մատուցումը, եթե նշված 



 

 

ծրագրերն արժանացել են Կառավարության ձևավորած մասնագիտական հանձնաժողովի 

դրական եզրակացությանը: Սույն կետում նշված մասնագիտական հանձնաժողովի 

գործունեության կարգը և կազմը, ինչպես նաև հանձնաժողովի կողմից սուբսիդիաների, 

սուբվենցիաների և դրամաշնորհային ծրագրերի` որպես արտոնյալ որակավորման, 

փոփոխման կամ կասեցման կարգերը սահմանում է Կառավարությունը. 

Կառավարության 2017թ 910 որոշմամս սահմանված կարգի 3-4 կետերով սահմանվել է, որ 

նույն կարգի պահանջները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բյուջեի շրջանակներում տեղաբաշխվող սուբսիդիաների, սուբվենցիաների ու 

դրամաշնորհային ծրագրերի վրա, որոնց մասով ավելացված արժեքի հարկի գումարները 

նախատեսվում են համապատասխան տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բյուջեով,  սույն կարգի պահանջները տարածվում են միայն Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բյուջեից դուրս՝ այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվող ծրագրերի վրա: 

Կիրառման իմաստով այստեղ անհասկանալի է, թե օրենսգրքի իմաստով որն է համարվում 

Սուբսիդիա, Սուբվենցիա, Դրամաշնորհ, որոնք որ չեն ստացվել պետական բյուջեի 

շրջանակներում: 

Սահմանադրական դատարանը իր ՍԴՕ 1436 որոշմամբ անդրադարձել է այն հանգամանքին, 

որ սահմանադրական կարգավորումների համատեքստում և Օրենսգրքի համապատասխան 

դրույթների վերլուծության արդյունքում հարկը սահմանված համարվելու համար 

միաժամանակ անհրաժեշտ է դրա բովանդակությունը կազմող տարրերի օրենքով հստակ 



 

 

սահմանում, իսկ դրանցից առնվազն որևէ մեկի բացակայությունն ինքնին նշանակում է, որ 

հարկը համարվում է չսահմանված: Այսինքն՝ հարկը սահմանված համարվելու համար 

անհրաժեշտ է այդ տարրերի այնպիսի հստակություն, որ դրանց լրացուցիչ հստակեցման 

կամ մանրամասնեցման կարիք չլինի, իսկ եթե կա նման անհրաժեշտություն, ապա այդպիսի 

հստակեցումը նույնպես պետք է տեղի ունենա օրենքով, քանի որ հարկի սահմանումն ինքնին 

իրականացվում է բացառապես օրենքին համապատասխան: 

Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է նաև, որ «օրենքին համապատասխան 

սահմանված հարկեր» արտահայտությունը ենթադրում է ինչպես հարկի, այնպես էլ դրա 

բովանդակությունը կազմող տարրերի սահմանում բացառապես օրենքով: Յուրաքանչյուր 

կոնկրետ դեպքում հարկային պարտավորությունը կհամարվի օրենքին համապատասխան 

սահմանված, եթե ոչ միայն զուտ ձևական առումով այն ամրագրվի օրենքով, այլև դրա 

բովանդակությունը կազմող տարրերն իրենց ամբողջական արտացոլումը գտնեն օրենքում:  

Մինչդեռ այս դեպքում եկամուտ համարվող (մասնավորապես՝ դրամաշնորհը) տարրի 

բովանդակությունը բացահայտվում է ոչ թե Օրենսգրքով, այլ սուբյեկտիվ գնահատմամբ, ինչը 

կարող է հանգեցնել անձի սեփականության իրավունքին օրենքով չնախատեսված 

միջամտության: 

Առաջարկվող դրույթը իրավական որոշակիությանն առնչվող՝ ներկայացված 

դիրքորոշումների համատեքստում դիտարկելու արդյունքում արձանագրում ենք, որ նշված 



 

 

դրույթից հստակ չէ, թե այն ու ́մ է ուղղված, և ի ́նչ գործողություններ պետք է կատարեն դրա 

հասցեատերերը: 

 

Առաջարկություն. Առաջարկում ենք սահմանել Դրամաշնորհ, սուբսիդիա և սուբվենցիա 
տերմինները ոչ պետական բյուջեից ստացվող միջոցների մասով: Որպես օրինակ 
առաջարկում ենք հետևյալ սահմանումը. 

