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ՀՏԴ 336.2 

ՀարՀարՀարՀարկային վարչարարության իրականացման միջազգային փորձըկային վարչարարության իրականացման միջազգային փորձըկային վարչարարության իրականացման միջազգային փորձըկային վարչարարության իրականացման միջազգային փորձը    

ԶաքարյանԶաքարյանԶաքարյանԶաքարյան    ՄերիՄերիՄերիՄերի    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . հարկային մարմին, հարկ վճարող, հարկային 
եկամուտ, հարկային բեռ, հաշվետվություն, շահութահարկ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Հարկման համաշխարհային փորձը, հասարակության զարգացման 

անցումը հետարդյունաբերական փուլին, երբ առավել արժեքավոր են 
դառնում տեղեկատվությունն ու ծառայությունները, տեղեկատվական և 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման մակարդակն ու 
տեմպը հնարավորություններ են ստեղծում հարկային վարչարարության 
արդյունավետ մեխանիզմ կառուցելու համար: Զարգացած հարկային 
վարչարարության համակարգ ունեցող երկրներում հատուկ ուշադրու-
թյուն է դարձվում հարկային մարմնի և հարկ վճարողների տեղեկատվա-
կան փոխգործակցությանը: Շեշտը դրվում է հարկային փաստաթղթերի 
(ձևեր, հաշվարկներ, հրահանգներ) պարզեցման, ինչպես նաև հարկ վճա-
րողի համար հարկային մարմնի հետ շփման առավել հարմար մեխա-
նիզմների ստեղծման վրա: Դրա համար վերջիններս լայնորեն օգտագոր-
ծում են տեղեկատվության տարածման բոլոր եղանակները՝ զանգվա-
ծային լրատվության միջոցներից մինչև համացանց: 

Հարկային վարչարարությունը պետական կառավարման անբաժա-
նելի տարր է և երկրի տնտեսության հաջող զարգացման կարևորագույն 
հանգամանք: Արտասահմանյան երկրները հարկային վարչարարության 
ոլորտում կուտակել են հսկայական փորձ, որն օգտագործելիս անհրա-
ժեշտ է հաշվի առնել պետության տնտեսական և քաղաքական իրավի-
ճակը, քաղաքացիների մտածելակերպը, ինչպես նաև հարկային օրենս-
դրության առանձնահատկությունները: 

Միջազգային փորձի վերլուծությունՄիջազգային փորձի վերլուծությունՄիջազգային փորձի վերլուծությունՄիջազգային փորձի վերլուծություն    
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հարկային վարչարա-

րության արդյունավետ համակարգ ունենալու գործում կարևորվում է 
նախնական հարկային կարգավորման ինստիտուտի գործառույթը: Դրա 
նշանակությունը այն է, որ հարկ վճարողը պայմանավորվում է հարկային 
մարմնի հետ գործարքների հարկային հետևանքների, գնագոյացման 
հարցերի, շահույթի բաշխման, ներդրումային նախագծերի և այլ բիզնես-
գործարքների վերաբերյալ՝ նախքան դրանք իրականացնելը: Նման հա-
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րաբերությունները գործում են ինչպես հարկային պայմանագրեր կնքելու, 
այնպես էլ անհատական խորհրդատվություն ստանալու ձևով [5, 41]: 
Դրանց կիրառման արդյունավետության վառ օրինակ են Ֆրանսիան, 
Նիդեռլանդները, Շվեդիան, Գերմանիան, ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան 
(աղյուսակ 1), որտեղ հարկերից խուսափելու ցածր մակարդակ է գրանց-
ված: Հարկային համաձայնագրերի առավելությունները ներառում են 
հարկ վճարողի համար իրավիճակի թափանցիկություն և անկանխատե-
սելի հարկային ռիսկերի բացակայության երաշխիք, իսկ էական թերու-
թյունն այն է, որ մեծանում է կոռուպցիայի աճը, քանի որ որոշումները 
առավել հաճախ ընդունվում են անհատապես: 

ԱղյուսաԱղյուսաԱղյուսաԱղյուսակ 1կ 1կ 1կ 1    
Հարկային կարգավորման նախնական ինստիտուտի Հարկային կարգավորման նախնական ինստիտուտի Հարկային կարգավորման նախնական ինստիտուտի Հարկային կարգավորման նախնական ինստիտուտի     

գործառույթի նկարագրությունըգործառույթի նկարագրությունըգործառույթի նկարագրությունըգործառույթի նկարագրությունը    

ԵրկիրԵրկիրԵրկիրԵրկիր    ՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրություն    
Ֆրանսիա, ԱՄՆ,  
Շվեդիա 

Հարկ վճարողն իրավունք ունի հարցում ներկայացնել 
հարկային մարմիններ՝ պլանավորված գործարքի հնա-
րավոր հարկային հետևանքների առումով նախնական 
կարծիք ստանալու համար 

Գերմանիա Ընթացակարգը իրականացվում է առանձին հարկային 
վճարումների մասով հարցերի կամ ֆիսկալ վերահսկողու-
թյան իրականացման հետ կապված փաստացի իրա-
վիճակների գնահատման վերաբերյալ հարկ վճարողներին 
խորհրդատվության տրամադրմամբ 

Նիդեռլանդներ Հարկային ռիսկի առաջացման դեպքում ընկերությունը 
դիմում է հարկային մարմին, որը որոշակի ժամանակում 
պարտավոր է դրանից դուրս գալու համար առաջարկու-
թյուններ տալ 

