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ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

ՀՀ 2014-2016թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2014 թվականի պետական 
բյուջեի նախագծերի հիմքում դրվող բյուջետային եկամուտների առանձին եկամտատեսակների 

և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններից մուտքերի կանխատեսումների 
կազմման վերաբերյալ 

  

1. Ներածություն 

1.1. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդ-

վածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան ՀՀ վարչապետի 2012 թվականի դեկտեմբերի 

18-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» N 

1235-Ն որոշմամբ սկսվել է 2014 թվականի բյուջետային գործընթացը և հաստատվել է ՀՀ 2014 թվա-

կանի պետական բյուջեի մշակման գործընթացի` ՀՀ 2014-2016 թվականների պետական միջ-

նաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման 

աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը: 

1.2. Սույն մեթոդական ցուցումները մշակվել են վերը նշված որոշման պահանջներին համա-

պատասխան և նպատակ ունեն օժանդակելու ՀՀ գործադիր իշխանության հանրապետական և տա-

րածքային կառավարման, ՀՀ օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմիններին, ՀՀ դատա-

կան դեպարտամենտին, ՀՀ դատախազությանը, ՀՀ կենտրոնական բանկին և ՀՀ վերահսկիչ 

պալատին (այսուհետ` մարմիններ)` ՀՀ 2014-2016թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 

ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի հիմքում դրվող բյուջետային եկամուտների 

առանձին եկամտատեսակների (պետական տուրքերի, այլ եկամուտների և պաշտոնական դրա-

մաշնորհների), ինչպես նաև ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքերի կանխա-

տեսումների կազմման և դրանք վերոհիշյալ որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 5-րդ, 6-րդ և 

39-րդ կետերով սահմանված ժամկետներում ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման գոր-

ծում: Նույն ժամանակացույցի 5-րդ և 6-րդ կետերի համաձայն ՀՀ 2014-2016թթ պետական 

միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագծի մշակման շրջանակներում 2014-2016թթ բյուջետային 

եկամուտների առանձին եկամտատեսակների և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություն-

ներից մուտքերի կանխատեսումները ՀՀ ֆինանսների նախարարություն հարկ է ներկայացնել մինչև 

ս.թ փետրվարի 28-ը, իսկ 39-րդ կետի համաձայն ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի հիմքում 

դրվող բյուջետային մուտքերի գծով կ ան խատե ս ո ւ մ ն ե ր ը  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 

պետք է ներկայացնել մինչև 2013թ. օգոստոսի 6-ը: 

1.3. Հարկ է նշել, որ համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի, առաջիկա երեք տարվա` Հայաստանի Հանրապետության պե-

տական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի մշակման նպատակն է հնարավորություն ստեղծել կառա-

վարության համար կառավարելու պետական հատվածի ֆինանսական ռեսուրսներն իր միջնաժամ-
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կետ հարկաբյուջետային նպատակներին և քաղաքականության գերակայություններին համապա-

տասխան: Միաժամանակ, միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը ծառայում է հիմք` պետական բյուջեի 

նախագծի մշակման աշխատանքների համար: Այսինքն, 2014-2016 թվականների ՄԺԾԾ գործ-

ընթացը 2014 թվականի բյուջետային գործընթացի ռազմավարական փուլն է: 

1.4. ՄԺԾԾ գործընթացի շրջանակներում ՄԺԾԾ բարձրագույն խորհուրդը կընդունի առաջիկա 

երեք տարվա հարկաբյուջետային և ծախսային քաղաքականության վերաբերյալ հիմնական որոշում-

ները: 

1.5. Սույն մեթոդական ցուցումները հանդիսանում են միասնական ուղեցույց պետական մար-

մինների համար թե իրենց 2014-2016 թվականների ՄԺԾԾ հայտերի, և թե ՀՀ 2014 թվականի պե-

