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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

պարոն ԱՐԱ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Սաղաթելյան

Համաձայն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության

սահմանադրական օրենքի 66-րդ, 70-րդ և 77-րդ հոդվածների՝ Ձեզ ենք ներկայացնում՝

1) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

քում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի

(Պ-115-16.08.2017-ԱՍ-011/0) վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

առաջարկությունը և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների

էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության եզրակացությունը.

2) Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ի

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ (հարակից զեկուցող) նշա-

նակելու մասին» N 1022-Ա որոշումը:

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ նշված օրենքի նախագիծը ներկայացվել է

կարգավորման ազդեցության գնահատման, ինչը սահմանված ժամկետում ստանալուց

հետո լրացուցիչ կտրամադրվի Ձեզ:

Հարգանքով`
ՎԱՀԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
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«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Պ-115-16.08.2017-ԱՍ-011/0) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առաջարկում է ներկայացված նա-

խագծով քննարկվող գործող օրենքի հոդվածը թողնել անփոփոխ՝ հետևյալ հիմնավորմամբ`

1. Նախագծի ընդունումը կհանգեցնի նախագծի հիմնավորմամբ ներկայացված

նպատակի իրականացմանը, եթե առաջարկության ընդունման արդյունքում նվազեն դե-

ղերի գները: Այս առումով, կարծում ենք, որ ոչնչով երաշխավորված չէ այն հանգա-

մանքը, որ դեղերի իրացումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու արդյունքում դե-

ղերի գները կնվազեն: Ավելին, ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնու-

թյունների կիրառության նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ նման պայման-

ներում բարձր շահույթներ ստանալու նպատակով տնտեսվարող սուբյեկտները չեն նվա-

զեցնում ապրանքների գները կամ նվազեցնում են չնչին չափով, իսկ Հայաստանի

Հանրապետության կառավարությունը ժամանակակից շուկայավարման պայմաններում

չի կարող ուղղակի ստիպել տնտեսվարողներին նվազեցնելու գները:

Արդյունքում, նախագծով ներկայացված առաջարկության ընդունումը ոչ միայն չի

հանգեցնի նախագծի առջև դրված նպատակների իրագործմանը, այլև դեղեր իրացնող

տնտեսվարող սուբյեկտների համար կստեղծի գերշահույթ ստանալու հնարավորու-

թյուններ: Հետևաբար, դեղերի իրացումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու ար-

դյունքում դեղերի գների նվազեցում ակնկալելն իրատեսական չէ: Փոխարենը՝ դեղերի

իրացումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելը կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապե-

տության պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազման, ինչպես նաև հարկվող

շրջանառությունների հսկման մեխանիզմների թուլացման:

2. Գտնում ենք, որ առաջարկության ընդունումը չի հանգեցնի դեղերի գների էական

նվազման՝ հաշվի առնելով նաև այն, որ`
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1) ներմուծվող դեղերը շարունակվելու են հարկվել ավելացված արժեքի հարկով,

ինչը նշանակում է, որ հետագա իրացման փուլում դեղերի գները չեն կարող ավելացված

արժեքի հարկի դրույքաչափին համարժեք նվազել: Նշվածը հիմնավորվում է այն

հանգամանքով, որ դեղերի իրացումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու դեպքում

դեղեր ներմուծող տնտեսվարող սուբյեկտներն իրավունք չեն ունենալու օգտվել սահ-

մանին վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարները հաշվանցելու իրավունքից,

որի արդյունքում ավելացված արժեքի հարկի նշված գումարները դառնալու են դեղերի

ինքնարժեքի տարր.