Մեծ Բրիտանիա Հարկ վճարողները բիզնեսի կազմակերպման նոր սխեմա-
ների ներդրումից առաջ հարկային և մաքսային ծառայու-
թյուններին պետք է ներկայացնեն դրանց նկարագրու-
թյունը 

 
Հարկ վճարողների կողմից կատարված հարկային իրավախախտ-

ման կամավոր բացահայտման խրախուսման քաղաքականությունը 
ուղղված է հարկային վարչարարության սուր խնդիրների լուծմանը: 
Ծրագիրը սկզբնապես ներդրվել է 2011թ.-ին ԱՄՆ-ում, որից ստացված 
օգուտը գնահատվել է ավելի քան 3 մլրդ $, իսկ ընդօրինակած Մեծ Բրի-
տանիայիում՝ 275 մլն ֆունտ ստեռլինգ [4, 121]: Ծրագիրը շարունակվել է 
նաև հետագա տարիներին: 2020 թ. մարտին ԱՄՆ-ի հարկային մարմին-
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ների կողմից կազմակերպված հարցման հրապարակված արդյունքների 
համաձայն՝ ամերիկացիների 95%-ը կարծում է, որ յուրաքանչյուրի 
քաղաքացիական պարտքն է վճարել հարկերի իրենց արդար բաժինը: 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում արտասահմանյան զարգացած 
երկրներում կատարված բարեփոխումների վերլուծությունը հարկային 
վարչարարության համակարգերի կատարելագործման և արդիականաց-
ման մի քանի ընդհանուր ուղղություն է առանձնացնում՝ հարկերի կառա-
վարման գործընթացի արդյունավետության օպտիմալացում և համընդ-
հանրացում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրում, հարկային 
մարմինների գործառույթների իրականացման համար երրորդ կողմերի 
ներգրավում։ Մասնավորապես՝ կարևորվում է տեղեկատվական նոր 
տեխնոլոգիաների ներդրման դերը հարկերի վճարումից խուսափելու 
հարցում, քանի որ շատ հաճախ դա կատարվում է հարկային հաշվառ-
ման, հաշվետվությունների ներկայացման և վճարումների իրականաց-
ման բարդ ընթացակարգերի միջով անցնելու հարկ վճարողի դժկամու-
թյան արդյունքում: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վերո-
նշյալ ընթացակարգերի թվայնացումը հանգեցրել է հարկ վճարողների 
կողմից իրենց քաղաքացիական պարտքի իրացման բարձրացմանը: Հաշ-
վետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի արդյունա-
վետության գնահատման համար կատարել ենք SWOT-վերլուծություն 
(աղյուսակ 2 և 3)։ Նշենք նաև, որ Արգենտինայում, Դանիայում, Իտալիա-
յում, Իսպանիայում էլեկտրոնային համակարգով հանձնվող հարկային 
հաշվետվությունների տեսակարար կշիռը ներկայացվող բոլոր հաշվետ-
վությունների մեջ կազմում է 100%։ 

Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2.     
Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի     

SWOTSWOTSWOTSWOT----վերլուծություն՝ ուժեղ և թույլ կողմերվերլուծություն՝ ուժեղ և թույլ կողմերվերլուծություն՝ ուժեղ և թույլ կողմերվերլուծություն՝ ուժեղ և թույլ կողմեր    

Ուժեղ կողմերՈւժեղ կողմերՈւժեղ կողմերՈւժեղ կողմեր    Թույլ կողմերԹույլ կողմերԹույլ կողմերԹույլ կողմեր    
Ժամանակի և ֆինանսական 
ռեսուրսների տնտեսում 

Տեխնիկական բազայի առկայություն 

Հարկային մարմին այցելելու 
անհրաժեշտության նվազում 

Համապատասխան մասնագետների 
առկայություն 

Չհաստատված հարկային ձևերով 
հաշվետվությունների ներկայացման 

փաստի բացակայություն 

Հաշվետվությունների 
կրկնապատկում հարկային մարմնի 

դրոշմակնիքով 
Հաշվետվությունների ներկայացում 
հարկային մարմնի աշխատանքի 

գրաֆիկից անկախ 

Էլեկտրոնային ստորագրության 
օգտագործում 
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Ուժեղ կողմերՈւժեղ կողմերՈւժեղ կողմերՈւժեղ կողմեր    Թույլ կողմերԹույլ կողմերԹույլ կողմերԹույլ կողմեր    
Հաշվետվությունների ընդունման 

հաստատում 
Սարքավորումների ձեռքբերման 

ծախսերի մեծություն 
Տեղեկատվության գաղտնիության 

ապահովում 
 

Համակարգից օգտվելու հեշտություն 
և պարզություն 

 

Հաշվետվությունների գրագիտության 
բարձրացում 

 

Հարկային մարմնի տեսուչի կողմից 
օգնության ցուցաբերում 

 

    
Աղյուսակ 3. Աղյուսակ 3. Աղյուսակ 3. Աղյուսակ 3.     

Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի     
SWOTSWOTSWOTSWOT----վերլուծություն՝ հնարավորություններ և սպառնալիքներվերլուծություն՝ հնարավորություններ և սպառնալիքներվերլուծություն՝ հնարավորություններ և սպառնալիքներվերլուծություն՝ հնարավորություններ և սպառնալիքներ 

ՀնարավորություններՀնարավորություններՀնարավորություններՀնարավորություններ    ՍպառնալիքներՍպառնալիքներՍպառնալիքներՍպառնալիքներ    
Հաշվետվետվությունների լրացման 
տեխնիկական սխալների կրճատում 

Ինտերնետ-պրովայդերի և օպերատորի 
աշխատանքից կախվածություն 

Հաշվետվետվությունների և այլ 
փաստաթղթերի պատմության և 

արխիվի դիտում 

Ծրագրային ապահովման 
խանգարումներ 

Երկրում էլեկտրոնային 
ենթակառուցվածքների զարգացում 

Ծրագրի օգնությամբ ոչ բոլոր սխալների 
ֆիքսում 

Միջազգային ընկերությունների հետ 
տեղեկությունների փոխանակում 

Տեղեկատվության կորուստ 

Արտասահմանյան առաջատար փորձի 
կիրառում 

Տեղեկատվության հասանելիություն 
երրորդ անձանց 

Հարկային մարմինների աշխատանքի 
արդյունավետության բարձրացում 

Կախվածություն էլեկտրաէներգիայի 
առկայությունից 

Մատուցվող ծառայությունների որակի 
բարձրացում 

 

Օրենսդրական և նորմատիվ ակտերի 
փոփոխություններին անմիջական 

տեղեկացում 

 

Հարկ վճարողների գրագիտության և 
իրազեկվածության մակարդակի 

բարձրացում 

 

Հարկ վճարողների քաղաքացիական 
պարտքի իրացում 

 

Տնտեսական զարգացման խթանում  
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ՀնարավորություններՀնարավորություններՀնարավորություններՀնարավորություններ    ՍպառնալիքներՍպառնալիքներՍպառնալիքներՍպառնալիքներ    
Հարկային վարչարարության 

արդյունավետության բարձրացում 
 

Հարկային մարմինների կողմից 
հսկողության ուժեղացում 

 

 
Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգից 

օգտվելու արդյունքները բարելավելու համար կիրառվում են տարբեր 
մեթոդներ: Այսպես. եթե հարկ վճարողը պարտավոր է վճարել հարկերը և 
հարկային հայտարարագիր ներկայացնել մինչև ամսվա 1-ը, ապա 
վճարողը, ով հայտարարագիրը ներկայացնում է հաշվետվությունների 
ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, կարող է հետաձգել 
վճարման ժամկետը 15-20 օրով: Այսպիսով, նա կարող է իր շրջանառու 
միջոցները լրացուցիչ օգտագործել արտադրությունում: Օրինակ՝ Ավստ-
րալիայում բոլոր այն հարկ վճարողները, ովքեր հայտարարագրեր են 
ներկայացնում թղթային եղանակով, ըստ օրենքի՝ գերավճարի վերադարձ 
ստանում են 28 օրվա ընթացքում, իսկ հաշվետվությունների ներկայաց-
ման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ներկայացնողները՝ 4 օրվա 
ընթացքում: Հարկային հաշվետվությունները ժամանակին ներկայաց-
նելու մշակույթի զարգացման համար Թայվանում և Ինդոնեզիայում 
կիրառվում է վիճակախաղերի փորձը, որին մասնակցելու համար հարկ 
վճարողը պետք է ժամանակին ներկայացնի հարկային հաշվետվու-
թյունը, իսկ վիճակախաղի արդյունքներով հաղթողը ստանում է մեծ 
գումար: Ֆրանսիայում հարկային հայտարարագիր չներկայացնելու դեպ-
քում հարկային մարմինը հաշվարկում է հարկ վճարողի պլանավորված 
եկամուտը՝ ելնելով նրա կենսակերպից: Այսպես. եթե հարկ վճարողը 
ունի տուն, որի կադաստրային արժեքը որոշված է, ապա եկամուտը հաշ-
վարկվում է տարեկան վարձավճարի հնգապատիկի չափով: Համարվում 
է, որ տնային աշխատողի առկայության դեպքում եկամուտը կազմում է 
առնվազն 30 հազար եվրո, նոր մեքենայի դեպքում՝ արժեքի 75% [2, 68]: 

Միջազգային փորձից առանձնացրել ենք նաև հարկային պարտավո-
րությունների կամավոր կատարման մշակույթի ձևավորման առանձնա-
հատկությունները, մասնավորապես՝ բնակչության քաղաքացիական 
պարտքի իրացման՝ հասկացնելով մարդկանց, որ հարկերի և տուրքերի 
չվճարումը բացասաբար է ազդում երկրի տնտեսական զարգացման վրա: 
Օրինակ՝ Ֆրանսիայում բյուջե հարկային վճարումների գրեթե 98%-ը 
հարկ վճարողները վճարում են կամավոր հիմունքներով, ինչը բա-
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ցատրվում է հասարակության իրազեկվածության և պատասխանատվու-
թյան բարձր մակարդակով, ֆինանսական պատժամիջոցների զգալի քա-
նակությամբ, հավասար գործընկերությամբ և հարկային հարաբերու-
թյունների սուբյեկտների միջև փոխազդեցությամբ: Շվեդիայում հարկ 
վճարողների 80%-ը բարեխիղճ և օրինապահ հարկ վճարող է: Միաժա-
մանակ մի շարք երկրներում հարկերի կամավոր վճարման մակարդակը 
բավականին ցածր է, ինչի արդյունքում բյուջեի եկամուտները ձևավոր-
վում են հարկ վճարողների վրա հարկային մարմնի ճնշման և հարկային 
պարտավորության կատարման տարբեր գործիքների և ընթացակարգերի 
օգտագործման արդյունքում: Օրենքին համապատասխանության աստի-
ճանը ԱՄՆ-ում շատ բարձր է. հաշվարկված հարկերի 83%-ը վճարվում է 
կամավոր և ճիշտ: Նման արդյունքներ ձեռք են բերվել հարկային վարչա-
րարության 15 տարվա բարեփոխումների արդյունքում: 

