
 

 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N 91-170(2) 

 

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ 

 

 ք. Երևան                 21 ապրիլի 2009 թվականի 

 

 Նախագահում էր` 

Տ. Սարգսյան - Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, գործարարության աջակցման 

խորհրդի նախագահ 

 

 Մասնակցում էին`  

Վ. Ներսիսյանց - ՀՀ Նախագահի տնտեսական հարցերով գլխավոր խորհրդական, 

գործարարության աջակցման խորհրդի փոխնախագահ 

Տ. Դավթյան - ՀՀ ֆինանսների նախարար 

Ն. Երիցյան - ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար 

Ռ. Հարությունյան - «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ-ի  գլխավոր տնօրեն,  

գործարարության աջակցման խորհրդի քարտուղար 

Գ. Արզումանյան - «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ի գործադիր տնօրեն 

Է. Գրիգորյան - «Երևանի ոսկերչական գործարան» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ 

Զ. Հարությունյան - «Էլեկտրասարք» ԲԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն 

Է. Սողոմոնյան - «Հայաստանի Բանկերի Միություն» իրավաբանական անձանց միության 

նախագահ 

Ս. Բեկիրսկի - «Տոսպ» տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ԲԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն 

 

 Հրավիրվածներ` 

Դ. Սարգսյան - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար 

Ա. Համբարձումյան - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար 

Գ. Խաչատրյան - ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ 

Ա. Ղարիբյան - ՀՀ վարչապետի խորհրդական 

Ա. Ալավերդյան - ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 

նախագահի տեղակալ 

Ս. Կարայան - ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ 
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Վ. Դանիելյան - ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ 

Ա. Ղազարյան - «Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների (գործատուների) 

միություն» հասարակական կազմակերպության նախագահ 

Ա. Վարդանյան - ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրեն 

Ց. Գևորգյան - «Հայաստանի վաճառականներ» հասարակական կազմակերպության 

նախագահ 

Վ. Աֆյան - «Սոլարէն» ՍՊԸ-ի տնօրեն 

Ն. Նահապետյան - «Ակադեմիկոս Ա.Լ.Մնջոյանի անվ. Գյումրիի հիդրոէլեկտրակայան» ՍՊԸ-ի 

գլխավոր տնօրեն 

Ա. Ավետիսյան - «Բիո-քիմ» ՍՊԸ-ի գործադիր տնօրեն 

Դ. Աթանեսյան - «Ամերիկյան առևտրի պալատը Հայաստանում» իրավաբանական անձանց 

միության նախագահ 

Ս. Սարգսյան - «Հայաստանի Բանկերի Միություն» իրավաբանական անձանց միության 

տնօրեն 

Գ. Ավետիքյան - «Ռուսալ Արմենիա» ՓԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ 

Հ. Վարդանյան - «Էրեբունի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն 

Ս. Մարտիրոսյան - «Քեյ Փի Էմ Ջի Արմենիա» ՓԲԸ-ի կադրերի բաժնի ղեկավար 

Վ. Լազարյան - «Քրաուն Քեմիքալ» ՍՊԸ-ի տնօրեն 

Կ. Գրիգորյան - Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի տնտեսագետ 

Ջ. Օտորբաև - Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ) Լոնդոնյան 

գրասենյակի գլխավոր խորհրդատու 

Լ. Հարությունյան - Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ) 

գործարարության աջակցության գրասենյակի ղեկավար, ՎԶԵԲ ավագ 

խորհրդատու 

Ս. Ղոնախչյան - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական 

վարչության պետ 

Պ. Դեմիրճյան - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ  կապերի գլխավոր մասնագետ 
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Հ. Բալայան - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական 

վարչության գլխավոր մասնագետ 

Մ. Քուշկյան - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի արձանագրային բաժնի խմբագիր 

Ժ. Արամյան - «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ-ի գործարարության 

աջակցման հարցերի քարտուղարության պետ 

Հ. Ասլանյան - «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ-ի գլխավոր իրավաբան 

Մ. Մելիքյան - «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ-ի հասարակայնության   հետ 

կապերի մասնագետ 

Հ. Տորտիկյան - «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ-ի գործարարության 

աջակցման հարցերի քարտուղարության առաջատար մասնագետ 

Օ. Հայրապետյան - «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ-ի գործարարության 

աջակցման հարցերի քարտուղարության առաջատար մասնագետ 

 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

 

1. Գործարարության աջակցման խորհրդի ս/թ ապրիլի 8-ի նիստի N 83-150(1) 

արձանագրությամբ տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին 

նախնական տեղեկատվություն։ 

(Ռ. Հարությունյան) 
 
 

