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AMCHAM I EDITORIAL

DIANA GHAZARYAN

Executive Director
American Chamber
of Commerce in Armenia

Dear Readers,
It gives me a great pleasure to welcome you to my first
edition of the magazine as the new Executive Director of
AmCham.
Firstly, I want to thank my predecessor, Ms. Diana Gaziyan,
former AmCham CEO, who has done a fantastic job, shaping
the magazine to ensure its place as the leading Armenian
business magazine published in English. I approach my
new role both as the Editor, as the new AmCham CEO with
excitement and huge responsibility!
This issue of the magazine is devoted to the tax system,
and, in particular, to the Tax Code that the Government of
Armenia has recently adopted. The Tax Code development
was on the agenda of our Government for several years and
for the last 1-1,5 years its development took a quicker pace
that resulted in the document to be enforced in 2018, with
some provisions taking off this year.
During this period, AmCham, under the leadership of the
former AmCham President, Mr. Jrbashyan, was on the front
line of making proposals to the government authorities
based on the feedback from AmCham business community
and beyond. AmCham presented an alternative package of
solutions for the tax reform and became an active participant
of the Public Council of Tax Administration Reforms under
the RA State Revenue Committee.
The Tax Code generated concerns among the business
community, some of which are addressed by Mr. Vakhtang
Mirumyan, the Deputy Head of the RA State Revenue
Committee, in this edition of the magazine. You will also
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have a chance to read our member companies’ leadership
opinion on how the Tax Code will impact their respective
sectors, the business environment, and investment climate
of Armenia, in general, and whether taxpayer awareness
campaign was effective enough or not.
We can definitely make expert judgment calls about
the impact of the Tax Code on the economy. However, the
real picture will be observed down the road. Meanwhile,
AmCham, as the leading organization in Armenia that
presents the voice of the American businesses in Armenia
and protects interests of its international and local
prominent members, will continue to work with the RA
Government authorities, international organizations, and
other stakeholders to advocate and make the country a
better place with the competitive, transparent, free, and fair
business environment. Here, I would encourage you to read
the interview with Mr. Ara Hovsepyan, the new AmCham
President, who talks about key directions of AmCham set for
this year.
Finally, using this opportunity, I would also like to
introduce the readers to the new section of the magazine,
“Road to Success,” where senior leaders share the insights
of their career growth, talk about their lessons learned, and
give precious pieces of advice on how to become successful.
I hope you will like the content of our magazine.

Enjoy reading the magazine!

INTERVIEW WITH AMCHAM PRESIDENT I AMCHAM

ARA HOVSEPYAN

AmCham President
ContourGlobal Hydro Cascade CJSC
General Manager

Q: "Mr. Hovsepyan, you were elected as AmCham
President during AmCham’s Annual General Meeting
held on 18 November 2016. Congratulations on your new
role. What do you think of it so far?"
A: First of all, it is a big honor for me to be the 9th President
of AmCham. AmCham is a unique organization with highlyqualified membership base of 100 plus companies; an
organization that unites intelligent people that represent
serious organizations doing business in Armenia. This
is already a big achievement, given the fact that doing
business in our country is not that easy as one would think. I
feel really honored and trusted. Secondly, I feel responsible,
because 17+ years of AmCham experience has created
certain expectations and requirements, starting from our
members all the way to the RA Government. AmCham
should always be visible and active, always on the forefront
of discussions, and it actually puts tremendous responsibility
on AmCham management. So, AmCham President and the
Board do feel responsible in that respect.
Third, it is also exciting to be AmCham President. You
relate to people who are your peers, and every eligible
member can technically become AmCham President and
lead the organization. So, you always feel like being on the
edge of performing and meeting the expectations. This was
on my mind when I was elected.
Q: "Every AmCham president has his or her priorities
set for the organization. What are your priorities and
specific directions of interest for the coming year and
why?"

