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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հար կային հա մա կար գը բա վա կա նա-
չափ զար գա ցած և հա մա պա տաս խա նեց ված է շու կա յա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րին, սա կայն առ կա են մի շարք խն դիր ներ հար կային վար չա րա-
րու թյու նում, հատ կա պես՝ ո ւղ ղա կի հար կե րի մա սով, ի սկ մեծ ոչ ֆոր մալ 
հատ վա ծի առ կա յու թյունն էլ ա վե լի է ազ դում հար կային քա ղա քա կա նու-
թյան ար դյու նա վե տու թյան վրա և, որ պես ար դյունք՝ բյու ջե ի հա մալր ման 
վրա: Ո ւղ ղա կի հար կե րի վար չա րա րու թյան լա վա գույն գոր ծիք նե րից է 
ֆի զի կա կան ան ձանց ե կա մուտ նե րի ու գույ քի հա մընդ հա նուր հայ տա րա-
րագր ման հա մա կար գը: Այս հա մա կար գը ներդր ված է բազ մա թիվ զար-
գա ցած ե րկր նե րում։ Այն գործ նա կա նում ա պա ցու ցել է իր ար դյու նա վե տու-
թյու նը թե՛ որ պես հար կե րի հա վա քագր ման, թե՛ որ պես կո ռուպ ցի այի դեմ 
պայ քա րի գոր ծիք: Սա կայն մի այն ե կա մուտ նե րի և գույ քի հա մընդ հա նուր 
հայ տա րա րագր ման հա մա կար գի ներդր մամբ հնա րա վոր չէ լու ծել հիմ-
նախն դի րը, ո ւս տի, ա ռա ջար կում ե նք նաև փո փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց-
նել ՀՀ շա հու թա հար կի գոր ծող հա մա կար գում: Մաս նա վո րա պես, ա ռա-
ջար կում ե նք վե րաց նել շա հու թա հար կը՝ չբաշխ ված շա հույ թը հար կել զրո 
տո կո սադ րույ քով, ի սկ բաշխ ված շա հույ թը դարձ նել ե կամ տային հար կի 
հարկ ման օբյեկտ: Ա ռա ջարկ վող հա մա կար գը նման է Էս տո նի ա յում կամ 
Վրաս տա նում շա հույ թի հարկ ման հա մա կար գին՝ մի ա ռանձ նա հատ կու-
թյամբ. բաշխ ված շա հա բա ժին նե րը են թա կա են հարկ ման ե կամ տային 
հար կի մի աս նա կան դրույ քա չա փե րով և սկզ բունք նե րով: Ներ կա յաց նենք 
տվյալ բա րե փո խում նե րի հնա րա վոր ազ դե ցու թյուն նե րը ՀՀ տն տե սու-
թյան վրա: Նշ ված ազ դե ցու թյուն նե րը գնա հա տե լու հա մար ա ռա ջար կում 
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ե նք կի րա ռել նե ո դա սա կան ը նդ հա նուր հա վա սա րակշ ռու թյան դի նա միկ 
մո դե լը՝ բաց ված տես քով: Այն նման է Funke M. և Strulik H. կող մից մշակ-
ված մո դե լին1, սա կայն ներ կա յաց ված է դիսկ րետ ժա մա նա կով՝ Masso J. և 
Meriküll J. աշ խա տու թյան մեջ2:

 Հիմ նա կան մո դել
Տ վյալ մո դե լը հաշ վի է առ նում տն տե սու թյան բո լոր սուբյեկտ նե րին. 