2.  Գործարարության աջակցման խորհրդի գործարար համայնքի ներկայացուցիչների 

կողմից բարձրացված մի շարք առաջարկությունների քննարկման մասին։ 

(Ռ. Հարությունյան) 

 

3. Գործարարության աջակցման խորհրդի քարտուղարության կողմից աշխատանքային 

հարաբերությունների կանոնակարգման ոլորտում (ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրքը, 

«Սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքը և դրանցից բխող այլ 

իրավական ակտերի կիրառում) իրականացված   ուսումնասիրությունների և 

քննարկումների արդյունքում վեր հանված գործարարության զարգացման վրա ազդող մի 

շարք խնդիրների և դրանց լուծման առաջարկությունների քննարկման մասին։ 

(Ռ. Հարությունյան) 
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1. Գործարարության աջակցման խորհրդի ս/թ ապրիլի 8-ի նիստի N 83-150(1) 

արձանագրությամբ տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին 

նախնական տեղեկատվություն 

 
(Ռ. Հարությունյան, Տ. Դավթյան, Ն. Երիցյան, Գ. Խաչատրյան, Ա. Ալավերդյան, Ս. Կարայան, 

Գ. Արզումանյան,  Ա.Ղազարյան, Զ. Հարությունյան, Է. Սողոմոնյան, Տ. Սարգսյան) 

 

1. Ընդունել ի գիտություն «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ-ի գլխավոր 

տնօրեն,  գործարարության աջակցման խորհրդի քարտուղար Ռ. Հարությունյանի 

հաղորդումը գործարարության աջակցման խորհրդի 2009թ.-ի ապրիլի 8-ի նիստի N 83-150(1) 

արձանագրությամբ տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին։  

2. Ընդունել ի գիտություն ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ս. Կարայանի 

հաղորդումն այն մասին, որ ավելացված արժեքի հարկի գծով հարկային պարտավորության 

ծագման պահի և ավելացված արժեքի հարկի գծով հաշվանցումներ կատարելու իրավունքի 

ստացման պահի հաշվառման հաշվեգրման մեթոդով որոշման սկզբունքները ներառվելու են 

ՀՀ հարկային օրենսգրքի հատուկ մասի նախագծում։  

3. ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ս. Կարայանին` հաշվի առնելով, որ հարկային 

մարմնի կողմից հաշվառվող բոլոր հարկային պարտավորությունների մարման արդյունքում 

առաջացած հաշվանցման ենթակա ավելացված արժեքի հարկի գումարի մնացորդը հարկ 

վճարողի ցանկությամբ ներմուծված ապրանքների մասով մաքսային մարմիններին 

վճարման ենթակա հարկերի գծով պարտավորությունների մարմանն ուղղելու 

ընթացակարգի հստակեցման և կատարելագործման, ինչպես նաև խնդրի կարգավորումը   ՀՀ 

հարկային օրենսգրքի հատուկ մասում ներառելու հարցերի շուրջ առկա են 

տարաձայնություններ, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 

հետ մեկ անգամ ևս քննարկել հարցը ու կոնկրետ առաջարկություն ներկայացնել 

Եկամուտների վարչարարության նոր մշակույթի ներդրման բարձրագույն խորհրդին։ Խնդրի 

կարգավորման վերջնական արդյունքների մասին տեղեկատվությունը ներկայացնել 

գործարարության աջակցման խորհրդի հաջորդ նիստին։  

4. ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ս. Կարայանին, ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ա. Ալավերդյանին` մեկ անգամ ևս 

քննարկել հարկ վճարողի մոտ այլ հարկատեսակների հաշվին գերավճարի գումարը 

հաշվանցելու դիմումի առկայության պայմաններում, նախքան օրենքով սահմանված կարգով 

այդ դիմումի հիման վրա ուսումնասիրության անցկացումը, դիմումում նշված` հաշվանցման 

ենթակա գումարի մասով հարկային պարտավորությունների գանձումից (այդ թվում նաև` 
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հարկ վճարողի բանկային հաշիվների արգելանք դնելու միջոցով) ձեռնպահ մնալու 

ընթացակարգ մշակելու և ՀՀ հարկային օրենսգրքի հատուկ մասում այն ներառելու հարցերը 

և կոնկրետ առաջարկություն ներկայացնել Եկամուտների վարչարարության նոր մշակույթի 

ներդրման բարձրագույն խորհրդին` խնդրի կարգավորման վերջնական արդյունքների 

մասին տեղեկատվություն ներկայացնելով գործարարության աջակցման խորհրդի հաջորդ 

նիստին։ 

5. Ընդունել ի գիտություն ՀՀ վարչապետ, գործարարության աջակցման խորհրդի 

նախագահ Տ. Սարգսյանի հաղորդումն այն մասին, որ անհրաժեշտ է սեղմ ժամկետներում   

ՀՀ հարկային օրենսգրքի հատուկ մասի նախագծի շուրջ գործարար շրջանակներում 

կազմակերպել շահագրգիռ քննարկումներ և արդյունքները տրամադրել ՀՀ ֆինանսների 

նախարարությանը։ 

6. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

տեղակալ Ա. Ալավերդյանին` հիմք ընդունելով «Հայաստանի Բանկերի Միություն» 