A: My first priority is to strengthen the membership
network and protect and to promote the interests of
AmCham members. Our organization is membership based
and it dictates certain logic and dynamics of its operations.
Members should feel they are in the lead and that the
elected management takes care of their constituency.
Secondly, we have partners – strong and important and
also very much valuable. Those partners are in the face of RA
Government, the US Embassy, and other similar networks
that we pair with in pushing forward our objectives and
initiatives. We should continue these relations and make
them stronger and sustainable.
And then, building up on AmCham’s efforts in regards of
such successful initiatives as contribution to the Tax Code
and continuing discussions with the RA Government in
that respect. Tax Code is not a self-objective: Tax Code is
in interests of every business - would it be an experienced
company with a long history or a start-up. Business
community always considers tax as one of the major factors
that impacts business decisions. One has to be in the
business to understand what it means and what it takes.
We should continue the work that Mr. Jrbashyan, former
AmCham President, successfully commenced.
Finally, spreading further
the concept and the
implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in
Armenia. In November 2016, AmCham created a platform
that we named “Responsible Business Network” (RBN) to
promote CSR best practices among our members and RA
Government and to ensure that those activities are made
in a thoughtful and coordinated manner. I believe RBN is a
great title, which says more than just CSR.
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We have a series of activities on RBN platform planned for
this year. By the end of this year, I plan to register success
stories – 2-3 joint projects that we will do with our NGO
members.
Q: "Besides acting as AmCham President, you are also
heading ContourGlobal Hydro Cascade CJSC, the largest
single U.S. private investment in Armenia’s history and
the first U.S. investment in Armenia’s energy sector.
How do you balance these positions?"
A: I joined ContourGlobal in September 2013. Formally,
ContourGlobal operates in Armenia since 2015. So for
two years, we were engaged in negotiations with the
RA Government. Once we signed the transaction, we
immediately embarked on transition of the old team to the
new environment. And it took a lot of efforts to establish
the team. Now, we have a well operating environment,
and a strong team of professional cadre that joined the
company. As a result, the management can afford some
time to dedicate to bigger issues like promoting business
environment in Armenia, part of which is AmCham. So, it is
thanks to the team in ContourGlobal that I have the luxury
of dedicating some time to AmCham.
Likewise, AmCham has a strong executive team. Diana
Ghazaryan, the new AmCham CEO who joined us in
December 2016, leads a strong and professional team of
young women; some of them are with AmCham for several
years. So having professional teams both in ContourGlobal
and in AmCham makes life much easier. At the same time,
I should be careful not to lose focus both for my fulltime
job and the pro-bono one. So, teams are the answer to this
question.
Q: "What opportunities and challenges you think are
awaiting AmCham in the coming year?"
A: The general remark that I want to make here is that
according to the AmCham's Charter, AmCham President is
elected for one year, which I think is too short of a period.
Objectively, within one year, it is almost impossible to
accomplish significant and meaningful results. Likewise,
more than two years would be a bit controversial and
against the principle of democratic rotation, especially in
such organization like AmCham. So, I think two years is
the term that a president elected or striving to be elected
should target. It is the right time to set objectives and then
accomplish them. It also gives an opportunity to another
peer to take over. All eligible members should be prepared to
take this responsibility, because it should be a very healthy
rotational principle, and everyone should balance their fulltime position with public work in AmCham.
One big opportunity is that we have a very strong Board
of Directors. I want to highlight the Board, because it is the
working tool of the organization. All AmCham members
contribute to the development of AmCham; however, by
definition, Board Directors contribute more time, more
effort, and resources to the organization. I think, this year
we have a very unique opportunity – Board is strong,
unified, shares a lot of common ideas and objectives. All of
those 12 Board Directors are business-oriented and protect
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the interests of AmCham members. Having such a team is
both a pleasure and an opportunity that an organization
like ours should make use of. Since November 2016, all the
questions were decided in consensus. I think, it is a very big
opportunity we should use.
As for ideas and projects, “Responsible Business Network”
is a very good idea to push forward. It is shared with our
friends in the US Embassy and other partners. The Armenian
business environment lacks understanding of good culture
of CSR. AmCham, along with its 100+ members should
promote businesses for social spending. Social spending
is a development tool rather than just charity. So, CSR is
the concept that needs to be embedded into the business
environment, and AmCham is pioneering it.
Another direction that I mentioned earlier is the
contribution to the Tax Code that I believe we need to
continue. AmCham’s former President Mr. Jrbashyan left a
very good heritage there for us. It is a challenging effort and
it will never be shown as enough, never be seen as 100%
successful engagement. However, it depends how you
measure it. For a public organization based on membership
like AmCham, being vocal and engaged in the development
of tax policies in the country is already a big achievement.
Some of AmCham ideas were transformed into legislative
amendments, some were not; however, we should continue
protecting the interests of AmCham members.
Another good idea that has come up recently and AmCham
should look into is the establishment of an Arbitration
Court under the auspices of AmCham. Moreover, it should
not be just an arbitration court, but also a mediator.
AmCham should position itself as a contributor to justice
reforms in Armenia. I think, AmCham should capitalize on
the knowledge and experience of our members; we have
strong law firms, Big Four, and other prominent members
that can contribute. This would be another cornerstone
project for this year that I will introduce to the Board for
approval shortly. Let’s see how it develops.
Challenges – I think, resources and time are always
a challenge for AmCham members. On top of that, for
AmCham per se, financial resources are also a challenge, but
again, for public organizations this is normal, and we should
do our best to cope with that.
Q: "How do you see AmCham Armenia in the near
future?"
A: I see AmCham as an active contributor to the
improvement of business environment in Armenia, but most
importantly, strong and unified: strong as an organization,
confident in its resources and policies advocated, and
unified to defend AmCham's position, the members of
which really share the same ideas and objectives. It means
that AmCham should care about its members and their
interests. Meanwhile, members should be very proactive
and engaged in AmCham initiatives.
My overall reading of AmCham’s future is very positive and
bright despite the fact that it is a difficult time for Armenia
these days: we are in the transition of political system,
elections are ahead, there will be a new government, for
which we will have our expectations. So, interesting times
are awaiting us, and AmCham should play a vital role here.
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job creation. Microsoft products and
services have found their way into
local commercial and governmental
organizations,
leading
to
better
solutions for business customers,
consumers, and citizens alike.
Microsoft
(Nasdaq
“MSFT”
@
microsoft) is the leading platform and
productivity company for the mobilefirst, cloud-first world, and its mission
is to empower every person and every
organization on the planet to achieve
more. Microsoft refers to Microsoft
Corp. and its affiliates, including
Microsoft Mobile Oy, a subsidiary of
Microsoft.
The Corporation opened its official
subsidiary (Microsoft RA LLC) in Armenia
in 2006, when the first cooperation
agreement was signed between the
Government of Armenia and Microsoft
in Scotland, and the signing ceremony
was attended by Bill Gates.
In the framework of the same
cooperation agreement, the parties
jointly with the local partners
established
the
first
Microsoft
Innovation Center in the region in 2011
and opened an IT Academy that offers
training and certification. Numerous
education and workforce development
projects have been and are designed
and implemented.
The main areas of activities of
Microsoft Armenia are;
• Collaboration
with
the
RA
Government in Education, Healthcare,
e-Government, Intellectual Property
Rights Protection, social field, etc.;
• Support of local IT industry via
sharing modern technology and skills;
• Creating partner ecosystem;
• Providing support to local private
and public organizations in the
development of IT; infrastructure in
Armenia;
• Providing new innovative business
solutions.
Providing future-ready education
is a top priority for Microsoft Armenia
and the Corporation, in general. The
company closely works with the RA
Ministry of Education and Science
towards education transformation
providing across-country schools with
modern technologies and expertise
aimed at empowering each student to
achieve more.
Microsoft Armenia is dedicated
to triggering the development of an
extensive network of local technology
partners, contributing in this way
to increased economic activity and
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Transportation and logistics are
the lifeblood of our economy. With
increasing globalization, these networks are becoming larger, more
complex, and increasingly congested.
Optym develops advanced analytical
solutions for the transportation and
logistics industry. Optym’s optimization,
simulation, and data analytics software
and services can be used by railroads,
airlines, shipping companies, retailers,
mining companies, and cities. By
leveraging technology and innovation,
Optym’s team helps clients around
the world run their operations more
efficiently.
Company’s commitment to both
its clients' success and its own high
standards is what sets Optym apart
as a world-class provider of advanced
analytical applications. As a technology
leader, Optym will define the future of
transportation and logistics – from the
ground to the sky.

“Through optimization, we create
efficiency. By creating efficiency, we
transform the world.”

Founded in 2006, EV Consulting is a
management advisory firm that serves
private and public institutions in the CIS
region.
EV Consulting partners with business
leaders, senior executives, and policy
makers to identify and reach their next
development level. Such partnerships
are established in diverse, but critical
areas of management challenges

-starting
from
spotting
market
opportunities, and helping raise capital
to designing and implementing complex
management systems.
EV enriches its thinking through its
research arm - the EV Research Centre.
EV Research Centre is a think-tank
focused on studying competitiveness.
EV is a partner institute of the
World Economic Forum's Global
Competitiveness Network.
The
company’s
service
lines
encompass strategy advisory, public
policy advisory, development consulting,
investment advisory, organizational
design,
marketing
advisory
and
performance
improvement.
EV
Consulting has implemented over 300
public advisory and business consulting
projects in various sectors of the
economy.

Cascade People & Business is a team
of Human Capital Management (HCM)
experts and professionals devoted to its
goal of assisting and helping its clients
adapt to rapidly changing environment
and equipping them with innovative
and flexible tools and solutions for their
business growth.
As a pioneer in the field of HCM
consulting services, the Company is
the only one in Armenia that offers
one-stop complex HCM management
services and consulting. As a credible
and trusted business partner, Cascade
People and Business provides its clients
a comprehensive set of customized
solutions and stand alone or packaged
turnkey HCM services tailored to their
specific needs.
Whether it’s workforce planning,
change management, or complete
reconstruction /reorganization of the
company, the experts team is there to
help clients identify correctly, prioritize,
and systemize their needs and address
them with professionally designed and
most rational solutions. Cascade People
and Business unites people, creates an
enabling environment for a positive
change, and guides its clients through
the whole process.
“We
are
passionate
about
transforming
your
business
and
creating value that lasts. We achieve
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that through discovering the hidden
potential of your company and detailed
engineering of the change that
transforms your business and aligns it
with your vision.”
Founded in 2008, the Company
evolved into one of the leading HR
service providers in Armenia and
continues to grow by expanding its
work in the region. Its passion for
innovation, change, growth, and
outstanding results fostered a culture
that is never satisfied with anything less
than the best.
The Company sustainably excels in its
business, because it:
• Constantly works on adapting
and implementing best international
(Western) practices to local specifics;
• Has a great portfolio of successful
projects
and
extensive
practical
experience;
• Works individually (face-to-face)
with its clients to come up with the
most rational, innovative, and clienttailored strategies.
And, yes… Cascade People and
Business brings change!