տական բյուջեի նախագծի հիմքում դրվող բյուջետային եկամուտների գծով առանձին ե կ ամ տատե -

ս ակ ն ե ր ի  գծով կանխատեսումների կազմման համար: 

1.6. Ընդհանուր առմամբ հարկ է ներկայացնել սույն մեթոդական ցուցումների 1.3-րդ կետում 

նշված եկամտատեսակների գծով հետևյալ փաստացի կամ կանխատեումային ցուցանիշները`  

ա) ՀՀ 2014-2016թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագծի մշակման շրջա-

նակներում`  

 ՀՀ 2012թ պետական բյուջեի եկամուտների փաստացի կատարողականը` եռամսյակային 

կտրվածքով, 

 2014-2016թթ տարեկան բյուջետային մուտքերի կանխատեսումները: 

բ) ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման շրջանակներում`  

 ՀՀ 2013թ պետական բյուջեի եկամուտների սպասողական կատարողականի կանխատեսում-

ները` եռամսյակային կտրվածքով, 

 ՀՀ 2014թ պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումները` եռամսյակային կտրվածքով: 

1.7. Նախորդ կետում նշված բոլոր փաստացի կամ կանխատեսումային ցուցանիշները պետք 

է ներկայացնել սույն ցուցումներին կից տրամադրված աղյուսակների տեսքով, կանխատեսումների 

դեպքում կցելով նաև հաշվարկները հիմնավորող բացատրագիրը: Նշվածից բացի բացատրագրում 

պետք է ներկայացնել արդեն կատարված կամ կատարվելիք օրենսդրական փոփոխությունները, ո-

րոնք ազդել են (2013թ փաստացի) կամ կարող են ազդել տվյալ եկամտատեսակից 2014-2016թթ բյու-

ջետային մուտքերի հավաքագրման մակարդակի վրա: Օրենսդրական փոփոխությունների ազդե-

ցության գնահատականը ներկայացվում կամ մեկնաբանվում է առանձին:  

1.8.  Բացատրագրում պետք է ընդգրկվեն. 

 տեղեկություններ հաշվարկների համար հիմք ընդունած բազային ժամանակահատվածի (այն 

ժամանակահատվածը, որի փաստացի տվյալները հիմք են ընդունվել կանխատեսումներում), 

կիրառված հաշվարկների մեթոդների վերաբերյալ և դրանց ընտրության նպատակահարմա-

րության հիմնավորումը, 
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 տեղեկություններ կատարված հաշվարկների մանրամասների վերաբերյալ, 

 անհրաժեշտության դեպքում եկամուտների հավաքագրմանն առնչվող օրենսդրական դաշտը 

(համապատասխան նորմատիվ ակտերի լրիվ անվանմամբ): 

1.9. 2014-2016թթ բյուջետային եկամուտները (այսուհետ՝ եկամուտներ) գնահատելիս հիմնա-

կանում կիրառելի են կանխատեսման էքստրապոլյացիոն և փորձագիտական մեթոդները: Այս մե-

թոդների ընտրությունը կախված է յուրաքանչյուր եկամտատեսակի առանձնահատկությունից, 

օրենսդրական դաշտի կայունությունից: 

1.10.  Արտարժույթով ստացվող եկամուտները ներկայացնել համապատասխան արտարժույ-

թով (նշելով չափման միավորը, օրինակ` մլն ԱՄՆ դոլար), իսկ դրանք դրամով արտահայտելու դեպ-

քում` նաև հաշվարկներում կիրառած փոխարժեքը: 

1.11. Սույն մեթոդական ցուցումների համաձայն տրամադրվող տեղեկատվությունը ներա-ռող 

հավելածներում սյուներ և տողեր չջնջել և լրացնել աղյուսակը պատրաստող պաշտոնատար անձի 

պաշտոնը, ազգանունը և հեռախոսահամարը:  

 