իրավաբանական անձանց միության նախագահ Է. Սողոմոնյանի և ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ա. Ալավերդյանի 

հաղորդումներն այն մասին, որ ՀՀ Կենտրոնական Բանկի, Հայաստանի բանկերի միության և 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչների 

մասնակցությամբ Հայաստանի բանկերի միության կողմից բարձրացված և ս/թ ապրիլի 8-ին 

կայացած գործարարության աջակցման խորհրդի նիստի N 83-150(1) արձանագրության    11-

րդ և 13-րդ կետերով տրված հանձնարարականների կատարման շուրջ տեղի են ունեցել 

քննարկումներ և կողմերը եկել են համաձայնության խնդիրների լուծման կոնկրետ 

տարբերակների շուրջ, երկշաբաթյա ժամկետում մշակել համապատասխան փաստաթղթերի 

նախագծերը, սահմանված կարգով դրանք դնել շրջանառության մեջ` ՀՀ հարկային 

օրենսգրքի հատուկ մասում ներառելու նպատակով։ Խնդիրների կարգավորման վերջնական 

արդյունքների մասին տեղեկատվությունը ներկայացնել գործարարության աջակցման 

խորհրդի հաջորդ նիստին։ 

 

2. Գործարարության աջակցման խորհրդի գործարար համայնքի ներկայացուցիչների կողմից 

բարձրացված մի շարք առաջարկությունների քննարկման մասին  

 
(Ռ. Հարությունյան, Տ. Դավթյան, Ն. Երիցյան, Գ. Խաչատրյան, Ա. Ալավերդյան, Ս. Կարայան, 

Գ. Արզումանյան,  Ա.Ղազարյան, Զ. Հարությունյան, Է. Սողոմոնյան, Ն. Նահապետյան,     

Ց. Գևորգյան, Ս. Բեկիրսկի, Վ. Աֆյան, Դ. Աթանեսյան, Ա. Ավետիսյան, Տ. Սարգսյան) 
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7. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ     Գ. 

Խաչատրյանին` մաքսազերծման գործընթացն առավել դյուրին և հրապարակային դարձնելու 

նպատակով ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեում 

գործարարության տարբեր ոլորտները ներկայացնող իրավաբանական անձանց 

միությունների, հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ կազմակերպել 

դասընթացներ ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման ժամանակ ՀՀ մաքսային 

օրենսդրությամբ ներմուծողներին ընձեռված հնարավորությունների պարզաբանման և 

ուսուցման համար։ 

8. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ     Գ. 

Խաչատրյանին` «Բիո-քիմ» ՍՊԸ-ի գործադիր տնօրեն Ա. Ավետիսյանի հետ քննարկել 2008թ. 

ապրիլին ընկերության կողմից Չինաստանից ներմուծված սարքավորման մաքսազերծման 

ընթացքում ծագած խնդիրը։ 

9. «Ակադեմիկոս Ա.Լ.Մնջոյանի անվ. Գյումրիի հիդրոէլեկտրակայան» ՍՊԸ-ի գլխավոր 

տնօրեն Ն. Նահապետյանին` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 

կոմիտեի քննարկմանը ներկայացնել փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործունեությունը 

լիցենզավորելու հետևանքով նրանց խոշոր հարկ վճարողներին դասելու և ոլորտում 

ավելացված արժեքի հարկի կիրառման հետ կապված խնդիրները։ 

10. «Սոլարէն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Վ. Աֆյանին` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեին ներկայացնել համատեղ գործունեության պայմանագրով 

կատարվող գործարքները ավելացված արժեքի հարկով հարկելու հետ կապված խնդիրները` 

հետագայում դրանք Եկամուտների վարչարարության նոր մշակույթի ներդրման 

բարձրագույն խորհրդում քննարկելու համար։ 

11. «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն,  

գործարարության աջակցման խորհրդի քարտուղար Ռ. Հարությունյանին և առաջարկել      ՀՀ 

ազգային վիճակագրական ծառայությանը` համատեղ քննարկել փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների կողմից ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն ներկայացվող 

