ՏԵՐՆՈՊՈԼԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՐԹԱԳԻՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ` «ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ «ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄ»
« ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄ »
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Տնտեսական հաշվառման ընդհանուր բնութագիրը, տեսակները
Հաշվապահական հաշվառման առարկան, նրա կարևորագույն օբյեկտները
Հաշվապահական հաշվառման մեթոդը, տարրերը, դրանց փոխադարձ կապը
Հաշվապահական հաշվեկշիռ, դրա կառուցվածքը, բովանդակությունը
ՀՀ օրենսդրության համաձայն` որոնք են հարկային արտոնությունները
Տնտեսական գործառնությունների հետևանքով հաշվապահական հաշվեկշռում տեղի
ունեցող փոփոխությունների տեսակները, դրանց բնութագիրը
Հաշվապահական հաշիվների կառուցվածքը, բովանդակությունը
Կրկնակի գրանցման եղանակի էությունն ու նշանակությունը
ՀՀ օրենսդրության համաձայն` ովքե՞ր են շահութահարկ վճարողները, և որ
հարկատուներն են կատարում շահութահարկի կանխավճարներ
Հիմնական միջոցի վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերի և ամորտիզացիոն
ժամկետի միջև փոխադարձ կապը
Հաշվապահական հաշիվների դասակարգումն ըստ տնտեսական բովանդակության
Սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառման բնութագիրը, դրանց փոխադարձ կապը
Հարկվող եկամուտը, թվարկել համախառն եկամտի տարրերը
Հաշվապահական փաստաթղթերի բովանդակությունը, նշանակությունը և կարևոր
վավերապայմանները
Հաշվապահական փաստաթղթերի դասակարգումն ըստ տարբեր հատկանիշների
Գույքագրումը, դրա անցկացումը և հաշվառման մեջ արդյունքների արտացոլման
կարգը
Կալկուլյացիան, որպես արտադրության ծախսերի խմբավորման, նրանց չափման և
ինքնարժեքի որոշման միջոց
Թվարկել համախառն եկամտից նվազեցվող եկամուտները: Ո՞վ է համարվում
ռեզիդենտ
Հիմնական միջոցներ, դրանց սահմանումը, ճանաչումը, դասակարգումը և
գնահատումը
Հիմնական միջոցների ձեռքբերման և մուտքագրման հաշվառումը
Հիմնական միջոցների կառուցման (ստեղծման) ծախսումների հաշվառումը
Հիմնական միջոցների մաշվածքի հաշվարկման կարգը, հաշվառումը
Հիմնական միջոցների նորոգումների և այլ հետագա ծախսումների հաշվառումը
Հիմնական միջոցների օտարման և դուրսգրման հաշվառումը
ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքները, հարկ վճարողները, հարկման կարգը, ժամկետները
Վարձատուի մոտ հիմնական միջոցների ֆինանսական վարձակալության հաշվառումը
Վարձակալի մոտ հիմնական միջոցների ֆինանսական վարձակալության հաշվառումը
Հիմնական միջոցների գործառնական վարձակալության հաշվառումը
Հիմնական միջոցների գույքագրման արդյունքների հաշվառումը
Հիմնական միջոցների վերագնահատման հաշվառումը
Ներդրումային գույքի սահմանումը, ճանաչումը և սկզբնական չափումը
Շրջանառության հարկ վճարողները, հարկի դրույքաչափերը, վճարման կարգը,
ժամկետները

33. Ֆինանսական ակտիվների սահմանումը, դասակարգումը, ճանաչումը և չափումը
34. Իրական արժեքով` շահույթի /վնասի/ միջոցով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հաշվառումը
35. Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հաշվառումը
36. Տրված փոխատվությունների հաշվառումը
37. Ֆինանսական ակտիվների ապաճանաչման և օտարման հաշվառումը
38. Ոչ նյութական ակտիվների սահմանումը, դասակարգումը, գնահատումը և ճանաչումը
39. Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման, ամորտիզացիայի և արժեզրկման
հաշվառումը
40. Հողի հարկ հարկ վճարողները, հարկման բազան, հարկի դրույքաչափերը
41. Ոչ նյութական ակտիվների օտարման հաշվառումը
42. Պաշարների սահմանումը, դասակարգումը և գնահատումը
43. Նյութերի ձեռքբերման մուտքի հաշվառումը
44. Նյութերի դուրսգրման և օգտագործման հաշվառումը
45. Պաշարների գույքագրման և հաշվեկշռային արժեքի ճշտման հաշվառումը
46. Դ̧րամարկղային գործառնությունների հաշվառումը
47. Հաշվարկային հաշվի հետ կապված գործառնությունների հաշվառումը
48. Արտարժութային հաշվի հետ կապված գործառնությունների հաշվառումը
49. Եկամտային հարկի հաշվարկման կարգը և հաշվառումը
50. Կանոնադրական կապիտալի հաշվառումը
51. Ֆինանսական արդյունքների հաշվառումը
52. Ֆինանսական հետևանքը ձևավորող եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը
53. Իրացումից հասույթի սահմանումը, չափումը և հաշվառումը
54. Կուտակված շահույթի ձևավորման և բաշխման հաշվառումը
55. Շահաբաժինների գծով պարտավորությունների հաշվառումը
56. Շահութահարկի հաշվարկման կարգը և հաշվառումը
57. ԱԱՀ – ի հաշվարկման կարգը և հաշվառումը
58. Պահուստային կապիտալի հաշվառումը
59. Երկարաժամկետ բանկային վարկերի և փոխառությունների հաշվառումը
60. Ակցիզային հարկ վճարողները, ակցիզային հարկով հարկվող գործարքները
61. Կարճաժամկետ բանկային վարկերի հաշվառումը
62. Կարճաժամկետ փոխառությունների հաշվառումը
63. Գնումների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը
64. Բյուջեի գծով պարտավորությունների հաշվառումը
65. Աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով
պարտավորությունների հաշվառումը
66. Ուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառումը
67. Իրացման և վարչական ծախսերի հաշվառումը
68. Անուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառման և բաշխման կարգը
69. Պատրաստի արտադրանքի թողարկման, առաքման և իրացման հաշվառումը
70. Ընտանեկան ձեռնարկատիրություն, հաշվարկման կարգը, պայմանները
71. Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և բովանդակությունը
72. Վաճառքի գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը
73. ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ չհամարվող գործարքները
74. Առհաշիվ տրված գումարների գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը
75. Գույքահարկի հարկման բազան, հարկի հաշվարկման և վճարման ժամկետները

Կազմեց՝ Ա. Հակոբյան

Առաջարկվող գրականություն
1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
2. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
3. ՀՀ օրենքը ՙՀարկերի մասին՚
4. ՀՀ օրենքը ՙՇահութահարկի մասին՚
5. ՀՀ օրենքը ՙԵկամտային հարկի մասին՚
6. ՀՀ օրենքը ՙԱվելացված արժեքի հարկի մասին՚
7. ՀՀ օրենքը ՙՇրջանառության հարկի մասին՚
8. ՀՀ օրենքը ՙԱրտոնագրային վճարների մասին՚
9. ՀՀ օրենքը ՙՀաստատագրված վճարների մասին՚
10. ՀՀ օրենքը ՙԳույքահարկի մասին՚
11. ՀՀ օրենքը ՙԱկցիզային հարկի մասին՚
12. ՀՀ օրենքը ՙՀաշվապահական հաշվառման մասին՚
13. ՙՀաշվապահական հաշվառման կանոնադրությունը հաստատելու մասին՚ ՀՀ
կառավարության որոշումը
14. Ա. Ճուղուրյան, Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում, Երևան,
2004 թ.
15. Ա. Սարգսյան, Ռ. Համբարձումյան, Ա. Մարջանյան, Ն. Օգանեզովա և ուրիշներ,
Հաշվապահական հաշվառում, Երևան, 2009 թ.
16. Է. Առաքելյան, Հաշվապահական հաշվառում, Երևան, 2008 թ.
17. Թ. Մովսիսյան, Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ, Երևան, 2013 թ.
18. Վ. Հարությունյան և ուրիշներ, Հարկեր և հարկագանձում, Երևան, 2010 թ.
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