VISTAA Plus LLC is one of Armenia’s
very first and longest (since 1996)
serving post-independence BSPs.
VISTAA has accumulated the skills
and the know-how in the local public
and private environment. Its experience
and in-depth knowledge of its primary
focus areas allow offering expertise and
technical advice in a number of sectors
and initiatives, such as:
• Agriculture (HVA);
• Environment and Natural Resources
Management;
• Institutional Development;
• Policy
Planning;
Education
Reforms/Training ;
• Agribusiness Development and
Marketing;
• Modern Irrigation Technologies;
• Community Development;
• M&E;
• Impact Evaluations, Marketing and
Sociological Studies;
• Management Consultancy and
Capacity Building.
VISTAA has been helping change
agriculture and environment through
activities in the private sector such as
individual consultancy and competitive
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contracts from different funding
agencies and private enterprises
including but not limited to ACDI/VOCA,
The QED Group (USA), MCA-Armenia,
FAO Armenia, Open Society Institute
Assistance Foundation – Armenia,
AEAI, ECD, CARD, USDA MAP, ACH
Armenia, World Bank projects, number
of European companies, namely Mott
MacDonald, Cambridge Education
(UK), Euroconsult Mott MacDonald,
Ecorys, SPAN Consultants, ECFDC (The
Netherlands), and others. In addition,
VISTAA has been engaged in such areas
as institutional development, policy
planning, strategy design, and legal
framework development that embrace
education and civil service.
VISTAA has conducted numerous
sociological surveys, marketing studies
and evaluations for many local and
international
organizations.
Some
highlights of VISTAA’s conducted
assignments include:
• Farmer to Farmer project – USAID
funded, in partnership with ACDI/
VOCA (USA);
• Final Evaluation of the EU-funded
“Mitigating social consequences of
labour migration and maximising
migrants’
involvement
in
local
development” project- UNICEF;
• Evaluation of the Family Support
Services and Stakeholders Contribution
to Related Services/Systems-UNICEF;
• Institutional Development Studies
for Irrigation System Modernization
Project (ISMP), “Water Sector PIU” SA,
funded by the EDB;
• Training Component of Water to
Market Activity – MCA Armenia, in
collaboration with ACDI/VOCA and
Euroconsult Mott MacDonald;
• Institutional
Strengthening
of
Irrigation Management Entities - MCA
Armenia;
• Technical Due-diligence of Sevan
Hrazdan Hydropower Cascade –
funded by ADB/EBRD in collaboration
with Mott MacDonald (UK);
• Mid-Term Programmatic Evaluation
of the USDA Caucasus Agriculture
Development Initiative in Armenia –
funded by USAID, in collaboration with
The QED Group;
• Initiative on Soaring Food Prices
(ISFP) Technical Cooperation Program
(TCP) beneficiary satisfaction and
impact assessment survey – UN FAO;
• Situation Analysis of Children of
Armenia – EuropeAid, in collaboration
with Cambridge Education (UK);
• Curriculum
Development
and
Training of Trainers – World Bank;

• Monitoring
of
civil
society
participation in Armenia’s Country
Coordinating Mechanism (CCM) for the
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis
and Malaria – OSI, Soros Foundation;
• Energy consumer survey in all
sectors of Armenian economy – USAID.

CIS ARMENIA
International School

CIS Armenia is an independent, nongovernmental organization, established
to provide high value education to local
and expatriate communities of Armenia.
The school was opened in response
to demand from the local and
international communities. Its main aim
is the provision of excellent education
based on the Cambridge International
Curriculum and having full access to the
Armenian State Curriculum.
The
international
programmes
ensure a smooth transition through
the years of schooling and provide an
opportunity for students to succeed
in a stimulating, externally validated
and highly respected world-class
educational programme. Ultimately, the
qualifications which can be obtained
by our senior students can open doors
to universities over the world. These
qualifications are universally recognised
and welcomed.
CIS Armenia provides an access to the
schooling programme for those who
speak Armenian as a first language. The
Armenian national curriculum at CIS
Armenia is based upon the programmes
of the local department of education
and provides curriculum framework for
the core subject area within primary
and secondary school. The school is
accredited by the Ministry of Education
and Science of the RA.
Each CIS Armenia graduate will be
able to decide whether to continue their
education abroad or at local universities.
This priceless right to choose is always a
key priority for the school.
We have a caring, child-friendly
atmosphere, and offer:
• An engaging learning environment,
world-class
facilities
and
an
international atmosphere;
• Access to a full, enriched and
creative International Curriculum and
Armenian National curriculum;
• Qualified native English teachers
from the UK and other countries;
• Dedicated, caring and supportive
staff with individual approach to each
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child;
• A speech therapist and an
educational psychologist and support
for every student’s individual needs;
• Completely modernised building
with light, fully furnished and spacious
classrooms;
• Secure and equipped outdoor
playground;
• Prolonged school day and enriched
afterschool
programme,
including
sports, musical instruments, mental
arithmetic;
• School meals served 5 times a day;
• Convenient location in the city
centre;
• Transportation service on request.
CIS Armenia aims to grow a
community of broadminded and
outstanding citizens with creative and
critical thinking skills who understand
their own identity in an ever-changing
and
ever-diversifying
world.
We
strongly believe in a balance between
high academic standards and a positive,
caring and supportive environment,
all of which contribute greatly to the
development of each student’s unique
personality.

QSI International School of Yerevan
is a private, non-profit pre-school
through Secondary IV (Grade 12) coeducational,
college-preparatory
day school. It was founded in 1995 in
order to provide a quality education in
English. The school is a part of Quality
Schools International, a consortium
of non-profit international collegepreparatory schools with American
style curriculum.
It is fully accredited by the Middle
States Association of Colleges and
Schools (MSA), and is authorized to offer
AP (Advanced Placement) courses and
the AP Capstone Certificate program.
A student’s records and QSI diploma
will be accepted by schools around
the world because of the school’s MSA
accreditation. As a matter of fact, QSI
Yerevan graduates receive offers to top
universities worldwide.
QSI International School of Yerevan
offers
a
challenging
academic
curriculum for students ages 3 through

S

Secondary IV. QSI International School
of Yerevan provides quality learning
challenging all the students to achieve
their goal and develop a positive
vision for their future. School offers 5
foreign languages: Armenian, Russian,
French, Spanish, and German. The main
education is in English. The slogan of
QSI is “Success For All and academic
success is the most important goal
for all the students in our school.” The
school’s library is well resourced with
numerous books in different languages.
Students can enjoy their recess at the
excellent playground of the school.
QSI-Yerevan is a positive and
nurturing environment. In addition,
student behavior is guided by the seven
Success Orientations: Trustworthiness,
Responsibility, Concern for Others,
Kindness
&
Politeness,
Group
Interaction, Aesthetic Appreciation,
and Independent Endeavor. These
Success Orientations are a vital
part of the QSI school experience.
QSI International School of Yerevan
believes in a personalized approach to
mastery based instruction with clearly
defined objectives within a caring and
supportive school climate.
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transactions directly in the markets and
regions important to our clients.
''Hovhannisyan & Partners'' aims to be
easy to work with, down to earth, and
approachable.