Դրամաշնորհը որոշակի նպատակային նշանակության անհատույց և անվերադարձ 
աջակցության միջոց է՝ օժտված ծրագրային հաշվետվողականությամբ։ Դրամաշնորհային 
միջոցների ծախսումների հաշվառման նպատակով կազմակերպությունը պարտավոր է 
վարելու առանձնացված հաշվառում՝ ստացված միջոցների նպատակային օգտագործման 
բոլոր գործառնությունների մասով։ 

Սույն կետի իմաստով որպես ստացված դրամաշնորհներ են դիտարկվում նաև այլ ոչ 
առևտրային կազմակերպություններից ստացված ենթադրամաշնորհները և 
կազմակերպության կանոնադրական  նպատակներից բխող գործառույթների համար 
որոշակի նպատակայնությամբ ստացված անհատույց և անվերադարձ միջոցները։ 

 

 

 

 

 

Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Զարգացման Սկզբունքներ» 
հասարակական կազմակերպությունը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական 
միության տեսակետները: 

 



 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

գործող կարգավորումների – Հարկային վարչարարության մշակման և բարելավման 

վերաբերյալ 

1. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն Կազմակերպությունն իրավունք ունի իր 

կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան իրականացնելու 

ձեռնարկատիրական գործունեություն, այդ նպատակով տնօրինելու իր գույքը և 

գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ստեղծելու 

առևտրային կազմակերպություն կամ դառնալ նրա մասնակից: 

ՀԿ-ների կողմից մտահոգություն է հայտնվել է, որ «ձեռնարկատիրական գործունեության 

համապատասխանությունը կանոնադրական նպատակներին» ձևակերպումը լիազոր 

մարմնի կողմից կարող է գործնականում լայն և տարածական մեկնաբանման տեղիք տալ և 

որակվել որպես Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 169.27-րդ 

հոդվածով նախատեսված արարք, այն է՝ հասարակական կազմակերպության կողմից 

կանոնադրության նպատակներին անհամապատասխան գործունեության իրականացումը, 

ինչը կարող է հանգեցնել ընդհուպ մինչև կազմակերպության հարկադիր լուծարման: 

Հետևաբար, անհրաժեշտ ենք համարում հստակ սահմանել համապատասխանության 

թեկուզև նվազագույն չափորոշիչները՝ նորմի կամայական մեկնաբանությունից խուսափելու 



 

 

նպատակով: Որպես ելակետային հիմք պետք է ընդունել այն, որ իրականացվող 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը չպետք է հակասի կանոնադրությամբ ամրագրված 

կազմակերպութան առաքելությանն ու նպատակներին: Ուստի, որպես լուծում առաջարկում 

ենք որդեգրել հետևյալ մոտեցումը՝ ձեռնարկատիրական գործունեությունը 

համապատասխանում է կանոնադրական նպատակներին, եթե չի հակասում դրանց: 

 

Առաջարկություն. Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում լրացման 
տեսքով ամրագրել, որ գործունեությունը համարվում է կանոնադրությանը 
համապատասխան, եթե այն չի հակասում ՀԿ կանոնադրությանը: 

 

2. 1. Օրենքի 26-րդ հոդվածի կարգավորումների համաձայն՝ եթե Կազմակերպությունը 

հաշվետու տարվա ընթացքում հանրային միջոցներից ֆինանսավորվել է հինգ միլիոն և 

ավելի Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով, ապա օրենքով սահմանված կարգով 

պետական մարմիններ ներկայացված նրա տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ոչ 

ուշ, քան հաջորդող տարվա մայիսի 15-ը հանրային միջոցներից ֆինանսավորման մասով 

ենթակա են պարտադիր աուդիտի՝ Կազմակերպության ժողովի ընտրած անկախ աուդիտորի 

կողմից: Անհրաժեշտ է գնահատել, թե  որքանո՞վ է հիմնավորված Օրենքի հիշյալ նորմով 

նախատեսված պարտավորության կատարման պահանջն այն դեպքում, երբ հանրային 

միջոցներից ֆինանսավորման ժամանակ տրամադրվող միջոցների չափի մեջ առանձին չի 

ներառվում ֆինանսավորման մասով ենթակա պարտադիր աուդիտի անցկացման համար 



 

 

անհրաժեշտ ֆինանսավորման չափը, որը հետագայում  լրացուցիչ բեռ է դառնում  

հասարակական կազմակերպությունների համար: Իսկ շատ դեպքերում անկախ աուդիտ 

անցկացնող կազմակերպություններին վճարվող դրամական միջոցների չափը բավականին 

մեծ գումար է կազմում՝ ի համեմատ Կազմակերպությանը տրամադրված հանրային 

դրամական միջոցների չափին: Լրացուցիչ խնդիրներ են առաջանում նաև, երբ անկախ 

աուդիտ իրականացնող կազմակերպությունները Կազմակերպություններից պահաջում են 

իրենց ողջ գործունեությանը առնչվող փաստաթղթերը,  որպեսզի կարողանան ամբողջական 

պատկեր ունենալ: Նշված խնդիրները առաջանում են հատկապես այն դեպքերում, երբ 

Կազմակերպությունների կողմից որոշակի ծրագրերի իրականացման համար ներգրաված 

հանրային դրամական միջոցներն ուղղակիորեն բավարար չեն լինում և ֆինանսական այլ 

ռեսուրսների ներգրավման անհրաժեշտություն է առաջանում, հետևաբար աուդիտի է 

ենթարկվում ամբողջ ծրագիրը: 