Կախված երկրի տնտեսության և, մասնավորապես, հարկաբյուջե-
տային համակարգի զարգացման մակարդակից, արտաքին և ներքին գոր-
ծոնների ազդեցությունից, վերահսկող մարմինների նկատմամբ հարկ 
վճարողների վստահության աստիճանից՝ հարկային պարտավորության 
գանձման համար կիրառվում են հարկային վարչարարության տարբեր 
մեթոդներ: Ֆրանսիայում հարկ վճարողների հարկային պարտավորու-
թյունների կատարումն ապահովելու նպատակով նախատեսված է 
գրավի վաճառք, պարտապանի տրանսպորտային միջոցների բռնագրա-
վում մինչև հարկային պարտավորության վճարումը [6, 226]: Շվեդիայում 
հարկային վարչարարության համակարգը ենթադրում է հարկերի աստի-
ճանական վճարում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում: Իռլան-
դիայում և Իսպանիայում հարկային պարտավորության կառավարման 
նախազգուշական ընթացակարգերի հետ մեկտեղ կիրառվում է ազդեցու-
թյան բարոյական կողմը, որի դեպքում պարտապանների անուն-ազգա-
նունները պաշտոնապես հրապարակվում են լրատվամիջոցներում 
յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ՝ հարկային օրենսդրության խախտման 
տվյալների ամբողջական նշումով: Նման փորձ կիրառվում է նաև Հայաս-
տանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում: 
Արցախի Հանրապետությունում տարեկան կտրվածքով հրապարկվում 
են հաշվետու տարվա արդյունքներով 1 մլն դրամ և ավելի հարկային 
ապառքներ կուտակած հարկ վճարողների ցանկը [1]: Չնայած այդ պրակ-
տիկան կիրառվում է դեռևս 2006 թ.-ից, սակայն այն իր գործուն ազդեցու-
թյունը չունի Արցախի Հանրապետությունում ապառքների կառավարման 
տեսանկյունից: Ինչպես աշխարհի շատ երկրներում՝ Պորտուգալիայում 
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հարկային պարտավորությունների պետական կառավարումն իրակա-
նացվում է ժամանակին չվճարված հարկերի նկատմամբ տույժ-տուգանք-
ների խիստ համակարգի կիրառմամբ: Այսպես. ժամանակին հարկային 
մարմնի որոշած գումարի մուծում չիրականացնելու դեպքում տուգանքը 
գանձվում է անմիջապես՝ առանց նախազգուշացման և բյուրոկրատական 
ընթացակարգերի, ներառյալ՝ դատական: 

Հարկային վարչարարության ընթացակարգերի նկատմամբ հարկ 
վճարողների հանդուրժողականության պատճառներից մեկը հարկային 
մարմնի հետ շփման դյուրինությունն է: Շվեդիայում չկան հերթեր, սպա-
սումներ և բյուրոկրատիա, և երկրի բնակչությունը, ինչպես և ԱՄՆ-ում, 
լավագույն հարկ վճարողներից է: Հասարակական կարծիքների հար-
ցումը ցույց է տալիս, որ շատերը համաձայն կլինեն հարկ եղած դեպքում 
վճարել ավելի շատ հարկեր, քանի որ նրանք վստահում են պետությանը 
և հարկային մարմնին: ԱՄՆ-ում գործում է «վստահության հեռախոսը», 
որին կարող է դիմել ցանկացած հարկ վճարող, ով ունի հարկային 
օրենսդրության խախտման կասկածներ կամ հուսալի ապացույցներ: 
Կամավոր տեղեկատվիչները կարող են ակնկալել հայտնաբերված 
գումարի մինչև 10%-ի պարգևատրում, բայց 100 000 $-ից ոչ ավելի [3, 101]: 
Իսպանիայում նման տեղեկություն ուղարկվում է էլեկտրոնային եղանա-
կով՝ նշելով անձի տվյալները և ստորագրելով այն: 