2. Պետական տուրք 

2.1. Պետական տուրքի գծով բյուջետային եկամուտների կանխատեսումներում կիրառվող մոտե-

ցումները, ելնելով պետական տուրքի տվյալ տեսակի, տնտեսական ենթակառուցվածքի առանձնա-

հատկություններից, օրենսդրական դաշտի կայունությունից կամ համապատասխան բյուջետային 

մուտքերի հավաքագրման վրա ազդեցություն ունեցող այլ գործոններից, հարկ է տարբերակել ըստ 

պետական տուրքի հետևյալ խմբերի, որոնց գծով 

ա) նախորդ տարիների մուտքերը դրսևորել են հավաքագրման որոշակի միտումներ, համապա-

տասխան օրենսդրական դաշտը եղել է համեմատաբար կայուն` առկա է որոշակի բազային ժա-

մանակաշրջան:  

Այս դեպքում կիրառելի է էքստրապոլյացիոն մեթոդը, որի միջոցով նախապես գնահատվում է հա-

մապատասխան մատուցվող ծառայության կամ իրականացվող գործողության քանակը, իսկ այ-

նուհետև վերջինիս նկատմամբ կիրառելով պետական տուրքի՝ օրենսդրությամբ սահմանված դրույ-

քաչափը, ծրագրվում են տվյալ պետական տուրքի գծով կանխատեսվող ժամանակահատվածի 

բյուջետային մուտքերը: Համապատասխան մատուցվող ծառայության կամ իրականացվող գոր-

ծողության քանակի կանխատեսման հիմքում դրված ենթադրությունը պետք է նշել բացատրագրում: 

բ) նախորդ տարիների մուտքերը չեն դրսևորել հավաքագրման որոշակի միտումներ կամ պետա-

կան տուրքը կանխատեսվող տարում կիրառվում է առաջին անգամ (այդ թվում` օրենսդրական փո-

փոխությունների արդյունքում համապատասխան ծառայությունների մատուցումը կամ գործողու-

թյունների իրականացումը առաջին անգամ է տեղի ունենալու ծրագրավորվող տարում) բազային 

ժամանակաշրջան առկա չէ: 
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 Այս դեպքում կիրառելի է փորձագիտական գնահատականը՝ կանխատեսվող ժամանակաշրջա-

նում տվյալ պետական տուրքի վճարումով իրականացվող համապատասխան ծառայության կամ 

գործողության քանակի համար, որի և օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան դրույքաչա-

փի արտադրյալի միջոցով կհաշվարկվի տվյալ պետական տուրքի գծով կանխատեսվող ժամանա-

կահատվածի բյուջետային մուտքի գումարը: Ընդ որում, փորձագիտական գնահատականը պետք է 

հիմնավորվի բացատրագրում: 

գ) համապատասխան ծառայության մատուցումը կամ գործողության իրականացումը նախորդ 

տարիներին ներառել է առանձնահատուկ, ոչ տիպային, ոչ շարունակական գործընթաց` բազային 

ժամանակաշրջան առկա չէ: 

Այս դեպքում կիրառելի է «ա», «բ» ենթակետերում նկարագրված մոտեցումներից մեկը, կախված 

բազային ժամանակաշրջանում պետական տուրքի վճարումով մատուցված ծառայությունների կամ 

իրականացված գործողությունների քանակը և համապատասխան փաստացի մուտքերը առանձնա-

հատուկ, ոչ տիպային գործընթացի ազդեցությունից «մաքրելու» հնարավորությունից: Եթե գործըն-

թացին բնորոշ և ոչ բնորոշ տվյալների տարանջատումը հնարավոր է, ապա կիրառելի է «ա» կետում 

նկարագրված մոտեցումը, հակառակ դեպքում՝ «բ»-ինը: 

2.2. Կանխատեսումները պետք է կատարել ըստ առանձին ծառայությունների կամ գործողություն-

ների, որոնց համար «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված են պետական տուրքեր: 