     Գործընկեր հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ այս խնդիրը  

բարձրացվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեում քննարկման ժամանակ։ Ի 

պատասխան այդ հարցման՝ ՀՀ ՊԵԿ ներկայացուցչի կողմից 2019 Մարտի 28-ին տրվել է ոչ 

հստակ պատասխան՝ հետևյալ ձևակերպմամբ. «...Ֆինանսների նախարարությունը 

պատրաստել է աուդիտորական գործունեության մասին օրենքի փոփոխության փաթեթ-

նախագիծ, որի ընդունման հանգամանքով պայմանավորված փոփոխություններ են 



 

 

նախատեսվում նաև հասարակական կազմակերպությունների մասին օրնենքի՝ աուդիտին 

վերաբերվող դրույթներում»: 

     Հարկ է նշել, որ միջազգային դոնոր կազմակերպություններն՝ իրենց կողմից տրամադրված 

ֆինանսական միջոցների չափի մեջ որոշակի չափով դրամական միջոցներ են նախատեսում 

նաև իրենց միջոցներով Կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրերի աուդիտի 

անցկացման համար և նման մոտեցումը պետք է ամրագրվի նաև հանրային դրամական 

միջոցների  ներգրավման դեպքում: 

2.2. Վերոնշյալ կարգավորումները խնդիրներ են առաջացնում նաև այն դեպքում, երբ 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ վարելու իրավունք ունեցող Հասարակական 

կազմակերպությունն իր կանոնադրական նպատակներն իրականացնելու համար օրենքով 

սահմանված կարգով զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և այդ 

գործունեության շրջանակներում մասնակցում է պետական կարիքների համար կատարվող 

գնումներին ու գնման որևէ ընթացակարգի շրջանակներում ապրանքների մատակարարման, 

աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի 

իրականացման դիմաց կազմակերպության եկամտի ստացման աղբյուր է հանդիսանում 

պետական կամ համայնքային միջոցները, ապա նրա մոտ առաջանում է պարտադիր աուդիտ 

անցնելու պահանջ, քանի որ դրանք նույնպես համարվում են  հանրային միջոցներ: Այդպիսի 

պահանջի առկայությունը վկայում է խտրական վերաբերմունքի դրսևորման մասին, քանի որ 

միևնույն փաստական հանգամանքներում գործող այլ առևտրային կազմակերպությունների 



 

 

հետ համեմատած, ՀԿ-ի պարագայում պարտադիր աուդիտի պահանջով ծանրաբեռնված 

ապրանքի/ծառայության գինը թանկանում է՝ աուդիտորական ծառայության արժեքի և 

ժամանակի չափով, իսկ այլ  կազմակերպաիրավական ձև ունեցող սուբյեկտների համար 

այդպիսի պահանջ առկա չէ:  

2.3. Անհրաժեշտություն կա նաև հստակեցնելու հանրային միջոցներ տերմինը՝ 

հասկանալու համար, արդյո՞ք այն ներառում է ստացված նյութական գույքը, ոչ նյութական 

ակտիվները (լիցենզիաներ, արտոնագրեր, իրավունքներ և այլն), աշխատանքները և 

ծառայությունները, կամ էլ, օրինակ, արդյո՞ք հանրային միջոց է որևէ պետական կամ 

համայնքային կազմակերպության կողմից տրամադրվող միջոցը, որի եկամուտների աղբյուր 

է հանդիսանում ոչ միայն պետական բյուջեն, այլ նաև սեփական տնտեսական 

գործունեությունը, կամ արդյո՞ք հանրային միջոց տնօրինող է այն իրավաբանական անձը, 

որի մասնակիցների մեջ է նաև պետությունը և այլն: 

2.4. Անհրաժեշտ է լրացուցիչ քննարկել պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների և այլ հանրային միջոցներ տնօրինող մարմնի կամ իրավաբանական անձի 

միջոցներից տրամադրվող հանրային դրամական միջոցները՝ Կազմակերպություններին 

մրցույթային կարգով տրամադրելու հարցը և օրենսդրական կարգավորման լուծման 

տարբերակներ առաջ քաշել՝ նպատակ հետապնդելով ապահովելու այդ գործընթացում 

թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը: 

 



 

 

 

Առաջարկություն. Տարընթարցումներից խուսափելու, առկա խտրականությունը վերացնելու, 
թափանցիկությունը բարձրացնելու և հանրային միջոցների օգտագործման 
արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով առաջարկում ենք պարզաբանել 
հանրային միջոց տերմինը, վերացնել պարտադիր աուդիտի պահանջը՝ անհրաժեշտության 
դեպքում այն ներառելով պետությունից ստացված միջոցների տրամադրման 
պայմանագրերում, սահմանել կարգ՝ կազմակերպություններին տրամադրվող 
դրամաշնորհների վերաբերյալ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Զարգացման Սկզբունքներ» 
հասարակական կազմակերպությունը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական 
միության տեսակետները: 

 


