
ԲՅՈՒԼԵՏԵՆ
ՓԵՏՐՎԱՐ 2023Թ.

Փետրվարի 24-ի նիստի օրակարգում
ընդգրկված է եղել 8 հարց, որոնց
վերաբերյալ, քննարկումների արդյունքում
ընդունվել են 19Ա, 20Ա, 21Ա, 22Ա, 23Ա,
24Ա որոշումները։

19Ա որոշմամբ Պալատի անդամների
շարքերը համալրել են 14 անձինք։

20Ա որոշմամբ դադարեցվել է Պալատի 2
ֆիզիկական անձ անդամների
անդամակցությունը։

21Ա որոշմամբ Պալատի աուդիտորի կամ
փորձագետ հաշվապահի որակավորում է
շնորհվել 3 անձանց։

22Ա որոշմամբ, համաձայն Պալատի
Որակավորման հանձնաժողովի
եզրակացության, մերժվել է որակավորում
շնորհել 3 ֆիզիկական անձանց։

OUR STRATEGY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐ
Փետրվարին գումարվել է Պալատի
խորհրդի 2 նիստ՝ 02․02․2023թ․ և
24․02․2023թ․:
Փետրվարի 2-ի նիստի օրակարգում
ընդգրկված է եղել 10 հարց, որոնց
վերաբերյալ, քննարկումների արդյունքում 
 ընդունվել են 6Ա, 7Ա, 8Ա, 9Ա, 10Ա, 11Ա, 12Ա,
13Ա, 14Ա, 15Ա, 16Ա, 17Ա, 18Ա, 1Լ, 2Լ
որոշումները:        
                                
6Ա որոշմամբ Պալատի անդամների շարքերը
համալրել են ֆիզիկական 3 անձինք։

7Ա որոշմամբ Պալատի աուդիտորի կամ
փորձագետ հաշվապահի որակավորում է
շնորհվել 4 անձանց:

8Ա որոշմամբ, համաձայն Պալատի
Որակավորման հանձնաժողովի
եզրակացության, մերժվել է որակավորում
շնորհել 2 ֆիզիկական անձանց։

9Ա,10Ա,11Ա,12Ա,13Ա,14Ա որոշումներով
Պալատին անդամակցությունը դադարելու
պատճառով դադարած են համարվել  մի
շարք անձանց՝ Պալատի հանձնաժողովների
անդամի լիազորությունները։

15Ա որոշմամբ կարգավորող օրենսդրության
պահանջներին չհամապատասխանելու
հիմնավորմամբ 6 ամիս ժամկետով
կասեցվել է «ԷՆ ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ, «ԼՈՆԴՈՆ
ԲԻԶՆԵՍ ԳՐՈՒՊ» ՀՁ ՍՊԸ և« ԱՈՒԴԻՏ-ՍԹԱՐ»
ՍՊԸ աուդիտորական
կազմակերպությունների անդամակցությունը
Պալատին։

1Լ և 2Լ որոշումներով, հղում անելով
Կանոնադրության 14.16.3 կետին, Խորհուրդը
հաստատել է որակավորման և ՇՄԶ
դասընթացների  մասնակցության
փոփոխված վճարի չափերը։
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OUR STRATEGY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

23Ա որոշմամբ, օրենքի ուժով, իրավական
հիմքերի համատեքստում աուդիտորի՝
որպես որակավորում ունեցողի
պահանջները չբավարարելու
հիմնավորմամբ դադարեցվել են 2
ֆիզիկական անձանց անդամակցությունը
Պալատին։

24Ա որոշմամբ կարգավորող օրենսդրության
պահանջներին չհամապատասխանելու
հիմնավորմամբ 6 ամիս ժամկետով
կասեցվել է «Պրոֆայնընս» ՍՊԸ
աուդիտորական ընկերության
անդամակցությունը Պալատին։

3Լ որոշմամբ Խորհուրդը փոփոխություն է
կատարել Պալատի խորհրդի 2021 թվականի
մարտի 31-ի N 17-L որոշման հավելվածում՝
քննությունների վճարի չափը սյունյակում
«30000» թիվը փոխարինելով «36000» թվով,
իսկ «40000» թիվը՝ «48000» թվով:

 «Այլ հարցերի» ներքո Պալատի
նախագահը տեղեկատվություն է
ներկայացրել փետրվարի 14-ին և 15-ին
տեղի ունեցած Հաշվապահների և
աուդիտորների Եվրասիական խմբի
ընդհանուր ժողովի և Եվրասիական
տնտեսական միության աուդիտորների
խորհրդատվական մարմնի
նախագահության նիստի աշխատանքների,
նախագահության հանձնաժողովների
գործունեության և այդ մարմիններում
Պալատի մասնակցության և ծրագրերի
մասին։                           

Որակավորման հանձնաժողովը 
 կայացրել է 7 նիստ, որոնք տեղի են
ունեցել փետրվարի 1-ին, 3-ին, 7-ին, 16-
ին, 20-ին, 24-ին և 28-ին: 
Փետրվարի 1-ին  կայացված որոշմամբ
առաջարկվել է Պալատի խորհրդին 3
անձանց մերժել որակավորման
շնորհումը նրանց աշխատանքային
փորձի ոչ բավարար լինելու
հիմնավորմամբ։ 
Փետրվարի 3-ին կայացված որոշմամբ
3 անձանց շնորհվել է  փորձագետ
հաշվապահի  որակավորում։
Փետրվարի 28-ին կայացված որոշմամբ
հանձնաժողովը հավանություն է տվել
ACCA-ի կողմից անցկացված ՇՄԶ
միջոցառումները ՇՄԶ համարելուն՝
համապատասխանաբար որպես ՇՄԶ
կարգի 3․1․5 կետով նախատեսված
միջոցառում։