տնային տն տե սու թյուն նե րը, ո րոնք մաք սի մի լաց նում են ի րենց օգ տա կա-
րու թյան ֆունկ ցի ան; կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք մաք սի մի լաց նում են 
շա հույ թը; և պե տու թյու նը, ո րի ե կա մուտ նե րը հիմ նա կա նում ձևա վոր վում 
են հար կե րից: Մո դե լով են թադր վում է, որ պե տա կան բյու ջեն հա վա սա-
րակշ ռված է, և դրա ե կամ տային մա սը ձևա վոր վում է հար կային մուտ քե րի 
հաշ վին, ի սկ պե տա կան ծախ սե րը ի րա կա նաց վում են եր կու ո ւղ ղու թյամբ՝ 
մի ջոց նե րի մի մա սը ո ւղղ վում է սե փա կան կա րիք նե րին, ի սկ մյուսն ամ-
բող ջու թյամբ ծախս վում է բնակ չու թյան կա րիք նե րի հա մար: Ա ռանձ նաց-
նում են մո դե լի եր կու տե սակ՝ փակ և բաց տն տե սու թյուն նե րի հա մար:

 Փակ տն տե սու թյան մո դել.
 Փակ մո դե լում են թադր վում է, որ ներդ րում ներն ու սպա ռու մը ի րա կա-

նաց վում են մի այն պե տու թյան սե փա կան դրա մա կան մի ջոց նե րի հաշ վին: 
Փակ տն տե սու թյու նում մեկ շն չին ը նկ նող սպառ ման և մեկ աշ խա տու ժին 
ը նկ նող կա պի տա լի ար ժեք նե րը գտ նե լու հա մար կի րառ վում են Masso J., 
Meriküll J. (2011) (19)-րդ և (20)-րդ բա նաձ ևե րը.

 և  (1).

  (2).

 Հաշ վի առ նե լով, որ մո դե լը կի րառ վում է կա յուն տն տե սու թյան հա-
մար, ո ւս տի A=1, ի սկ 𝑘∗=K/A (3), ո րից էլ բխում է, որ մեկ աշ խա տու ժին ը նկ-
նող կա պի տա լի ար ժեք նե րը հա մար ժեք է կա պի տա լի ար ժե քին: Սպառ-
ման ար ժե քը՝ C, գտ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է կի րա ռել c*=Ct/Kt (4) բա-
նաձ ևը, ի սկ թո ղարկ ման ծա վա լի՝ Yt հա մար՝  (5): Նշենք, 
որ թե՛ փակ, թե՛ բաց տն տե սու թյուն նե րի հա մար հար կի դրույ քա չա փի 

1 Funke M. and Strulik H., “Taxation, growth and welfare: Dynamic effects of Estonia’s 2000 income 
tax act”. Bank of Finland. Institute for Economies in Transition, BOFIT. Discussion Papers No. 10. 
2003: P. 24: Էջեր 11-21:

2 Masso J. and Meriküll J., “Macroeconomics effects of zero corporate income tax on retained 
earnings”. Baltic Journal of Economics No. 11 (2). 2011: P. 81-99: Այսուհետ՝ Masso J., Meriküll J. 
(2011):
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փո փո խու թյունն ար տա հայ տող ցու ցա նիշն է φ, ո րն ար տա հայտ վում է 
հետ ևյալ բա նաձ ևով՝

 (6):

 Հար կային հա մա կար գում տե ղի ու նե ցող ցան կա ցած փո փո խու թյուն 
հան գեց նում է նաև պե տա կան բյու ջե ի ե կա մուտ նե րի փո փո խու թյա նը: 
Պե տա կան բյու ջե ի ե կա մուտ նե րի փո փո խու թյան տո կո սային հա րա բե-
րակ ցու թյու նը ո րո շե լու հա մար տվյալ մո դե լում կի րառ վում է հետ ևյալ 
բանաձ ևը.

  (7), 

որ տեղ Gt՝ պե տու թյան ե կա մուտ ներն են, ը նդ ո րում, հաշ վի առ նե-
լով, որ պե տա կան բյու ջեն հա վա սա րակշռ ված է, այս ար ժե քը հա մընկ-
նում է պե տա կան ծախ սե րի ցու ցա նի շի հետ, m` ե կամ տային հար կի տո-
կո սադրույքն է, wt` մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վարձն է, Bt` 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի թո ղար կած պար տա տոմ սերն են, Dt` ը նդ հա նուր 
շա հա բա ժին նե րը, τc` ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի տո կո սադ րույքն է, πt` 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի շա հույթն է, It` զուտ ներդ րում նե րը1: Տվյալ ցու ցա-
նիշ նե րի հաշ վարկ նե րի բա նաձ ևե րը ու նեն այլ տեսք բաց տն տե սու թյան 
մո դե լում և ներ կա յաց ված են ստորև:

 Բաց տն տե սու թյան մո դել.
 Հիմն վե լով Էյ լո րի և  (8) բա նաձ ևի 

վրա, որ տեղ rf`` ան փո փոխ ար տա սահ մա նյան տո կո սադ րույքն է, մեկ աշ-
խա տու ժին ը նկ նող կա պի տա լի բա նաձ ևը կա յուն տն տե սու թյան դեպ քում 
ձևա փոխ վում է.

 (2’).
 Հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ բաց տն տե սու թյու նում 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա պի տա լի որ ևէ մա սը կա րող է պատ կա նել նաև 
ար տա սահ մա նյան կազ մա կեր պու թյուն նե րին կամ ոչ ռե զի դենտ նե րին, 
ա պա մեկ շն չին ը նկ նող սպա ռու մը կու նե նա հետ ևյալ տես քը.

 (1’).

 Բաց տն տե սու թյու նում հաշ վի է ա ռն վում նաև ըն թա ցիկ հա շի վը: Մո-
դե լի շր ջա նակ նե րում ըն թա ցիկ հա շի վը հաշ վարկ վում է ՀՆԱ-ի (GDP) և 
ՀԱԱ-ի (GNP) տար բե րու թյամբ, ը նդ ո րում  (9): Հաշ վի 

1 Տվյալ ցուցանիշների հաշվարկները իրականացված են Masso J., Meriküll J. (2011) կողմից 
ներկայացված բանաձևերի հիման վրա, էջեր 84-88:
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առ նե լով նաև այն, որ մո դե լում ՀՆԱ-ն նշա նակ վում է Yt-ով, կա յուն տն տե-
սու թյան պայ ման ներն ու A=1, ըն թա ցիկ հաշ վի բա նաձ ևը ար տա հայտ վում 
է.

  (10).
 Ներ կա յաց ված բա նաձ ևե րի կի րառ մամբ հնա րա վոր է գնա հա տել 

սպառ ման մա կար դա կի, մեկ աշ խա տու ժին ը նկ նող կա պի տա լի, թո ղարկ-
ման, պե տա կան բյու ջե ի ե կա մուտ նե րի և ըն թա ցիկ հաշ վի ցու ցա նիշ նե րի 
ար ժեք ներն ու հար կային հա մա կար գի փո փո խու թյան դեպ քում այս ցու-
ցա նիշ նե րի տո կո սային փո փո խու թյուն նե րը: Հաշ վարկ նե րի ար դյունք նե-
րը ներ կա յաց ված են ա ղյու սակ 1-ո ւմ:

 Հար կային հա մա կար գի փո փո խու թյան ազ դե ցու թյու նը ՀՀ տն տե-
սու թյան վրա

 Մո դե լի պա րա մետ րա ցու մից և հաշ վարկ ներն ի րա կա նաց նե լուց հե տո 
ստա ցել ե նք ա ղյու սակ 1-ո ւմ ներ կա յաց ված ար դյունք նե րը1.

 
Ա ղյու սակ 1.  
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k*, K* c* C* y*, Y* K*/Y* C*/Y* CA*/Y* G*

Փակ տն տե սու թյան մո դել

Ար ժե քը մինչև 
բա րե փո խում-
նե րը

2.665 0.365 0.972 1.554 1.715 0.625 - 0.474

Ար ժե քը բա րե փո-
խում նե րից հե տո 2.746 0.356 0.978 1.576 1.743 0.621 - 0.454

Տար բե րու թյու նը 3.04% -2.35% 0.62% 1.36% 0.0285 -0.0046 - -4.09%

1 Բացված տեսքով հաշվարկները ներկայացված են հետևյալ աշխատությունում՝ Sandoyan 
E. M., Petrosyan H. G. “Abolishment of Profit Tax Effects in the Republic of Armenia”. Финансы: 
теория и практика. 23(1). 2019, էջեր 96-105:
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Բաց տն տե սու թյան մո դել