''Hovhannisyan & Partners'' LLC
was founded by eminent lawyer, Hayk
Hovhannisyan, practicing law since
1998.
The firm is known for being practical,
strategic, and innovative and is
acknowledged for its expertise and
client service by respected guides to the
legal profession and The Legal 500.
The firm has a team of experienced,
talented, and committed professionals
who are passionate about providing
excellent advice and encouraging clients
to expect more.
The team has a wide range
of backgrounds, in particular in
transactions across industries like
investment, IT, banking, telecom,
transport, agriculture, FMCG, and
construction. In addition, advice is
rendered on anti-monopoly, tax,
customs, IP, and licensing matters.
The firm’s team is passionate about
helping its clients achieve their goals,
even ambitious and no matter how
many obstacles they face. Its clients’
challenges are the team’s challenges,
and they will do whatever it takes to
help them in the right way to achieve
the best possible outcome.
Through its client oriented work, the
value they contribute every day by their
pro-bono work and volunteering and
their ethical and responsible business
practices, they seek to make a real
and positive difference to the world
around us. They are rightly held to high
standards in all they do.
The firm understands what it really
takes to work across different legal
systems and commercial environments
and to bridge language and cultural
gaps. To support their clients’
international strategies, they have
developed strong ties with law firms in
different countries. This network makes
them connected law firm in the world,
with a global reach and local depth that
is simply unrivalled.
Global coverage in today’s market
does not simply mean having offices
in important cities around the world.
For the firm, it means combining their
international resources and sector
expertise to work on cross-border
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LUGERA is a full-service HR company
established in Armenia in the end of
2003 by “Lugera & Makler Werving
& Selectie BV” Dutch company and
Slovak and Armenian partners. LUGERA
operates in 8 Eastern European
countries, with 16 offices and over 200
consultants. During 12 years of operating
in Armenia, LUGERA successfully served
its clients in the areas of executive
search/ headhunting, mass recruitment,
personnel
outsourcing,
and
HR
consultancy.
Currently, LUGERA has over 50
employees working for its clients both
in Armenia (mainly IT and Retail) and
abroad (EU countries, China), for whom
the Company provides full outsourcing
(HR administration, payroll processing,
office, and equipment).
Today’s
business
environment
demands total flexibility in many
aspects, including in the workforce
and the labor market. Labor legislation,
administrative hassle, and recruitment
make the headcount less flexible and its
administration - quite time consuming.
Often, you are forced to employ more
people than you would like to, or you
do not have enough people to cover
unexpected output demands.
Lugera’s Personnel Leasing product
is designed to cover these and other
similar needs.
Whether you are a start-up with
new projects, a production with order
fluctuation, or distributor in need of
market developers, the Company can
find, select, and hire for you the best
suitable people in the market.

Founded in 1993, Triada Studio LLC
is a creative production and motion
design company with a strong team
of directors, CG supervisors, concept
artists, animators, and 3D generalists.
From the basic idea through
storyboards, style frames, and creative
solutions to final delivery - Triada

Studio covers services of:
• TV commercials;
• TV channel branding;
• Visual effects;
• Main titles sequence design;
• Architectural
and
industrial
visualizations.
Triada Studio also started working
towards game development and
launched Shadowmatic game for
iOS platform back in January 2015.
Shadowmatic won numerous awards,
among which is the Apple Design
Award 2015.

Urban Logistic Services CJSC (ULS)
is the first and only logistic operator
in Armenia, representing the whole
range of 3rd party logistic services 3PL,
based on which Armenian producers
and trading companies, importers
and exporters, as well as other
organizations have the opportunity to
work on basis of international quality
levels.
ULS is the only class A logistic center
in the region, providing Western
standards of security, a modern internal
and external infrastructure, and is
equipped with the latest equipment
and technologies.
All these enable the company to
store and handle any type of goods.
As a 3PL operator, ULS organizes and
manages transportation, controls and
reports warehouse inventories, stores
the goods at different temperature
regimes, and provides value-added
services, such as labelling, repacking,
and deliveries to final clients.
Thanks to the unique geographical
position of Armenia and its entry into
the Eurasian Economic (customs)
Union, ULS creates new opportunities
for logistics flows from Asia and the
Middle East to Georgia, Russia, Belarus
and back.
The logistic center with an overall
area of about 7ha includes: the central
warehouse designed for 28.000 pallet
places; a customs terminal, warehouses
for rent with a total area of 5.000m2,
9 temperature controlled and freezer
rooms with the total capacity of 4.500
m3 , and office space totaling 1.200m2.
At the moment, ULS is cooperating
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with more than 150 Armenian and
foreign companies, providing them
with services in the areas of cross
docking/consolidation, storage, goods
receiving and shipping, labeling and
goods delivery, etc.
The main goal of the company is to
introduce new logistic standards in
Armenia providing a unique complex
of logistic services to production and
trading companies, importers and
exporters, transport and custom
companies, etc.

SEAF Management LLC is a global
investment management firm headquartered in Washington DC, focused
on investments in SMEs in frontier and
emerging markets across the globe.
Active for more than 25 years,
SEAF has made approximately 400
risk capital investments through 35
investment vehicles.
SEAF makes investments using
equity, mezzanine, and term credit
financing instruments that are best
adapted to the needs of the business
and the market. SEAF’s portfolio
companies span a diverse range of
industries globally, including agriculture,
food processing, health, technology,
education, and infrastructure.
Since 2012, SEAF has raised the
Caucasus Growth Fund (CGF), a USD 47
million private equity investment fund
aimed at making equity investments in
high growth potential SMEs operating
in the Republic of Armenia, Georgia,
and Azerbaijan.
The shareholders of CGF are
European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD), International
Finance Corporation (IFC), Black Sea
Trade and Development Bank (BSTDB),
the
Netherlands
Entrepreneurial
Development
Bank
(FMO),
and
Austrian Development Bank (OeEB).
SEAF Caucasus Growth Fund has
focused on industries such as consumer
and business services, agribusiness,
distribution, wood processing industry,
communication, and retail.
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Regional Post Caucasus is a bimonthly
English language analytical magazine
dedicated to diplomacy, economy,
business world, international relations,
culture, and everything related to the
development of the Caucasus region.
Regional Post Caucasus focuses on
events and topics that shape the
future of the region, interviews people
who are in the center of important
processes, and cooperates with some
of the best experts and authors in
Armenia, Georgia, and other countries.
Regional Post is distributed in
Armenia and Georgia, targeting
embassies, international organizations,
leading
businesses,
governmental
institutions, NGO’s, and diaspora
organizations. The team is currently
working on expanding their presence in
Armenia and Georgia, as well as other
countries.

Starlight Chemicals LLC was founded
in 2003. The business aim is to promote
and supply materials for the Armenian
industry, because after the collapse
of Soviet Union, Armenia mostly
was cut off from supply of previous
Soviet sources due to bad economics,
technology changes, logistics problems,
etc.
The main activities of the Company
are:
Chemical Industry
• Pharmaceutical raw chemicals;
• Industrial chemicals;
• Chemicals and additives for food
industry;
• Chemicals for agriculture;
Construction Industry
• Extraction, treatment and care
materials for building stone industry,
from quarry up to wall;
• Synthetic diamond cutting tools
supply and service maintenance for
building stone industry;
• Machines and tools for building
stone industry;
• Building stone export.
The company has been operating in the
Armenian market for 13 successful years
now.