Անդամակցության հանձնաժողովը
կայացրել է 2 նիստ՝ փետրվարի 10-ին և
22-ին։ Նիստերում ընդունված
համապատասխան որոշումներով
առաջարկվել է Պալատի խորհրդին
հաստատել ընդհանուր թվով 14
ֆիզիկական անձանց
անդամակցությունը Պալատին։

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՆԻՍՏԵՐ
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OUR STRATEGY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

1․ Փետրվարի 8-ին կայացավ  «ԵՏՄ
մաքսային օրենսգրքով նախատեսված՝
17 մաքսային ընթացակարգերի
բովանդակությունը և
հնարավորությունները» թեմայով
դասընթացը։ Այն վարում էր ՀՀ ՊԵԿ
վարչարարության մեթոդաբանության և
ընթացակարգերի վարչության պետի
տեղակալ  Լիլիթ Մովսիսյանը։
 2․ Փետրվարի 15-ին կայացավ
«Շահութահարկ, հարց և պատասխան»
թեմայով դասընթացը։ Այն վարում էր ՀՀ ՊԵԿ
վարչարարության մեթոդաբանության և
ընթացակարգերի վարչության պետ Լեռնիկ
Հարությունյանը։
3․Փետրվարի 21-ին կայացավ «ԱՄՍ 315-
ում փոփոխությունների ներկայացում»
թեմայով դասընթացը։ Այն վարել են
Պալատի աուդիտորական գործունեության
հանձնաժողովի անդամները՝
աուդիտորական հանձնաժողովի նախագահ
Էմիլ Վասիլյանի գլխավորությամբ:
4․Փետրվարի 24-ին կայացավ
«Տրանսֆերային գնագոյացման
կարգավորումների կիրառում» թեմայով
դասընթացը։ Այն վարում էր ՊԵԿ համալիր
հարկային ստուգումների վարչության պետի
տեղակալ Նաիրուհի Ավետիսյանը:
5․ Փետրվարի 27-ին կայացավ «ՖՀՄՍ 17 —
ոչ ապահովագրական
կազմակերպությունների համար»
թեմայով դասընթացը։ Այն վարում էր
Պալատի հաշվապահական հաշվառման
հանձնաժողովի նախագահ Արամ
Ասատրյանը։ 

Փետրվարի 14-ին տեղի ունեցավ
Հաշվապահների և աուդիտորների
Եվրասիական խմբի (ՀԱԵԽ) հերթական
ընդհանուր ժողովը։ Հայաստանի
աուդիտորների և փորձագետ
հաշվապահների պալատը ներկայացնում
էր Պալատի նախագահ Թաթուլ
Մովսիսյանը։ ՀԱԵԽ-ի ընդհանուր ժողովին
մասնակցում էին նաև Պալատի խորհրդի
անդամ Հովհաննես Պետրոսյանը և
գործադիր տնօրեն Հայկ Մնացականյանը։
Օրակարգային հարցերի շրջանակում
Պալատի նախագահը ներկայացրեց ՀՄԴ-ի
(IFAC) ցանցային անդամի կարգավիճակ
ստանալու գործողությունների պլանը:  

Փետրվարի 15-ին տեղի ունեցավ
Եվրասիական տնտեսական միության
աուդիտորների Խորհրդատվական
մարմնի նախագահության նիստը։
Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ
հաշվապահների պալատը ներկայացնում
էր Պալատի նախագահ Թաթուլ
Մովսիսյանը։ Նախագահության նիստին
մասնակցում էին նաև Պալատի խորհրդի
նախագահի տեղակալ Արթուր
Հարությունյանը և գործադիր տնօրեն Հայկ
Մնացականյանը։
Նախագահության նիստում միաձայն
քվեարկությամբ Հայաստանի
աուդիտորների և փորձագետ
հաշվապահների պալատի նախագահ
Թաթուլ Մովսիսյանը ընտրվեց
Եվրասիական տնտեսական միության
աուդիտորների Խորհրդատվական
մարմնի նախագահության նախագահ
(Председатель Президиума
Консультативного Совета аудиторов
ЕАЭС)։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՄԶ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
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OUR STRATEGY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՏՐՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Փետրվարի 6-ին և 10-ին Հայաստանի
աուդիտորների և փորձագետ
հաշվապահների պալատում տեղի ունեցան
միջոցառումներ նվիրված որակավորման
կրթական ծրագրի դժվարին փուլը պատվով
հաղթահարած և պահանջվող
չափանիշներին համապատասխանության
արդյունքում աուդիտորի և փորձագետ
հաշվապահի որակավորում ստացած
անձանց որակավորման վկայականների
հանձնմանը։ Հանդիսավոր արարողությանը
մասնակցում էին Պալատի նախագահ
Թաթուլ Մովսիսյանը, գործադիր տնօրեն
Հայկ Մնացականյանը, որակավորում
ստացած մասնագետները։ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Փետրվարի 27-ին տրվել է Որակավորման
դասընթացների մեկնարկը՝ նրանում
ներառված 7 առարկաներով՝ Ֆինանսական
հաշվառման հիմունքներ, Ֆինանսական
տեղեկատվություն կառավարման համար,
Իրավագիտության հիմունքներ, ՀՀ հարկային
օրենսդրություն, Ֆինանսական կառավարում
և վերահսկողություն, Ֆինանսական
հաշվետվությունների պատրաստում,
Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն։

Դասընթացի մասնակիցների թիվը կազմում
է 250:
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