Մեծ ուշադրության է արժանի հարկային հսկողություն և ստուգում 
իրականացնող հարկային տեսուչների աշխատանքի գնահատման բալա-
յին համակարգը Գերմանիայում: Բալային նորմատիվ ցուցիչը համապա-
տասխան գերատեսչությունների ղեկավարների կողմից հարկային 
տեսուչների գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականաց-
ման միջոց է: Ցուցիչի էությունն այն է, որ կախված յուրաքանչյուր ստուգ-
ված ընկերության կատեգորիայից՝ տեսուչին տրվում են որոշակի միա-
վորներ՝ 1-8 բալ: Հաշվետու տարվա համար յուրաքանչյուր տեսուչ պետք 
է ունենա առնվազն 34 բալ, ինչով գնահատվում է նրա համապատասխա-
նությունը պաշտոնին: Բացի այդ՝ բալային ցուցիչը առանձին տեսուչների 
միջև բեռի օպտիմալ բաշխման տեսանկյունից հիմք է ծառայում հաջորդ 
տարվա ստուգումների պլանի կազմման համար [7, 59]: Ուսումնասիրե-
լով Կանադայի փորձը՝ շատ փորձագետներ նշում են, որ նրանց հաջողվել 
է ստեղծել հարկային վարչարարության գրեթե կատարյալ համակարգ [9, 
537]: Կանադայի հարկային վարչարարության հիմնական առանձնա-
հատկությունն այն է, որ պետությունը իրեն իրավունք է վերապահում 
պահանջել հարկեր վճարել ցանկացած եկամտից, ներառյալ՝ անօրինա-
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կան (թմրանյութերի ապօրինի շրջանառություն): Հետևաբար, քննության 
ընթացքում, բացի հանցավոր գործունեության փաստից, բոլոր դեպքե-
րում էլ սահմանվում է դրա իրականացման արդյունքում ստացված 
եկամտի չափը: Արգենտինայում և Էկվադորում հարկային տեսուչը 
ժամանում է խանութ և խնդրում գնորդներից ներկայացնել անդորրագիր, 
որը հավաստում է գնումը: Եթե այն չի ներկայացվում, ապա խանութը 
փակվում է մի քանի օրով կամ շաբաթով [8, 724]: 

Հարկային վարչարարության զարգացած համակարգի առկայու-
թյունը իր ուրույն ազդեցությունը ունի նաև բիզնեսի վարման դյուրինու-
թյան վրա, որի ապացույցն է Համաշխարհային բանկի խմբի կողմից 
«Doing Business» ծրագրի շրջանակներում տարեկան կտրվածքով 190 
երկրների համար հաշվարկվող բիզնեսի վարման դյուրինության աստի-
ճանը. «Paying Taxes»-ը 10 ցուցանիշներից մեկն է: Վերլուծությունները 
ցույց են տալիս, որ 2 ցուցանիշներով առաջին տասնյակի մեջ ընդգրկված 
երկրներից Նոր Զելանդիան, Սինգապուրը, Հոնգ Կոնգը և Դանիան 
պահպանում են իրենց տեղը տասնյակի մեջ: Ըստ տարվա կտրվածքով 
կատարվող հարկային վճարումների՝ լավագույն արդյունքը 3 վճարումն է՝ 
Հոնգ Կոնգում և Չինաստանում, վատագույնը՝ 63 վճարում, ըստ վճարում-
ների ժամանակի՝ լավագույնը 49 ժամ է՝ Սինգապուրում, վատագույնը՝ 696 
ժամ, իսկ հարկի ընդհանուր դրույքաչափը (հարկի ընդհանուր գումարի 
մասնաբաժինը գործառնական շահույթից)՝ լավագույնը 26.1%՝ Կա-
նադայում, Դանիայում, Սինգապուրում, վատագույնը՝ 84% (Աղյուսակ 4)։ 

    
Աղյուսակ 4Աղյուսակ 4Աղյուսակ 4Աղյուսակ 4.        

«Paying Taxes» «Paying Taxes» «Paying Taxes» «Paying Taxes» ցուցանիշի բաղկացուցիչները 2020ցուցանիշի բաղկացուցիչները 2020ցուցանիշի բաղկացուցիչները 2020ցուցանիշի բաղկացուցիչները 2020    թ.թ.թ.թ.----ին՝ ին՝ ին՝ ին՝     
ըստ տարածաշրջանների [10]ըստ տարածաշրջանների [10]ըստ տարածաշրջանների [10]ըստ տարածաշրջանների [10]    

ԵրկիրԵրկիրԵրկիրԵրկիր    
Վճարումներ Վճարումներ Վճարումներ Վճարումներ 

տարվա տարվա տարվա տարվա 
ընթաընթաընթաընթացքումցքումցքումցքում    

Ժամաքանակ Ժամաքանակ Ժամաքանակ Ժամաքանակ 
տարվա տարվա տարվա տարվա 

ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    

ՀարկերիՀարկերիՀարկերիՀարկերի    ընդընդընդընդ. . . . 
դրույքաչափըդրույքաչափըդրույքաչափըդրույքաչափը    

շահույթիշահույթիշահույթիշահույթի    
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ 

OECD high income 10,3 158,8 39,9 
Արևելյան Ասիա և 
Խաղաղ օվկիանոս 

20,6 173 33,6 

Եվրոպա և Կենտրոն. 
Ասիա 

14,4 213,1 31,7 

Լատին. Ամերիկա և 
Կարիբյան կղզիներ 

28,2 317,1 47 
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Միջին Արևելք և 
Հյուսիսային Աֆրիկա 

16,5 202,6 32,5 

Հարավային Ասիա 28,2 317,1 47 
Սահարյան Աֆրիկա 36,6 280,6 47,3 
Լավագույն արժեք 3 49 26,1 

Որպեսզի ներկայացնենք, թե երկրներում հարկային վարչարարու-
թյան ներկայացված ձևերի կիրառումը ինչպես է ազդում հարկային և 
տնտեսական համակարգերի, հետևաբար նաև՝ մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների վրա, ուսումնասիրենք այդ երկրներում հարկային բեռը, 
համախառն ներքին արդյունքում (ՀՆԱ) և պետական բյուջեում հարկա-
տեսակների տեսակարար կշիռները: Թիրախավորենք OECD անդամ 
երկրները. «Paying Taxes» ցուցանիշով լավագույն արդյունքները դիտվում 
են հենց այդ երկրներում: Հարկային բեռի միջին ցուցանիշը 2019 թ.-ին 
կազմում է 33,8%, առավելագույնը՝ 46,3% Դանիայում: 2002-2019 թթ. առա-
վելագույն հարկային բեռ դիտվում էր հիմնականում Դանիայում, բա-
ցառությամբ 2017 թ.-ի և 2018 թ.-ի, երբ այն առավելագույնն էր Ֆրանսիա-
յում։ 2019 թ.-ին Ֆրանսիան զբաղեցնում է 2-րդ տեղը՝ 45,4% հարկային 
բեռով։ Նվազագույն հարկային բեռը 2019 թ.-ին դիտվել է Մեքսիկայում՝ 
16,5%։ 2019 թ.-ին 2018 թ.-ի համեմատ 35 երկրներից հարկային բեռը աճել 
է 20-ում, նվազել՝ 15-ում (աղյուսակ 5): 

Աղյուսակ 5 Աղյուսակ 5 Աղյուսակ 5 Աղյուսակ 5     
Հարկային բեռի փոփոխությունները Հարկային բեռի փոփոխությունները Հարկային բեռի փոփոխությունները Հարկային բեռի փոփոխությունները OECD OECD OECD OECD անդամ երկրներում [11]անդամ երկրներում [11]անդամ երկրներում [11]անդամ երկրներում [11]    

Հարկային բեռի առավելագույն աճ 2019Հարկային բեռի առավելագույն աճ 2019Հարկային բեռի առավելագույն աճ 2019Հարկային բեռի առավելագույն աճ 2019    թ.թ.թ.թ.----ին՝ 2018ին՝ 2018ին՝ 2018ին՝ 2018    թ.թ.թ.թ.----ի համեմատի համեմատի համեմատի համեմատ    

ԵրկիրԵրկիրԵրկիրԵրկիր    ՊատճառըՊատճառըՊատճառըՊատճառը    

Դանիա՝ ՀՆԱ-ի 2.0%-ով Շնորհիվ եկամտային հարկից աճի (2,4 
տոկոսային կետ, որը փոխհատուցվել է սպառման 
հարկերից, բացառությամբ ԱԱՀ-ից, մուծումների 
կրճատմամբ) 

Հարկային բեռի 1%-ը գերազանցող հավելաճ որևէ այլ երկրում չի գրանցվել 
Հարկային բեռի Հարկային բեռի Հարկային բեռի Հարկային բեռի առավելագույնառավելագույնառավելագույնառավելագույն    նվազումնվազումնվազումնվազում    2019201920192019    թթթթ....----ին՝ին՝ին՝ին՝    2018201820182018    թթթթ....----իիիի    համեմատհամեմատհամեմատհամեմատ    

Հունգարիա՝ -1,7%-ով  Շնորհիվ շահութահարկից մուծումների 
կրճատման (ՀՆԱ-ի նկատմամբ 0,6%-ով), ինչը 
արդյունք է բիզնեսի կանխավճարային 
մուծումների նկատմամբ պարտադիր հավելման 
վերացման, ինչպես նաև այլ հարկերի ավելի քիչ 
չափով նվազման, որոնք իրենց անվանական 
արժեքով ավելացել են ավելի քիչ չափով, քան 
ՀՆԱ-ի անվանական ցուցանիշը 
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Իսլանդիա՝ -1,1%-ով, 
Բելգիա և Շվեդիա՝ 

 -1,0%-ով 

Բելգիայում նման նվազումը պայմանավորված է 
եկամտային հարկի և շահութահարկի նվազմամբ։ 
Շահութահարկի նվազեցումը պայմանավորված է 
2017 և 2018 թթ.-ին կանխավճարային մուծումների 
ավելացմամբ։ Այն ժամանակավորապես 
հանգեցրել է 2017 և 2018 թթ.-ին շահութահարկից 
եկամուտների ավելացմանը, ինչն էլ բերել է 
2019 թ.-ին դրանց կրճատմանը։  

Հարկային բեռիՀարկային բեռիՀարկային բեռիՀարկային բեռի    աճաճաճաճ Հարկային բեռիՀարկային բեռիՀարկային բեռիՀարկային բեռի    նվազումնվազումնվազումնվազում 
Հարկային բեռի միջին 
ցուցանիշը 2019 թ.-ին 

2009 թ.-ի (31,8%) 
համեմատ աճել է: 2019թ.-
ին 2009 թ.-ի համեմատ 

հարկային բեռը աճել է 31 
երկրում: Առավելագույն 

աճը դիտվել է 
Հունաստանում՝ 8%, իսկ 
5%-ից ավելի աճ դիտվել 

է Ճապոնիայում և 
Սլովակիայում։ 

Հարկային բեռի նվազում 2019 թ.-ին 2009 թ.-ի 
համեմատ դիտվել է 6 երկրում: Ամենամեծ 
նվազումը դիտվել է Իռլանդիայում՝ 28,0%-ից 
հասնելով 22,7%-ի, հիմնականում շնորհիվ ՀՆԱ-ի 
բացառիկ աճի 2015 թ.-ին: Մեծ նվազում դիտվել է 
նաև Հունգարիայում՝ 3,1%: 