Banadzev LLC is an independent
company that produces and promotes
online, TV, and printed content.
The company was established
in 2003, in the Public Television of
Armenia, as a self-regulating creative
group. Led by a talented TV journalist
Artak Aleksanyan, Banadzev LLC
soon gathered an ambitious and
creative group of young professionals
and registered its own independent
company in the year 2008.
TV Projects: During its many years
of successful operation, Banadzev
LLC overtook various TV reports and
projects, including “Special Report,”
“Interactive,” “Briefing,” etc., which
were specifically broadcasted on
Public Television. From 2011 until
now, Banadzev LLC’s TV products are
broadcasted on Armnews TV Channel.
Some of the more recent reports
and projects include “Banadzev,”
“Interactive,”
“Through
Personal
Experience,” etc.
Publications: In 2011, Banadzev
LLC obtained the well-known periodic
“Newmag,” in the effort to test its
professional capacity within printed
media. Ever since, the periodic has
flourished and been successfully
published on monthly basis. Moreover,
in 2013, Banadzev LLC also overtook the
publication of one of the most popular
teen magazines, "Yes!"
Online Content: In 2009, Banadzev
LLC’s media team established its own
blog, which has since offered unofficial
but sincerely professional and personal
observations on various events taking
place both in Armenia and around the
world. Besides, every product that
Banadzev LLC produces is also present
in an online format, each on its own
platform. The company also has its
own Youtube channel and Facebook
group, where various products created
by Banadzev LLC can be found.
PR and Marketing: In 2014,
Banadzev LLC introduced a new service
– MediaVirus, which implies the creation
and placement of viral advertisements
on trending social media networks
and digital media platforms. Moreover,
in 2014, another interesting service
was introduced by the company, Press
Attaché. This is an important initiative
that allows various small and medium
companies to outsource their PR and
Media relations to an experienced team
of young professionals.
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The new upper upscale Radisson Blu
Hotel, Yerevan, is an internationally
managed hotel and belongs to
the Carlson Rezidor Hotel Group.
Beautifully positioned by Victory Park
and Areni Lake, Radisson Blu Hotel,
Yerevan offers 5-star accommodation.
The hotel houses 142 rooms, including
19 suites with premium amenities, and
2 accessible rooms. Its magnificent
hilltop setting provides awesome views
of the city center against a backdrop
of Mount Ararat and delivers a resort
feel with proximity to businesses and
embassies. Hotel is perfect for all types
of travelers and provides them with
modern conveniences such as mini bars
and free high-speed, wireless Internet.
Radisson Blu offers everything
you need for a successful corporate
gathering or an event. The Hotel’s
meeting rooms and conference halls,
supplied with the latest audio-visual
equipments, and their attentive team
come together perfectly to assure that
your event is a success.
Radisson Blu Hotel, Yerevan presents
a wide range of splendid restaurants and
bars. Their particular venue – AdAstra
Rooftop Restaurant & Bar – is a unique
location for fine dining experience.
Here you can taste AdAstra’s specialty
steaks, dishes, and wines, as well treat
yourself to specialty signature cocktails
offered by the professional bartenders
and at the same time enjoy the stunning
view over Yerevan and Mount Ararat.
Radisson Blu Hotel, Yerevan guests
can also indulge themselves a relaxing
treatment at the in-house upscale
Terra SPA and Wellness Center. The
1,000-square-meter wellness facility
includes treatment rooms, dry saunas,
a hamam, a fitness center, and a tennis
court. The swimming pool measures
25 X 8 meters and is the largest indoor
hotel pool in the area.
Radisson Blu® is one of the world’s
leading hotel brands with nearly 300
hotels in operation in 69 countries
and territories. Radisson Blu’s vibrant,
contemporary, and engaging hospitality
is characterized by a unique Yes I Can!SM
service philosophy and its attitude
towards providing 1 00% Satisfaction
Guarantee.
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“Tparan.am” LLC was incorporated
in 2014. During these three years the
Company has had a dynamic growth
and has been cooperating with more
than 200 leading organizations, the
number of which is growing on daily
basis. Since the beginning of its activity,
the Company has been mostly engaged
in offset printing. Consistent to market
tendencies, today the Company also
implements digital, widescreen, serigraphy, and sublimation printing. The
products having the greatest demand
at “Tparan.am” LLC are the following:
Calendars, Magazines, Catalogs, Books,
Brochures, Booklets, Flyers, Paper
bags, Folders, Notebooks, Newspapers,
Envelopes, Posters, Postcards, Business
cards, Plastic cards, Pens, Mugs,
T-shirts, X-baners.
The Company slogan is: “Only highquality products by market prices.”

Having been once to Mexico, one
wants to be back there again. The
fierce heat of the sun, desert and prickly
cactus are not the only highlights of
the country; it has many wonders to
offer, like the mariachi playing guitars,
gorgeous dark beauties who entertain
the local macho with their flamenco
dances, etc. Mexico is the country of
tequila, most exotic cocktails, and
inexperienced emotions.
Having opened in May 2000, the first
Mexican restaurant in Yerevan soon
became one of the most frequently
visited spots in the city. Over the years,
the restaurant has hosted a variety of
festivals, has won at several contests,
thus earning a great reputation
among the city residents, mass media,
politicians, show businessmen and
tourists. Jovial Mexican spirit catches
one’s eye upon entering the restaurant.
Warm and cordial welcome, nice
interior and lively atmosphere, filled
with the tunes of Mexican and Latin
music devour you in the air of fiesta.
High-quality service, live music,

latin dances, and nice surprises are as
entertaining as ever.
The restaurant boasts to have the
richest bar in the country that offers a
great variety of spirits and soft drinks,
distinguished and exclusive cocktails,
made by the best barmen in the world,
winners of international contests.
The Mexican corner welcomes its
customers with its car parking, delivery,
take away and catering services, special
offers, events, and plenty of other
suprises.

“PUB 37” is a classic Gastropub that
offers a big variety of premium quality
draught beer imported directly from
Ireland, Belgium, Czech Republic,
United Kingdom, and Germany. Among
the offered beer is Murphy’s, an Irish
stout, as well as the worldwide favored
Guinness, everyone’s favorite Belgian
Leffe, the well-known British London
Pride, the Czech premium quality
Velvet, etc. “PUB 37” is also favored for
its delicious kitchen: the high quality
stakes, dishes for big groups, and
variety of beer snackes.
During lunch hours, from 12:00 to
17:00, “PUB 37” turns into customer’s
favorite place for a quick and healthy
lunch that offers a delicious menu for
a quite competitive price, which is also
available for delivery. And each Sunday
afternoon the well-known “What?
Where? When?” game lovers get
together at “PUB 37” to play, conducted
by the well know 2014 best Armenian
brainiest, Emil Mirzoyan.
Besides the above mentioned,
clients prefer “PUB 37” for the warm
and friendly atmosphere, where
everyone feels like being at home and
surrounded with friends. Particularly,
the evenings accompanied by live music
are quite favored. The staff shows
individual approach to each customer,
highly prioritizing to keep customer
satisfaction on high level.
Another thing that distinguishes
“PUB 37” is the exciting way 1-meter
beer is served and the regularly updated
promotions on food and drinks offered.