Ար ժե քը մինչև 
բա րե փո խում-
նե րը

2.665 0.355 0.945 1.554 1.715 0.608 -0.0174 0.459

Ար ժե քը բա րե փո-
խում նե րից հե տո 2.746 0.346 0.951 1.576 1.743 0.604 -0.0171 0.442

Տար բե րու թյու նը 3.04% -2.33% 0.64% 1.36% 0.0285 -0.0043 0.0003 -3.92%

Աղ բյուրը՝ կազմ ված է հե ղի նակ նե րի կող մից հաշ վարկ նե րի ար դյունք նե րում:

Ս տաց ված ար դյունք ներն ար տա ցո լում են ՀՀ տն տե սու թյան վի ճա-
կը, այս պես՝ սպառ ման հա րա բե րակ ցու թյու նը թո ղարկ մա նը ՀՀ-ո ւմ 2013-
2017 թվա կան նե րին տա տան վել է 54.1% մինչև 64.0, ին չը հա մա պա տաս-
խա նում է մո դե լի կի րառ մամբ մեր կող մից կա տար ված հաշ վարկ նե րին՝ 
60.8%: Ներդ րում նե րի ա ճն ը ստ կան խա տե սում նե րի կազ մում է 2.3%: Այս-
պի սով, չբաշխ ված շա հույ թի զրո յա կան տո կո սով հար կե լը նվա զեց նում 
է սպառ ման մա կար դա կը՝ ա վե լաց նե լով ներդ րում նե րի ծա վա լը: Չնա յած 
թո ղար կու մում սպառ ման կշ ռի նվազ մա նը՝ տնային տն տե սու թյուն նե րի 
սպառ ման մա կար դա կը փակ տն տե սու թյու նում ա ճում է՝ 0.62%-ով, ի սկ 
բաց տն տե սու թյու նում՝ 0.64%-ով: Տվյալ ցու ցա նի շով ո րոշ վում է բնակ-
չու թյան ը նդ հա նուր բա րե կե ցու թյու նը, ո րը, հա մա ձայն մո դե լի հաշ վարկ-
նե րի, ՀՀ-ո ւմ բա րե փո խում նե րից հե տո ա ճե լու է: Ը ստ կան խա տե սում-
նե րի ար դյունք նե րի՝ կա յուն տն տե սա կան վի ճա կում կա պի տա լը ա ճե լու 
է 3.04%-ով, ի սկ թո ղար կու մը՝ 1.36%-ով: Այս ցու ցա նիշ նե րի ա ճը նախ և 
ա ռաջ կապ ված է հօ գուտ ներդ րում նե րի ռե սուրս նե րի վե րա բաշխ ման 
հետ, ի նչն էլ իր հեր թին հան գեց նում է թո ղարկ ման սպառ ման կշ ռի նվազ-
մա նը:

 Մո դե լի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված ըն թա ցիկ հաշ վի ար ժեք նե-
րը հնա րա վոր չէ հա մե մա տել գոր ծող ցու ցա նի շի հետ, քա նի որ դի տարկ-
վող մո դե լում ար տա քին ա ռևտ րի ցու ցա նիշ նե րը հաշ վի չեն ա ռն վում, 
ի սկ ըն թա ցիկ հա շի վը մո դե լում նե րա ռում է մի այն տն տե սու թյու նում 
առ կա ոչ ռեզի դենտ նե րի կա պի տա լով և ար տա սահ մա նյան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի շա հա բա ժին նե րի բաշ խու մով: Հաշ վի առ նե լով նաև այն, 
որ ար տա սահ մա նյան կա պի տա լի կշի ռը մո դե լում ներ մուծ վել է էկ զո-
գեն կեր պով, ա պա հնա րա վոր չէ նաև հս տակ կան խա տե սել օ տա րերկ-
րյա ո ւղ ղա կի ներդ րում նե րի ա ճը, որ պես հար կային բա րե փո խում նե րի 
ար դյունք: Մի ա ժա մա նակ, ը ստ մո դե լի հաշ վարկ նե րի՝ ըն թա ցիկ հաշ վի 
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դե ֆի ցի տը մի փոքր կն վա զի, ին չը պայ մա նա վոր ված է շա հա բա ժին նե-
րի ծա վալ նե րի նվազ մամբ ի օ գուտ շա հույ թի պահ մա նը կազ մա կեր պու-
թյու նում:

Չ բաշխ ված շա հույ թի զրո տո կոս տո կո սադ րույ քով հար կու մը կբե-
րի պե տու թյան հար կային ե կա մուտ նե րի փո փո խու թյան: Հաշ վարկ նե-
րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ պե տու թյան հար կային ե կա մուտ նե րը թե՛ 
փակ, թե՛ բաց տն տե սու թյուն նե րում կն վա զեն 4.09% և 3.92% հա մա պա-
տաս խա նա բար: 2017 թվա կա նի դրու թյամբ ՀՀ հար կային ե կա մուտ նե րը 
կազ մել են 1276784.0 մի լի ոն ՀՀ դրամ: Ե թե դի տարկ վող փո փո խու թյուն-
նե րը տա րա ծենք 2017 թվա կա նի հա մար, ա պա տե սա կա նո րեն Հա յաս-
տա նի հար կային ե կա մուտ նե րը կն վա զե ին և կկազ մե ին 1226672.1 մի լի ոն 
ՀՀ դրամ, ին չը շուրջ 50111.9 մի լի ոն ՀՀ դրա մով քիչ է, քան փաս տա ցի 
մուտ քե րը: 

Այս պի սով, հա մա ձայն ներ կա յաց ված մո դե լով ի րա կա նաց ված հաշ-
վարկ նե րի, շա հու թա հար կի վե րա ցու մը, ի սկ բաշխ ված շա հա բա ժին նե-
րը ե կամ տային հար կի հարկ ման օբյեկտ դարձ նե լը ՀՀ-ո ւմ կհան գեց նի 
հետևյալ փո փո խու թյուն նե րի.

 ½   թո ղարկ ման աճ 1.36%-ով,
 ½   մաս նա վոր հատ վա ծի սպառ ման մա կար դա կի աճ 0.64%-ով,
 ½   կա պի տա լի աճ 3.04%-ով,
 ½   զուտ ներդ րում նե րի աճ 2.3%-ով,
 ½   պե տու թյան հար կային ե կա մուտ նե րի նվա զում 3.92%-ով:

 Պե տու թյան հար կային ե կա մուտ նե րի նվա զումն ա ռա ջին տա րի նե րի 
ըն թաց քում հնա րա վոր կլի նի թեթ ևաց նել ե կա մուտ նե րի և գույ քի հա մընդ-
հա նուր հայ տա րա րագր ման հա մա կար գի ներդր մամբ, ո րն իր հեր թին կն-
պաս տի հար կային ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը ե կամ տային հար կի մա-
սով: 

Ե կա մուտ նե րի և գույ քի հա մընդ հա նուր հայ տա րա րագր ման հա մա-
կար գի ներդր մամբ կկր ճատ վի ստ վե րային դաշ տը, ո րի ար դյուն քում 
ե կամ տային հար կի մա սով մուտ քեր ՀՀ պե տա կան բյու ջե կա վե լա նան: 
Ո ւս տի, ան հրա ժեշտ է հաշ վար կել ՀՀ-ո ւմ ոչ ֆոր մալ ո լոր տի առ կա յու թյան 
հետ ևան քով պե տա կան բյու ջե չվ ճար վող հար կե րի և վճար նե րի գու մա րը: 
Հաշ վարկ նե րի տե ղե կատ վա կան աղ բյուրն է ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա-
կան ծա ռա յու թյան կող մից տրա մադր վող ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ զբաղ վա-
ծու թյան ցու ցա նիշ նե րը ՀՀ-ո ւմ, ի նչ պես նաև մի ջին ամ սա կան ան վա նա-
կան աշ խա տա վար ձի չա փը, ը նդ ո րում՝ բա ժա նումն ի րա կա նաց վե լու է 
ը ստ գյու ղատն տե սու թյան և այլ ո լորտ նե րի: Հաշ վարկ նե րի հիմ քում ըն-
կած է ե կամ տային հար կի հաշ վարկ ման հիմ նա կան մե թո դը՝ ամ սա կան 
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ան վա նա կան աշ խա տա վար ձը բազ մա պատկ վե լու է ո լոր տում առ կա ոչ 
ֆոր մալ վար ձու աշ խա տող նե րի և ե կամ տային հար կի դրույ քա չա փի վրա, 
այ նու հետև բազ մա պատկ վե լու է 12-ո վ՝ տա րե կան չվ ճար ված ե կամ տային 
հար կի գու մա րը պար զե լու նպա տա կով: 