 
2018 թ.-ի համեմատ 2019 թ.-ին 20 երկրում դիտվել է հարկային բեռի 

աճ. ՀՆԱ-ի հավելաճը դրական է, սակայն փոքր՝ հարկային եկամուտների 
հավելաճից: Հարկային բեռի նվազում ֆիքսած 15 երկրներից 13-ում 
հարկային եկամուտների անվանական արժեքները աճել են, սակայն 
հավելաճը փոքր է անվանական ՀՆԱ-ի հավելաճից: Անվանական ՀՆԱ-ի 
դրական և հարկային եկամուտների բացասական աճ գրանցվել է միայն 
Նոր Զելանդիայում, անվանական ՀՆԱ-ի կրճատում ոչ մի երկրում չի 
գրանցվել։ Ավստրալիայում և Ճապոնիայում հարկային եկամուտների 
անվանական ներհոսքերը աճել են ավելի արագ, քան ՀՆԱ-ն, ինչը հան-
գեցնում էր հարկերի և ՀՆԱ-ի հարաբերակցության աճին։ 

Հարկային եկամուտներում ևս գերակշռում են եկամտային և ավե-
լացված արժեքի հարկերից մուտքերը։ Եթե դիտենք OECD միջին 
ցուցանիշը, կտեսնենք, որ հարկային եկամուտների մեծ մասը գոյանում է 
ԱԱՀ-ից ստացվող մուտքերից (32,7%), սակայն Ավստրալիայում, 
Բելգիայում, Կանադայում, Դանիայում, Իսլանդիայում, Շվեյցարիայում և 
ԱՄՆ-ում եկամտային հարկից եկամուտները տեսակարար կշռով գերա-
զանցում են ԱԱՀ-ից եկամուտներին, իսկ Ավստրիայում, Ֆրանսիայում, 
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Գերմանիայում, Իռլանդիայում, Իտալիայում, Ճապոնիայում, Լյուքսեմ-
բուրգում, Նոր Զելանդիայում և Շվեդիայում գրեթե հավասար են: Շահու-
թահարկից ստացվող եկամուտների տեսակարար կշիռը հարկային եկա-
մուտներում կազմում է միջինը 10,0%: Մեծագույն տեսակարար կշիռնե-
րով առանձնանում են Չիլին՝ 23,4%, և Կոլումբիան՝ 24,5%: Շահութա-
հարկի՝ 10%-ից ավելի մասնաբաժին դիտվում է նաև Լյուքսեմբուրգում, 
Կանադայում, Իռլանդիայում, Նոր Զելանդիայում, Կորեայում, Նորվե-
գիայում, Շվեյցարիայում: Եթե դիտարկենք ՀՆԱ-ում հարկային եկամուտ-
ների մասնաբաժինը, ապա կտեսնենք, որ Չիլիում, Կոլումբիայում, Թուր-
քիայում, Սլովենիայում, Սլովակիայում, Լիխտենշտեյնում, Լատվիայում, 
Չեխիայում, Հունաստանում, Էստոնիայում, Հունգարիայում, Լեհաստա-
նում և Պորտուգալիայում անուղղակի հարկերը գերազանցում են ուղղա-
կիին, Ավստրալիայում, Բելգիայում, Կանադայում, Դանիայում, Գերմա-
նիայում, Իսլանդիայում, Իռլանդիայում, Լյուքսեմբուրգում, Նոր Զելան-
դիայում, Նորվեգիայում, Շվեյցարիայում, Շվեդիայում, Ճապոնիայում, 
Կորեայում, Մեքսիկայում, Մեծ Բրիտանիայում և ԱՄՆ-ում՝ հակառակը, 
այլ երկրներում՝ գրեթե հավասար են: 

Մարդկության պատմության մեջ մարդկանց մեծամասնությունը 
չուներ տնտեսական ազատություն և հնարավորություններ՝ դատա-
պարտվելով աղքատության և զրկանքի: Այսօր մենք ապրում ենք պատ-
մության ամենաբարգավաճող ժամանակներում, երբ տնտեսական ազա-
տությունը նախապայմաններ է ստեղծում բիզնեսի զարգացման համար: 
Այն կազմող կարևոր բաղկացուցիչներից է հարկային բեռը՝ 11 այլ ցուցա-
նիշների հետ: Կատարենք ցուցանիշների միջև կոռելյացիոն կապի վեր-
լուծություն. արդյունքում՝ տնտեսական ազատության վրա ամենամեծ 
ազդեցությունը ունի հենց հարկային բեռը. եվրոպական երկրներում՝ 
95,4%, աշխարհի մասշտաբով՝ 91,3% (գծապատկեր 1):  
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ԳԳԳԳծապատկերծապատկերծապատկերծապատկեր    1. 1. 1. 1. Տնտեսական ազատության և Տնտեսական ազատության և Տնտեսական ազատության և Տնտեսական ազատության և     
հարկային բեռհարկային բեռհարկային բեռհարկային բեռի դինամիկան աշխարհում [12]ի դինամիկան աշխարհում [12]ի դինամիկան աշխարհում [12]ի դինամիկան աշխարհում [12]    