NEW MEMBERS I AMCHAM

STAR Gym with its three Branches,
is fitness facilities, run by a team of
Professionals who supervise the work
of champions working as trainers. By
time, the facility has become not just a
gym in the fitness industry, but a whole
lifestyle, and the variety of its members
are witnesses. Its customers vary from
bodybuilders to body shapers, and also
those who come just for a healthy
lifestyle.
The secret was mixing up the
knowledge, passion, and ambitions to
come up with a combination that is
called STAR Gyms. The management
and staff reach out to customers’
wishes and try to materialize them
through hard work and care.
All STAR Gym members agree that
each one of STAR Gym branches is the
place one could call a SECOND HOME.

Located at the heart of Yerevan,
Paparazzi club has been offering the
city a unique experience for two years
now.
When the sun goes down and the city
lights come up, every night Paparazzi
team keeps things lively at Paparazzi
club by offering a wide range of cocktails
and beverages, big dance floor, tables
for groups, local and international DJ's,
as well as friendly staff ready to host
even corporate events. In Summer of
2016 the Paparazzi family became
bigger by adding on its rooftop café to
the existing club business.
Here the customers can have a tasty
dinner before a party, a lunch or even a
morning coffee, enjoying the amazingly
beautiful view of Abovyan Street.
With light and bright interior, cozy
atmosphere, Paparazzi team welcomes
everyone at Paparazzi café, ensuring a
tasty and satisfying experience.
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Founded
in
2008,
Cascade
Consultants grew into one of a leading
Human Capital Management (HCM)
service provider in Armenia and
continues to develop by expanding
its work in the region. Our passion
for innovation, change, progress, and
outstanding results, fostered a culture
that is never satisfied with anything
less than the best.
In 2016, evolved into Cascade People
& Business, we distinguish our solutions
for two domains: we work with
Business and we work with People who
never stop learning new, aiming high,
and dreaming big.
Cascade for Business
We offer our clients the most upto - date, advanced, and innovative
solutions to the challenges they
face in the area of Human Capital
Management. Our rich expertise
will translate into your growth, our
commitment to best results and detail
oriented approach will ensure your
confidence in your HCM function.
• Our complex reengineering will
align your HCM with your business

strategy and make your human
potential work towards your business
goals. Our complex audits will identify
the gaps in your HCM function and help
you align your company with local and
international standards.
• Let our professionals handle the
meticulous work of HR administration,
payroll and recruitment and we will
help you to significantly reduce your
costs, ensure timely processing, be
always assured of legal compliance and
have the right people in the right place.
Cascade for People
Our development programs open
doors to unlimited possibilities of
growth, enhancement of professional
and personal skills, and help to find path
to a dream career within a company or
at the stage of job transition.
• We offer a range of certificate
programs
in
Human
Capital

Management and Personal & Social
Skills
development
available
for
company
employees
and
other
interested individuals.
• Our
exclusive,
internationally
recognized
professional
certification in Human Capital Management
and Coaching in partnership with
HR Certification Institute (HRCI) and
Ericson Coaching International will take
your career to the next level and make
you competitive in the increasingly
demanding job market.
What matters in our task is to bring
change: that is to design an appropriate
strategy which leads to the farseeing
result. Result that will play a significant
role in the real progress. Our guiding
star is being true to our principles,
to what we believe in and to our
professional code of honor.
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GRANT THORNTON REPORTS RECORD
GLOBAL REVENUES OF USD 4.8 BILLION
Grant Thornton announced total combined record global
revenues of USD 4.8 billion for the financial year ended 30
September 2016.
Revenues at Grant Thornton member firms grew 7.8%,
measured on a local currencies basis, and at 3.3% when
measured in US dollars. Assurance services accounted for
approximately 42% of total revenues (USD 2.025 billion);
advisory services-35% (USD 1.652 billion); tax services 21% (USD
1.018 billion); and other services-2% (USD 94 million).
“All credit goes to our 47,000 people in more than 130
countries for all that we have accomplished in the past year,”
said Ed Nusbaum, global CEO of Grant Thornton International
Ltd. “We have created a solid platform for growth, placing
both our people and our clients at the heart of our global
strategy, allowing us to build on our quality and focus on our
foundations to create sustainable growth for the future.”
“Our mission remains the same: to be the leading adviser to

NEW PROJECT CONNECTING LABOR MARKET
WITH EMPLOYERS-QUICK START
In Armenia, each year around 14.000-16.000 students
receive graduate degree, majoring in different professions.
However, majority of these graduates hardly find jobs; hereby,
youth unemployment is one of the biggest issues in the
country. From the other side, companies still face challenges
when seeking for employees, as well as spending large amount
of resources both on recruitment and training.
The underlying problem is that majority of students graduate
only with theoretical knowledge, while employers have higher
level of requirements on professional competencies and skills,
which create discrepancy between demand and supply in the
labor market.
Seeing this evolving problem and the way it is impacting the
market, BSC Business Support Center has come up with a new
project "Quick Start." Quick Start is a long-term project with a
mission to become a link between job seekers and employers.
On one hand, the project will work with the potential
employees by equipping them to become qualified specialists
by application of various tools such as testing, training
programs, master classes, and practical visits to different
companies. At the end of the program, the participants will
possess all the necessary practical knowledge, skills, and
competencies required for their desired job.
On the other hand, Quick Start suggests a new way of
recruitment for employers. In the frames of the project, BSC
partners with different entities, to which the best candidates
who went through the Quick Start programs will be referred
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dynamic organisations and to unlock the potential for growth
in our people, our clients, and in our communities. 2016 has
been a successful year for GT Armenia as well, where we have
not only re-stated our leading position in the market, but have
also grown by more than 11% in revenue, with new, exciting
plans ahead for 2017,” said Gagik Gyulbudaghyan, Managing
Partner of Grant Thornton Armenia.
as their potential employees. In parallel, BSC will work with
the partnering firms to understand and estimate their needs
and demands for the candidate to elaborate the program
accordingly. So, the project will serve as a platform to connect
the labor market and the entities.
Within the Quick Start project, BSC has already developed
programs for preparation of the following specialists: Digital
marketing specialist, HR manager, IT project manager,
Consumer and business loan specialist, PR manager, Customer
service and Sales specialist in finance and banking sphere,
Leasing specialist, Customer service specialist (receptionist)
in hotel industry, Tour-manager, Insurance agent, and other
demanded professions from different spheres. The project
intends to expand to the regions of Armenia.
BSC team strongly believes in the positive impact of the
project, as it will help the young generation to get desired jobs,
support entities to find desired employees by using minimum
recourses, which will finally contribute towards the cut of
youth unemployment rate in Armenia.
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FINCA EXPANDS THE SCOPE OF ITS OFFERS
FINCA Universal Credit Organization CJSC is one of the
leading microfinance institutions operating in Armenia.
During more than 17 years of its presence in the local market,
FINCA has been loyal to its core values of warmth, trust, and
responsible banking, ensuring targeted use of the financial
resources borrowed by the Company clients. At the same time,
FINCA has been striving to achieve excellence in providing
exceptional customer-centric services.
Initially FINCA was targeting only those people, who did not
have the opportunity of borrowing money from banks due to
the lack of collaterals, as well as the small size of loans that
they needed to start or expand their businesses. In the course
of time, however, FINCA evolved immensely. Constant market
analyses resulted both in the internal and external expansion
of the Company. FINCA was adopting innovative policies and
approaches, designing unique products and coming up with
marketable and competitive services on a regular basis.
Group lending was gradually replaced by individual lending.
Diversification of loan products became vital for meeting
the market demand. Initial products, which suggested small