2017 թվա կա նին մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վար ձը 
ՀՀ-ո ւմ գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում կազ մել է շուրջ 121475 ՀՀ դրամ, 
ի սկ այլ ո լորտ նե րում՝ 185737 ՀՀ դրամ1: Հիմք ըն դու նե լով ե կամ տային 
հար կի պրոգ րե սիվ սանդ ղա կը՝ ա կն հայտ է, որ գյու ղատն տե սու թյան 
ո լոր տում չվ ճար ված ե կամ տային հար կի գու մար նե րի հաշ վարկ նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար կկի րա ռենք 23%, մինչ դեռ այլ ո լորտ նե րի հա-
մար՝ 28%: 2017 թվա կա նին ոչ ֆոր մալ զբաղ ված նե րի թվա քա նա կը կազ-
մել է 465900, ո րոն ցից վար ձու աշ խա տող ներն ե ն՝ 80200, այդ թվում՝ 
գյու ղատն տե սու թյու նում՝ 6600 աշ խա տող, ի սկ այլ ո լորտ նե րում՝ 73600 
աշ խա տող2:

 Բազ մա պատ կե լով ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի գու մա-
րը ե կամ տային հար կի տո կո սադ րույ քի չա փով ը ստ տն տե սու թյան հատ-
ված նե րի (գյու ղատն տե սությւ նում՝ 121475*23%, ի սկ այլ հատ ված նե րում՝ 
34500+(185737-150000)*28%) կս տա նանք մեկ աշ խա տո ղի կող մից ամ սա-
կան վճար ման են թա կա ե կամ տային հար կի գու մա րի չա փը՝ ը ստ տն տե-
սու թյան հատ ված նե րի (տես՝ ա ղյու սակ 2.4): Ստաց ված ար ժե քը բազ-
մա պատ կենք ո լոր տում ոչ ֆոր մալ վար ձու աշ խա տող նե րի թվա քա նա կի 
վրա և 12-ով (գյու ղատն տե սու թյան հատ վա ծում՝ 27939*6600*12, ի սկ այլ 
ո լորտ նե րում՝ 44506*73600*12), որ պես զի ո րո շենք տա րե կան ե կամ տային 
հար կի գու մա րի չա փը, ո րը կվ ճար վեր պե տա կան բյու ջե, ե թե բա ցա կայեր 
տվյալ ոչ ֆոր մալ հատ վա ծը: Հաշ վարկ նե րը ցույց են տա լիս, որ 2017 
թվա կա նին ոչ ֆոր մալ հատ վա ծի առ կա յու թյան հետ ևան քով պե տա կան 
բյու ջե չվճար ված ե կամ տային հար կի գու մա րը կազ մել է 41520.8 մի լի ոն 
ՀՀ դրամ: Տվյալ հաշ վարկ նե րը ի րա կա նաց վել են նաև 2014, 2015 և 2016 
թվա կան նե րի հա մար. ոչ ֆոր մալ հատ վա ծի առ կա յու թյան հետ ևան քով 
չվճար ված ե կա մտային հար կի գու մա րի չա փե րը 2014 թվա կա նին կազ մել 
են 47.5 միլի արդ ՀՀ դրամ, 2015 թվա կա նին՝ 40.7 մի լի արդ ՀՀ դրամ, 2016 
թվա կա նին՝ 45.2 մի լի արդ ՀՀ դրամ: 
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