հաշվետվությունների պարզեցման և կրճատման հետ կապված գործարար հանրության 

կողմից բարձրացված հարցերը և արդյունքները ներկայացնել գործարարության աջակցման 

խորհրդի հաջորդ նիստին։ 

12. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ     

Գ. Խաչատրյանին` «Ամերիկյան առևտրի պալատը Հայաստանում» իրավաբանական 

անձանց միության նախագահ Դ. Աթանեսյանի հետ քննարկել «Արմեինա Մարիոթ 
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հյուրանոցայի համալիր»  ՓԲԸ-ի կողմից ներմուծված ապրանքների մաքսազերծման հետ 

կապված խնդիրը։ 

13. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

տեղակալ Ա. Ալավերդյանին` «Հայաստանի վաճառականներ» հասարակական 

կազմակերպության նախագահ Ց. Գևորգյանի հետ քննարկել«ապառիկ» եղանակով, 

հատկապես գյուղական շրջաններում,  առևտուր իրականացնելու ժամանակ հաշվիչ 

դրամարկղային մեքենաների կիրառման հետ կապված խնդիրները և հարցի հնարավոր 

կարգավորման մասին տեղեկատվություն ներկայացնել գործարարության աջակցման 

խորհրդի հաջորդ նիստին։ 

14. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

տեղակալ Ա. Ալավերդյանին` «Տոսպ» տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ԲԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն       Ս. 

Բեկիրսկու հետ քննարկել մատակարարներին գնորդների կողմից ապրանքների որոշ մասը 

հետ վերադարձնելու ժամանակ ապրանքների գնի վրա ավելացված արժեքի հարկի 

կիրառման հետ կապված խնդիրները և հարցի հնարավոր կարգավորման մասին 

տեղեկատվություն ներկայացնել գործարարության աջակցման խորհրդի հաջորդ նիստին։ 

15. Ընդունել ի գիտություն ՀՀ վարչապետ, գործարարության աջակցման խորհրդի 

նախագահ Տ. Սարգսյանի հաղորդումն այն մասին, որ «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ-ի կողմից 

բարձրացված էներգախնայողության ոլորտին առնչվող առաջարկությունները կդիտարկվեն 

Համաշխարհային Բանկի կողմից իրականացվող համապատասխան ծրագրերի 

շրջանակներում։ 

16. «Հայաստանի Բանկերի Միություն» իրավաբանական անձանց միության 

նախագահ Է. Սողոմոնյանին և «Հայաստանի վաճառականներ» հասարակական 

կազմակերպության նախագահ Ց. Գևորգյանին` համատեղ քննարկել ֆինանսատնտեսական 

ճգնաժամի պայմաններում անհատ ձեռներեցներին և փոքր ձեռնարկություններին բանկերի 

կողմից տրված վարկերի ետ վերադարձման նոր մոտեցումներ և ճկուն մեխանիզմներ 

կիրառելու հնարավորությունները` արդյունքների մասին տեղեկատվություն ներկայացնելով 

գործարարության աջակցման խորհրդի հաջորդ նիստին։ 

 

3. Գործարարության աջակցման խորհրդի քարտուղարության կողմից աշխատանքային 

հարաբերությունների կանոնակարգման ոլորտում (ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրքը, 

«Սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքը և դրանցից բխող այլ 

իրավական ակտերի կիրառում) իրականացված ուսումնասիրությունների և 
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քննարկումների արդյունքում վեր հանված գործարարության զարգացման վրա ազդող մի 

շարք խնդիրների և դրանց լուծման առաջարկությունների քննարկման մասին 

 
(Ռ. Հարությունյան, Ա. Համբարձումյան, Տ. Սարգսյան) 

 
17. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Ա. Համբարձումյանին`       ՀՀ 

էկոնոմիկայի նախարար Ն. Երիցյանի հետ համատեղ երկշաբաթյա ժամկետում շարունակել 

քննարկումները աշխատանքային հարաբերությունների կանոնակարգման ոլորտում 

բարձրացված հարցերի շուրջ համաձայնեցված մոտեցումներ մշակելու համար` զուգահեռ 

իրականացնելով նաև ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունների հետ 

փոխկապակցված ՀՀ այլ օրենքներում և իրավական ակտերում փոփոխություններ 

կատարելու աշխատանքները և արդյունքների մասին ամփոփ տեղեկատվություն 

ներկայացնել գործարարության աջակցման խորհրդի հաջորդ նիստին։ 

 

 

 

 

 

 

 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 
   ՆԱԽԱԳԱՀ, 
     ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                                                               
   ՎԱՐՉԱՊԵՏ            Տ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 
 
 
 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 
   ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                Ռ. 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 