loan amounts and fitted both small and medium business
requirements, were transformed into clearly differentiated
business and rural loans.
2016 was a remarkable year in terms of product innovation.
Regularly expanding the scope of its services, FINCA came
up with more refined offers to meet and exceed client
expectations. In order to satisfy various household needs
of individual customers, FINCA designed Consumer Loans
(Consumer Simple and Consumer APPA), unprecedented for
the Company. In the frames of “Financing the Agriculture
Sector in Armenia” project, innovative Agro Program and
Berri loans were developed and implemented. The latter
implies value chain financing model, a pioneering scheme,
which entails cooperation between three parties - the client,
companies offering agricultural utilities, and FINCA. In 2016,
FINCA opened Gavar Branch and relocated its Kapan Branch.
However, product diversification and expansion of the
branch network were far not the only achievements of 2016.
In order to boost customer experience with the company and
create long-term relationship with customers, FINCA adopted
the strategy of empowering its branches by building capacity,
conducting trainings with branch managers and the staff, so
that each branch focuses on generating profit locally. FINCA
believes that creating opportunities for the employees is the
key to success for FINCA and FINCA clients.

CENTRAL DEPOSITORY HOSTED ANNA'S GM
& WORKSHOP IN ARMENIA

ARMENIA AND BELARUS CSDs LAUNCHED A
BILATERAL INTERACTION CHANNEL
"Central Depository of Armenia" OJSC (CDA) and the Central
Depository of Belarus, RUE "Republican Central Securities
Depository" (CDB) concluded an agreement on opening of
bilateral nominee accounts.
Within the framework of this agreement, CDA and CDB
customers get access to the entire range of services provided
by the Depositories in respect to registration of securities,
settlement of transactions with securities, and other services
associated with the execution of rights for securities.
The bilateral link between two depositories allows them to
perform cross-border operations in a more efficient manner.
In addition, it facilitates operations of the investors of both
countries in Armenian and Belarusian securities markets.
Currently, CDA has nominee accounts opened with the
National Settlement Depository (Russia), KACD (Kazakhstan)
and Clearstream Banking S.A.

On 1-3 June 2016 "Central Depository of Armenia" OJSC
(CDA) hosted Ordinary General Meeting and Workshop of
the Association of National Numbering Agencies (ANNA) in
Yerevan, Armenia.
The three-day General Meeting and Workshop, designated
for ANNA members and partners, brought together more than
60 representatives from different exchanges, depositories,
and market regulators of the world's 35 countries. Agenda of
the Meetings encompassed topics on the general activities of
ANNA, as well as implementation of international standards
and new financial products.
"ANNA Meets the Market" event, co-organized by ANNA
and CDA in the scope of the meeting, was held prior to the
Workshop and General Meeting. ANNA Board of Directors,
Executives, and other representatives from EBRD, IMF, the
Central Bank of RA, Pension funds managers, local banks,
and investment companies, as well as NASDAQ OMX
Armenia and CDA were present at the event. The meeting
took a familiarization character, at which ANNA association
as well as recent developments and prominent events of
Armenian financial market were presented through bilateral
presentations.
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CLEARSTREAM IMPLEMENTED LINK TO ARMENIA
"Central Depository of Armenia" OJSC (CDA) and Clearstream,
the international central securities depository of Deutsche Börse
Group, signed an agreement on the opening of a Clearstream
nominee account at CDA.
From 11 July 2016 onwards, foreign investors can easily reach
Armenian government bonds and supranational bonds via
CDA, the local custodian, and the Central Bank of the Republic
of Armenia, cash correspondent bank. The domestic link will
initially provide settlement and custody services, adding the
Armenia Dram (AMD) as a full settlement currency.
Operational details and other supporting documentation can
be found on the Clearstream website: www.clearstream.com
(http://www.clearstream.com/clearstream-en/newsroom/160711/82542).

To recall, CDA opened a nominee account with Clearstream
in December 2013. Via Clearstream’s international network,
the established link provides Armenian investors with the
opportunity to invest in securities of more than 50 developed
and developing countries around the world.

HELPING HAND TO SYRIAN-ARMENIANS
Syria, having border with Turkey, served as a shelter and
a home for many rescued Armenians during Genocide and
became the second motherland for thousands of Armenians.
After the tragedy, Armenians managed to rehabilitate and
establish very strong community in Syria, enjoying sincere
respect and representation in many spheres of the Syrian
society.
Because of the civil war that started almost 5 years ago,
Armenians in Syria had to leave their homes with hope to
find refuge in a safer and secure country. According to various
state statistical sources, since the beginning of the conflict, in
addition to the vast number of Armenians who have left Syria
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for North American and European countries, almost 20,000
Syrian-Armenians have migrated to and resided in Armenia.
The flow of ethnic Armenians from Syria still continues,
especially after the deliberate attacks towards the Christian
communities in Syria.
Coming to Armenia with full of hope to start a new secure
life in their historical motherland, Syrian-Armenians are facing
numerous problems and obstacles that Armenia itself is still
facing, i.e. extremely high level of poverty and high rate of
unemployment leading to economic migration.
SOS Children’s Villages has launched its Emergency Relief
Project targeted at Syrian-Armenians in November 2014.
Being aware of the fact that it is merely impossible to solve
all the issues and problems faced by Syrian-Armenians, SOS
Children’s Villages implements the below mentioned support
to mitigate the risks for further social isolation and destitution
and also to create conditions for resilience and further growth:
•
Health support;
•
Psychosocial support, with highlighted focus on
sustainable integration;
•
Material support;
•
Education support;
•
Shelter support;
•
Economic sustainabilty support.
In the scope of the current project, more than 300 children
from 150 families are getting support with emergency and
relief interventions.
Despite the existing strong family bonds and values among
the Syrian-Armenians, those children are at extreme risk of
losing parental care because of the following factors:
•
Absence of permanent shelter;
•
Chronic and acute illnesses among their parents/
caregivers;
•
Absence of permanent family income;
•
Unemployment of their parents;
•
Post conflict traumas and related psychological disorders
among their parents/caregivers.
We cooperate with other organizations, which also support
Syrian-Armenians (Mission Armenia, Caritas, and UNCHR),
in order to reach as many families as possible. As the future
situation in Syria still remains to be vague, there is a need to
join our efforts and support those families.
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DEVELOPING THE ECONOMY WITH CERTIFIED
PROFESSIONALS IN MANAGEMENT BY IAB
INTERNATIONAL ACADEMY OF BUSINESS
Exploring the current market conditions and understanding the huge
need for professional management and leadership in Armenia, IAB
International Academy of Business officially launched a training program
for the world-known British Chartered Management Institute (CMI)
qualifications.
By assuring the need for such a qualification with mid and senior-level
managers of around fifty leading companies in Armenia and the business
community, IAB International Academy of Business strongly believes that
these training programs and the qualification itself will positively impact
the economy of the RA.
These exclusive and prestigious management courses of the British
Chartered Management Institute will ensure affordable and distinguished
international qualification for the local market by enhancing leadership
and management skills of the professionals.
Strong leadership and management abilities are a key factor in
fostering innovation and unlocking the potential of the workforce by
ensuring organisations have the right strategies and the right people
with the right skills to implement them.
Chartered Manager is the highest status that can be achieved in the
management profession. Awarded only by CMI, it is recognised and
valued across all sectors.
IAB introduces a 5-Unit training program for both CMI Level 7 and
Level 5, the training sessions will start from April 2017.
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A DECADE OF DEEMING AND
COMMUNICATING IN ARMENIA
Corporate anniversaries are an occasion to reflect on the
past and reaffirm commitments for the present and future.
This is time to share a company’s story and accomplishments
to acknowledge those who helped to reach a milestone.
2016 was a special year for DEEM celebrating a decade of
successful presence in Armenia’s market as a leading full service
communication agency. To celebrate this happy occasion and
spread its vibrant spirit among friends, partners, clients, the
team and beyond, DEEM put together diverse projects and
events throughout the year.
The first in the series was PubQuiz, which invited Yerevan’s
corporate community to test their wits and to network at
a fun-fueled quiz night. In spring, the highlight of DEEM10
events was the 3rd edition of PR Summit Armenia, a platform
for local and international communications professionals to
share knowledge and expertise. An exciting endeavor - DEEM
Quest, brought together over 100 guests in an amazing