2) դեղերի արտադրության ընթացքում արտադրողների կողմից իրականացվում

են ավելացված արժեքի հարկով հարկման ենթակա ձեռքբերումներ մասնավորապես`

էլեկտրաէներգիա, սարքավորումներ և այլն, ինչը նույնպես նշանակում է, որ դեղերի

իրացումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու դեպքում դեղեր արտադրող

տնտեսվարող սուբյեկտներն իրավունք չեն ունենալու օգտվել մատակարարներին

վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարները հաշվանցելու իրավունքից, որի

արդյունքում ավելացված արժեքի հարկի նշված գումարները դառնալու են դեղերի

ինքնարժեքի տարր: Արդյունքում, դեղերի իրացման փուլում դեղերի գները չեն կարող

ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափին համարժեք նվազել:

3. Ցանկացած հարկային արտոնության սահմանումը մշտապես ուղեկցվում է ոչ

միայն հարկումից խուսափելու և չարաշահումների ռիսկերով, այլ նաև հանգեցնում է

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների նվազեցման: Հաշվի

առնելով այդ հանգամանքը, գտնում ենք, որ ցանկացած նոր հարկային արտոնության

սահմանման առաջարկությունը պետք է ուղեկցվի համապատասխան վերլուծություննե-

րով և հաշվարկներով, որոնց արդյունքում հնարավոր կլինի հասկանալ, թե ինչ հետևանք-

ներ և ինչ արդյունքներ է տալու նման առաջարկության ընդունումը: Մասնավորապես,

գտնում ենք, որ դեղերի իրացումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու արտոնու-

թյուն սահմանելուց առաջ անհրաժեշտ է իրականացնել ծախսեր-օգուտներ վերլուծու-
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թյուն՝ գնահատելու համար արտոնության սահմանման արդյունքում պետության կրած

կորուստները և արտոնության հնարավոր շահառուների օգուտները:

Նշվածի անհրաժեշտությունն առավել քան երբևէ կարևորվում է ներկա տնտեսա-

կան պայմաններում, երբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտ-

ների յուրաքանչյուր միավորի զիջումն առնվազն պետք է լինի առավելագույնս թիրա-

խային, ինչպես նաև նպաստի տնտեսական աճին և հեռանկարային աճի կայուն հիմ-

քերի ապահովմանը:

Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ առաջարկության ընդունման դեպքում, եթե ենթա-

դրենք, որ այնուամենայնիվ կարող է տեղի ունենալ դեղերի գների նվազեցում, ապա այդ

պարագայում դրանից կօգտվի նաև հասարակության գնողունակ հատվածը: Դա

նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների

հաշվին ավելացվում են արդեն իսկ սոցիալական առումով ապահովված անձանց

տնօրինվող եկամուտները: Այս առումով հայտնում ենք, որ առկա ֆինանսական ռեսուրս-

ների արդյունավետ կառավարման և նշված ռեսուրսների թիրախային օգտագործման

անհրաժեշտությունն առավել քան կարևոր է և այդ առումով իրականացվող հարկային

քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի ոչ թե համատարած հարկային արտոնու-

թյունների տրամադրմանը, այլ հարկերի հավաքագրման պոտենցիալն ավելացնելուն և

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսերի միջոցով հասարակության

սոցիալապես առավել խոցելի խավերին աջակցություն տրամադրելուն: Թերևս նշված

նպատակադրումն իրագործելու անհրաժեշտությամբ է պայմանավորված նաև այն հան-

գամանքը, որ իրականացվող հարկային քաղաքականությունն ուղղված է միայն այն-

պիսի հարկային արտոնությունների տրամադրմանը, որի արդյունքում հնարավոր կլինի

ապահովել տնտեսական աճ:

Ինչ վերաբերում է դեղերի մասով հասարակության սոցիալապես առավել խոցելի

խավերին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից աջակցություն

տրամադրելուն, ապա պետության կողմից արդեն իսկ երաշխավորված է բնակչության
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սոցիալապես խոցելի խավերի՝ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու հնարավո-

րությունը, որն իրականացվում է աջակցության համապատասխան ծրագրերի միջոցով:

Նշված ծրագրերը վերաբերում են այդ սոցիալական խմբերում ներառված անձանց

անհրաժեշտ բոլոր դեղերին և այդ դեղերն անվճար կամ դեղի գնի կեսը վճարելու

պայմանով հատկացնելուն: Խոսքը, մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2006 թվականի N 1717-Ն որոշման շրջանակներում ցուցաբերվող աջակ-

ցության ծրագրի մասին է: Այս առումով շահառուների առավել խոցելի շրջանակի համար

ներկայացված նախագծի ընդունման արդյունքում որևէ օգուտ ունենալու հնարավորութ-

յունը, ըստ էության, բացակայում է, քանի որ ինչպես արդեն նշվեց, նշված խավերն

արդեն իսկ դեղերը ձեռք են բերում անվճար կամ գնի կեսը վճարելով:

Միաժամանակ, նախագծի հիմնավորման մեջ նշված՝ հարևան Վրաստանից առավել

մատչելի դեղեր ձեռք բերելու փաստի կապակցությամբ գտնում ենք, որ նշված հանգամանքը

համատարած բնույթ չի կրում: Բացի դրանից, հայտնում ենք, որ ներկայացված և վերլուծված

չեն, թե Վրաստանում դեղերի գների մատչելի լինելն ինչպիսի հանգամանքներով է պայմանա-

վորված: Մասնավորապես, տրանսպորտային ծախսերով, տնտեսվարող սուբյեկտների շահու-

թաբերության մակարդակով, թե այլ հանգամանքներով: Վերլուծված չեն նաև դեղերի իրա-

ցումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու արդյունքում արդյոք Հայաստանի Հանրա-

պետությունում և Վրաստանում դեղերի գները կլինեն համադրելի, ինչը տնտեսապես ոչ

շահավետ կդարձնի Վրաստանից դեղերի ձեռքբերումը:

Հաշվի առնելով նշվածը՝ գտնում ենք, որ առաջարկության ընդունումը չի նպաս-

տի նախագծի առջև դրված նպատակների իրականացմանը, այլ միայն կհանգեցնի

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազմանը:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵ-

ՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԿԱՄ
ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում

լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումն

էականորեն կնվազեցնի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտները:
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ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-115-16.08.2017-ԱՍ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»՝ Հայաստանի Հանրապետության 1997
թվականի մայիսի 14-ի ՀՕ-118 օրենքի հոդված 15-ի 19-րդ կետում «մայրական կաթի,»
բառակապակցությունից հետո լրացնել «դեղերի,» բառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԱԽԱԳԾԻ

Ընթացիկ իրավիճակը եւ առկա խնդիրները

Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի բարձր գները հանգեցնում են մի
իրավիճակի, երբ ՀՀ բազմաթիվ քաղաքացիներ ստիպված են անհրաժեշտ դեղեր
ձեռքբերելու համար դիմել արտերկրում ապրող կամ արտերկիր մեկնող բարեկամներին
եւ ընդհուպ դեղերի գնումներ իրականացնելու համար մեկնել հարեւան Վրաստան:
Փորձագետների, պետական պաշտոնյաների մեկնաբանությունների համաձայն
Հայաստանում դեղերի բարձր գների առանցքային պատճառներից մեկն այն է, որ մեր
երկրում դեղերի իրացման վրա կիրառվում է ավելացված արժեքի հարկ: Ստեղծված
իրավիճակը սպառնալիքներ է ստեղծում ՀՀ քաղաքացիների առողջության
պահպանման համար, որովհետեւ դեղերը Հայաստանում գնալով դառնում են ավելի եւ
ավելի անմատչելի:

Առաջարկվող լուծումները

Նախագծով առաջարկվում է դեղերի իրացումը ազատել Ավելացված արժեքի հարկից:

Ակնկալվող արդյունքները

Դեղերի իրացումը ԱԱՀ-ով հարկումից ազատելը կհանգեցնի դեղերի որոշակի
էժանացման, դեղերը համապատասխանաբար կդառնան ավելի մատչելի ինչը դրական
ազդեցություն կունենա Հայաստանի բնակչության առողջապահական վիճակի վրա:


