
ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  

2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ /ԸՍՏ ՃՅՈՒՂԵՐԻ/ ԲԱԺՆԻ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

1. Տնտեսական հաշվառման ընդհանուր բնութագիրը: 

2. Տնտեսական հաշվառման տեսակները և դրանց փոխադարձ կապը: 

3. Հաշվապահական հաշվառման առարկան, նրա կարևորագույն օբյեկտները: 

4. Հաշվապահական հաշվառման մեթոդը, նրա տարրերը և դրանց փոխադարձ կապը: 

5. Հաշվապահական հաշվեկշիռը, դրա կառուցվածքը և բովանդակությունը: 

6. Հաշվապահական հաշիվների կառուցվածքը, բովանդակությունը: 

7. Կրկնակի գրանցման եղանակի էություննու նշանակությունը: 

8. Հիմնական,  կարգավորող, գործառնական և ֆինանսահետևանքային հաշիվներ: 

9. Հաշվապահական հաշիվների դասակարգումն ըստ տնտեսական բովանդակության: 

10. Սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառման բնութագիրը, դրանց փոխադարձ կապը: 

11. Հաշվապահական փաստաթղթերի բովանդակությունը, նշանակությունը և կարևոր 

վավերապայմանները: 

12. Հաշվապահական փաստաթղթերի դասակարգումն ըստ տարբեր հատկանիշների: 

13. Գույքագրումը, դրա անցկացումը և հաշվառման մեջ արդյունքների արտացոլման կարգը:  

14. Կալկուլյացիան  որպես  արտադրության  ծախսերի  խմբավորման,  նրանց  չափման  և 

ինքնարժեքի որոշման միջոց: 

15. Ֆինանսական հաշվառման հաշվային քաղաքականությունը: 

16. Հիմնական միջոցներ, դրանց սահմանումը, ճանաչումը, դասակարգումը և գնահատումը:  

17. Հիմնական միջոցների ձեռքբերման  և մուտքագրման հաշվառումը:  

18. Ներդրումային գույքի  սահմանումը, ճանաչումը և սկզբնական չափումը: 

19. Ֆինանսական  ակտիվների  սահմանումը,  դասակարգումը,  ճանաչումը  և  սկզբնական 

չափումը: 

20. Ոչ նյութական ակտիվների սահմանումը, դասակարգումը, գնահատումը և ճանաչումը: 

21. Պաշարների սահմանումը, դասակարգումը և գնահատումը: 

22. Նյութերի գույքագրումը և արտացոլումը հաշվառման մեջ: 

23. Դրամարկղային գործառնությունների հաշվառումը: 

24. Հաշվարկային հաշվի հետ կապված գործառնությունների հաշվառումը: 

25. Արտարժույթային հաշվի հետ կապված գործառնությունների հաշվառումը: 

26. Կանոնադրական կապիտալի հաշվառումը: 

27. Ֆինանսական արդյունքների հաշվառումը: 

28. Իրացումից հասույթի սահմանումը, չափումը և հաշվառումը: 

29. Կուտակված  շահույթի ձևավորման և բաշխման հաշվառումը:: 

30. Շահաբաժինների գծով պարտավորությունների հաշվառումը: 

31. Շահութահարկի հաշվարկման կարգը և հաշվառումը: 

32. ԱԱՀ – ի  հաշվարկման կարգը և  հաշվառումը: 

33. Պահուստային կապիտալի հաշվառումը : 

34. Ակտիվներին վերաբերող շնորհների հաշվառումը: 

35. Գնումների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը: 

36. Բյուջեի գծով պարտավորությունների հաշվառումը: 

37. Աշխատավարձի  և  աշխատակիցների  այլ  կարճաժամկետ  հատուցումների  գծով 

պարտավորությունների հաշվառումը: 



38. Ուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառումը: 

39. Իրացման ծախսերի հաշվառումը:  

40. Վարչական  ծախսերի հաշվառումը:    

41. Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և բովանդակությունը : 

42. Վաճառքի գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը: 

43. Հասույթ ստանդարտի նպատակը և գործողության ոլորտը 

44. Հասույթի ճանաչումը ապրանքների վաճառքի և ծառայությունների մատուցման դեպքում 

45. Հարկային հաշվառման էությունը, նպատակը,ուսումնասիրման օբյեկտները և վարման 

ձևերը 

46. Հարկային մարմիններին ներկայացվող հարկերի գծով հաշվարկները և դրանց 

ներկայացման կարգը  

47. Շահութահարկի  հարկման  օբյեկտը որոշելիս  հաշվի  առնվող  եկամուտները  և  դրանց  

հարկային հաշվառումը 

48. Համախառն եկամտից կատարվող նվազեցումները և դրանց հարկային հաշվառումը 

49. Շահութահարկի գծով ծախսի /եկամտի/ հաշվառումը, հարկային 

հետևանքներիհաշվառումը 

50. Հարկային հաշիվը, դուրսգրման և դուրսչգրման դեպքերը 

51. Էլեկտրոնային եղանակով հարկայինհաշիվների դուրսգրման կարգը 

52. ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճարման կարգը,  հաշվառումը 

53. Եկամտային հարկ վճարողները, հարկվող օբյեկտը Եկամտային հարկի 

հաշվարկմանևվճարմանկարգը 

54. Նվազեցվող եկամուտները, եկամտային հարկի վճարման ժամկետը 

55. Ակցիզային հարկի հարկման բազան, հարկմանօբյեկտը, դրույքաչափերը, վճարման 

ժամկետը 

56. Հողի  հարկով հարկման օբյեկտը,  պարտավորությունների հաշվարկման,  վճարման 

կարգը, հաշվառումը 

57. Գույքահարկով հարկման բազան,  պարտավորությունների հաշվարկման,  վճարման 

կարգը, հաշվառումը 

58. Շրջանառության հարկը և դրա առանձնահատկությունները 

59. Հանրային հատվածում դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը 

60. Ակտիվների հաշվառումը հանրային հատվածում 

61. Պաշարների  հաշվառումը հանրային հատվածում 
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