 
«Heritage» հիմնադրամի կողմից հաշվարկվող հարկային բեռը իր մեջ 

ընդգրկում է հարկային բեռի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում, եկամտային 
հարկի և շահութահարկի առավելագույն սահմանային դրույքաչափը՝ 
ըստ մասնաբաժինների: ՀՆԱ-ում հարկային բեռի մասնաբաժնի վերլու-
ծությունը ցույց է տալիս, որ ԵՏՄ-ում 2020 թ.-ին ամենամեծ հարկային 
բեռը Բելառուսիայում է՝ 25,1%, մինչդեռ 2013-2018 թթ. այն առավելա-
գույնն էր Ռուսաստանում՝ 2018 թ.-ի 29,2%-ից հասել է 2019 թ.-ին 22.2%-ի: 
Նվազագույն հարկային բեռը Ղազախստանում է՝ 16,4%: Տարածաշրջա-
նային երկրներից նվազագույնը Իրանում է՝ 7,3%, որը նույնիսկ ցածր է 
Արցախի Հանրապետության հարկային բեռից, առավելագույնը Վրաս-
տանում՝ 25,7%, իսկ 2013-2018 թթ.՝ Թուրքիայում: OECD երկրներում 
վերջին տարիներին առավելագույն հարկային բեռը Դանիայում է՝ 47,8% 
միջինը, իսկ նվազագույնը՝ Սինգապուրում՝ միջինը 13,8%: Աշխարհում 
նվազագույն հարկային բեռ ունի Քուվեյթը. 2020 թ.-ին՝ 1,4%, իսկ առավե-
լագույնը՝ Ֆրանսիան՝ 46,2 %: Միջին հարկային բեռը աշխարհի մասշտա-
բով 2020 թ.-ին 21,7% է, որից բարձր հարկային բեռ ունի 85 երկիր, իսկ 
ցածր՝ 96 (գծապատկեր 2 և 3): 
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ԳԳԳԳծապատկերծապատկերծապատկերծապատկեր    2. 2. 2. 2. Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը     
ՀՆԱՀՆԱՀՆԱՀՆԱ----ում տարածաշրջանային երկրներում [12]ում տարածաշրջանային երկրներում [12]ում տարածաշրջանային երկրներում [12]ում տարածաշրջանային երկրներում [12]    

 

 
ԳԳԳԳծապատկերծապատկերծապատկերծապատկեր    3333. . . . Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը     

ՀՆԱՀՆԱՀՆԱՀՆԱ----ում ԵՏՄ անդամում ԵՏՄ անդամում ԵՏՄ անդամում ԵՏՄ անդամ----երկրներումերկրներումերկրներումերկրներում    [12][12][12][12]    
    
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով, հարկային վարչարարության բարելավման և արդիակա-

նացման միջազգային փորձի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հարկ 
վճարողների օրինականության բարձրացման, հարկերի կամավոր վճար-
ման, հարկային եկամուտների և ՀՆԱ-ի կայուն աճի վրա մեծապես 
ազդում են նրանց և հարկային մարմնի միջև փոխվստահության, նրանց 
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գործունեության թափանցիկության, հարկային ծառայողների արհեստա-
վարժության բարձր մակարդակի, ինչպես նաև ժամանակակից տեխնոլո-
գիաներով հագեցած հարկային վարչարարության առկայությունը: 
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Международный опыт применения Международный опыт применения Международный опыт применения Международный опыт применения     
налогового администрированияналогового администрированияналогового администрированияналогового администрирования    

ЗакЗакЗакЗакарян Меарян Меарян Меарян Мериририри    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевКлючевКлючевКлючевые ые ые ые словасловасловаслова:::: налоговый орган, налогоплательщик, налоговый 

доход, налоговое бремя, отчет, налог на прибыль 
Налоговое администрирование, как элемент государственного управ-

ления, является инструментом успешного экономического развития. В 
практике налогового администрирования зарубежных стран накоплен 
огромный опыт, изучение элементов и моделей которых, а также 
возможное внедрение положительного опыта в Республике Арцах могут 
быть очень важными и ценными. Цель исследования – изучить 
международный опыт налогового администрирования и современные 
тенденции его развития, особенно выделяя совокупность элементов 
налогового администрирования, которые могут быть применены в нашей 
Республике. 

Исследование международного опыта в сфере налогового админист-
рирования показывает, что большая часть налоговых поступлений бюдже-
тов в развитых странах формируется благодаря среднему классу, в то время 
как бюджет Республики Арцах имеет большую зависимость от налоговых 
поступлений, обеспечиваемых крупными налогоплательщиками. Кроме 
того, наибольшее влияние на налоговую систему и эффективную реализа-
цию налогового администрирования в развитых странах оказывает высокая 
степень грамотности и осведомленности налогоплательщиков, высокая 
степень прозрачности в деятельности налоговых органов и доверия к ним, 
что стимулирует культуру добровольной выплаты налогов налогоплатель-
щиками. 
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International Experience on Tax AdministrationInternational Experience on Tax AdministrationInternational Experience on Tax AdministrationInternational Experience on Tax Administration    

Zakaryan MeZakaryan MeZakaryan MeZakaryan Meriririri    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: tax authority, taxpayer, tax income, tax burden, report, 

income tax 
Tax administration as an element of public administration is a tool for 

successful economic development. A huge experience has been accumulated in 
the practice of tax administration in foreign countries, the study of its elements 
and models, as well as the possible introduction of positive experience in the 
Republic of Artsakh can be very important and valuable. The aim of the 
research is to study the international experience of tax administration and 
current trends in its development, especially highlighting the set of elements of 
tax administration that can be applied in our Republic. 

The study of international experience in the field of tax administration 
shows that most of the tax revenues of budgets in developed countries are 
generated by the middle class, while the budget of the Republic of Artsakh is 
highly dependent on tax revenues collected from large taxpayers. In addition, 
the greatest impact on the tax system and the effective implementation of tax 
administration in developed countries has a high degree of literacy and 
awareness of taxpayers, a high degree of transparency in the activities of tax 
authorities and trust in them, which stimulates the culture of voluntary 
payment of taxes by taxpayers. 
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