Սակայն առանձին դեպքերում նպատակահարմար է կանխատեսումները կատարել որոշակի խումբ 

ծառայությունների կամ գործողությունների համար (օրինակ՝ դատարան տրվող հայցադիմումների, 

դիմումների ու գանգատների, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բո-

ղոքների համար, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրի-

նակներ) տալու համար վճարման ենթակա պետական տուրքի դեպքում նպատակահարմար է 

հաշվարկները կատարել մեկ թվով): 

2.3. Տարեկան տուրքերի դեպքում նպատակահարմար է նախապես գնահատել տվյալ պահի դրու-

թյամբ գործող տնտեսվարող սուբյեկտներից գանձվող տուրքի գումարը (սուբյեկտների քանակի 

հիման վրա), որն այնուհետև ճշգրտել գալիք տարիներին նոր գործողությունների իրականացման 

կամ արդեն իրականացվածների դադարեցման հնարավոր ազդեցությամբ: 

2.4. Պետական տուրքի «ՊՏ 1» հավելվածում` 2012թ գործող լիցենզիաների քանակի և գանձված 

համապատասխան պետական տուրքի գումարների վերաբերյալ, «գործող լիցենզիաների քանակ 

(հատ)» սյունակում պետք է նշել այն լիցենզիաների քանակը, որոնց համար պետական տուրքի 

հերթական վճարման ժամկետը լրանում է տվյալ եռամսյակում:  

2.5. 2014, 2015 և 2016 թվականներին վերաբերվող սյունակներում լրացվում են համապատաս-

խան տարիներին գանձվելիք տարեկան տուրքերի գումարները: 
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2.6. Եթե պետական տուրքի համապատասխան աղյուսակներում պետական տուրքի գումարները 

չեն համապատասխանում «դրույքաչափ×քանակ» արտադրյալին ապա «ծանոթություն» տողատա-

կով հարկ է նշել այդ անհամապատասխանության պատճառը (կանխավճարների, տուժանքների 

առկայություն և այլն): 

 

3. Այլ եկամուտներ 

3.1.  Այլ եկամուտների գծով բյուջետային մուտքերի կանխատեսումներում կիրառվող մոտե-

ցումները ևս տարաբնույթ են՝ կախված եկամտի ստացման աղբյուրներից: Այս դեպքում, եթե 

եկամուտները ստացվում են` 

ա) պայմանագրային հարաբերություններից (օրինակ՝ պետական մարմինների, դրանց ենթակա 

բյուջետային հիմնարկների հաշվեկշիռներում հաշվառվող գույքի վարձակալության տրամադրման, 

բանկերում և այլ ֆինանսավարկային հաստատություններում բյուջեի ժամանակավոր ազատ միջոց-

ների տեղաբաշխման, պետության կողմից բյուջետային վարկերի տրամադրման դեպքում), ապա 

հաշվարկներում պետք է ելնել պետական բյուջե մուտքագրման ենթակա գումարի վրա ազդող 

պայմանագրի դրույթներից (պետական բյուջե վճարման ենթակա գումարի չափից, վճարման 

պայմաններից, տոկոսի մեծությունից) և այլ տվյալներից:  

բ) պետական մարմինների մատուցած ծառայություններից, որոնց համար պետական տուրք չի 

գանձվում, ապա կախված գործարքների բնույթից կանխատեսումներում կիրառելի են սույն մեթոդա-

կան ցուցումների 2.1 կետում նշված մոտեցումները: 

գ) իրավական կամ պայմանագրային նորմերի խախտման համար համապատասխանաբար 

իրավական ակտով կամ պայմանագրով նախատեսված պատժամիջոցներից, ապա, ինչպես և նա-

խորդ դեպքում, կիրառելի են սույն մեթոդական ցուցումների 2.1 կետում նշված մոտեցումները: 

դ) պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս (բաժնետոմս) ունեցող ընկերություննե-

րում պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսին (բաժնեմասին) համապատասխանող 

շահութաբաժիններից, ապա կանխատեսումներում անհրաժեշտ է առաջնորդվել ՀՀ կառավարու-

թյան 2012թ. հուլիսի 19-ի «Բյուջետային գործընթացի շրջանակներում շահութաբաժինների գծով 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մուտքերի և դրանց եռամսյակային 

համամասնությունների ծրագրավորման կարգը հաստատելու մասին» N 899-Ն որոշման և դրանով 

հաստատված կարգի դրույթներով:  

ե) Ծրագրավորվող տարում նոր սահմանված եկամտատեսակի կանխատեսումներում կիրառելի 

է փորձագիտական գնահատականը՝ հիմնված տվյալ եկամտատեսակի գծով առկա քանակական 

բնութագրիչների վրա: 

Այլ եկամուտների կազմում ներառված` պետական մարմինների կողմից կիրառվող պատժամի-

ջոցների արդյունքում պետական բյուջե միջոցների գանձման իրավական հիմքը հստակեցնելու 
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նպատակով մեթոդական ցուցումների կազմում ընդգրկվել է համապատատասխան տեղեկանքի ձև, 

որում անհրաժեշտ է նշել այն օրենքի անվանումը և կոնկրետ հոդվածի համարը, համաձայն որի 

կիրառվում է տվյալ պատժամիջոցը: 

 

4. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների գծով բյուջետային մուտքերի կան-

խատեսումների վերաբերյալ տեղեկանքները ենթակա են ներկայացման ՀՀ էներգետիկայի 

և բնական պաշարների, ՀՀ բնապահպանության, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախա-

րարությունների, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 

կողմից:  

 

5. Պաշտոնական դրամաշնորհներ 

Պաշտոնական դրամաշնորհների գծով բյուջետային մուտքերի վերաբերյալ տեղեկատվու-

թյուն տրամադրելիս հարկ է նշել միայն այն գումարները, որոնք ենթակա են մուտքագրման ՀՀ պե-

տական բյուջե և որոնց գծով առկա են ուժի մեջ մտած պայմանագրեր կամ սույն մեթոդական ցու-

ցումներին համապատասխան տեղեկատվության տրամադրման պահին համապատասխան դրամա-

շնորհային պայմանագրերը գտնվում են քննարկման փուլում: Հետագայում, քննարկման յուրաքանչ-

յուր փուլի արդյունքների վերաբերյալ անհրաժեշտ կլինի տեղեկատվություն ներկայացնել ՀՀ ֆի-

նանսների նախարարություն: Միաժամանակ բացատրագրին կից հարկ է նաև տրամադրել այդ 

գ ո ւ մ ար ն ե ր ի  տրամադրման պայմանագրերի այն հատվածի պատճենը, որը վերաբերվում է ֆի-

նանսական հարաբերությունների կարգավորմանը: 

 

6. Ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններից մուտքեր 

Ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններից բյուջետային մուտքերի կանխատե-

սումներին վերաբերվող աղյուսակը պետական մարմինները լրացնում են իրենց հաշվեկշիռներում 

հաշվառվող ոչ ֆինանսական ակտիվների (այդ թվում` հողերի, լուծարված ձեռնարկությունների և 

ՓԲԸ-ների մնացորդային գույքի, շենքերի և շինությունների, բարձրարժեք ակտիվների օտարումից, 

պետության պահուստներում պահվող ապրանքանյութական արժեքների) օտարումից մուտքերի 

մասով: Բյուջետային հիմնարկների հաշվեկշիռներում հաշվառվող` հող չհանդիսացող անշարժ 

գույքի (այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների) օտարումից պետական բյուջե 

մուտքագրված /մուտքագրման ենթակա/ գումարի չափը համապատասխան աղյուսակում լրացվում է 

օտարման գնի 70 %-ի չափով:  