ambiance of probing into the mysteries of Yerevan marked
with an after-party for guests celebrating a decade long
success and partnership.
DEEM10 highlighted cultural events by presenting original
high-quality performances to Armenian audience - ArmenianAmerican acapella trio Zulal, a stand-up comedy show “Yete”
by Vahe Berberian and fascinating top flamenco dancer of
Armenian origin, Lori La Armenia and her band from Spain.
Large audiences, including clients, friends, and DEEMers of all
times attended. They have retained strong connection with
DEEM: as they say: “once a DEEMer, always a DEEMer.”
Throughout its ten-year journey DEEM has embraced
CSR as a key driver for growth and bringing value to the
community. It joined one of the world's largest international
hackathons - NASA Space Apps Challenge, to provide
communications support for inspiring teamwork for big ideas.
For Hartak experience sharing festival, PR team provided full
communication support, while the creative solutions team
held a hands-on workshop on the creative process. Armenia
StartUp Cup is another large-scale project that DEEM
continuously provides communications, event management,
and coaching support to enhance entrepreneurship across all
regions of Armenia.
To boost team’s energy after a busy, yet another successful
year and to set the mood for another productive start, DEEM
spent an invigorating weekend trip to Moscow, where the
whole team entertained and explored the city as one big DEEM
family. In Moscow, DEEM signed a partnership agreement
with Ketchum Maslov, a leader in the Russian communications
landscape and part of a major international–Ketchum
network, thus marking years of beneficial cooperation.
In coming years, DEEM team looks forward to building
stronger networks regionally and internationally, to exploring
opportunities to providing quality services, and to achieving
new milestones in the ever-evolving world of communications.

A SUPERIOR HILLTOP
ACCOMMODATION
WITH MAGNIFICENT VIEW
For the upscale choice of accommodation with convenience to popular destinations
look to Radisson Blu Hotel in Yerevan. This picturesque area offers an elevated
accommodation near Victory Park, where guests can simply walk to attractions like the
Cascade Complex and have an enjoyable stroll to the city center. The hotel itself has a
unique design of the interior with an Armenian touch both in the guest rooms and at
the restaurants. Radisson Blu Hotel, Yerevan presents a wide range of services that are
equally useful for travelers and local guests.

Our particular venue - AdAstra
Rooftop Restaurant & Bar offers
international cuisine, with special openair grill. Right here you can treat yourself
to unique signature cocktails offered by
our professional bartenders and at the
same time enjoy the stunning view over
Yerevan and Mount Ararat.
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In
Larder
Restaurant
&
Park,
international and authentic Armenian
dishes with unique European presentation
are served. Armenian, Georgian, and
European wines will supplement your
dinner with exclusive flavor. Super
breakfasts are the main part of our menu.
In the summertime, guests can enjoy their
meal alfresco-in the spacious open-air
park.

Indulge in a relaxing treatment at our
upscale spa facility and beauty salon.
Spanning over 1,000 square meters, our
spa and fitness area houses soothing
treatment rooms, a dry sauna, a hamam,
a fitness center, and a tennis court. Our
complex also boasts the largest indoor
swimming pool of any area hotel (25 m).

AMCHAM I MEMBER NEWS

“PUB 37” CELEBRATES ITS THIRD ANNIVERSARY
Late 2016 «PUB 37» celebrated its third anniversary with its loyal customers.
The event was full of surprises, interesting games, lots of fun, and live music. As
a special gift to its loyal customers, “PUB 37” launched the bonus accumulating
program, providing “PUB 37” Club Cards. The program provides 5% or 10%
bonus accumulation, which can later be used for making additional payments.
The big event preparation started in advance, by updating its menu from
the draught beer varieties to delicious dishes. Taking into consideration its
loyal customers’ feedback, who classify “PUB 37” as one of the best places in
Yerevan to enjoy real steaks, pub’s Chef Cook expanded the varieties of steaks
by offering “Pepper,” “Murphy’s,” “Chateaubriand” from veal tenderloin and
“Alfredo” from grilled chicken breast. In addition, new dishes were included
in the main menu. The lunch menu, was entirely updated as well, offering
delicious choice of dishes for a quite competitive price.
Another surprise was the introduction of two new beers: Czech premium
beer “Velvet” for light beer lovers, with very smooth and easy drinking texture
and light carbonation, and worldwide known Irish stout “Guinness” for dark
beer lovers, famous for its smooth velvety texture and unique surge and settle.
Customers reckon “PUB 37” is an ideal place in Yerevan not only to quench
thirst with great European draught beer, but also to enjoy delicious cuisine and
great atmosphere.

STAR GYM MANAGEMENT
CELEBRATES
THE ”LOVE” SEASON...
STAR Gym, in collaboration with
Kamoblog.tv, celebrated Valentines day
in their own way, specifically when the
Management learnt that there was a
“most convincing love story” contest held
by KamoBlog, STAR Gym Management
did not hesitate a second to call and
offer to be part of the event. Driven by
the fact that love is not something to be
celebrated only between two people, but
a sublime emotion that should be spread
everywhere, the STAR Gym hosted the
winning couple, and presented them
a gift as a token to their pure love. The
couple will be attending the premier
branch and train in preparation for their
upcoming wedding.
"We wish the cute couple best of luck
and a healthy life."
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NEW TAX CODE
AS A GUARANTEE FOR
INVESTMENT ATTRACTION

NAIRI MURADYAN
Journalist
Formula LLC

ՆԱԻՐԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Լրագրող
Բանաձև ՍՊԸ

The State Revenue Committee has
developed a new Tax Code to create
a stable and foreseeable tax and
entrepreneurship environment, as
well as to make safe investments. The
authors of the new Tax Code consider
it as a good incentive for potential
investors in Armenia. Also, the authors
believe that bold steps were taken in
the new code; for instance, it states that
investors will get VAT refund on semiannual basis. The rule will apply to all
the entrepreneurs. Thus, entrepreneurs
accumulate the amount of VAT in
the investment phase. According to
the existing legislation, accumulated
amounts can be used only in the future;
meanwhile, the new tax system will
allow these amounts to be paid back
on semi-annual basis and can be used
in the future to reconcile new liabilities.
Furthermore, this is an advantage
not implemented even in developed
countries, yet.
The authors of the new Tax Code
highlight another important point:
granting new tax exemption to the
Authorized
Economic
Operators.
These are entrepreneurs conducting
foreign economic activity, i.e. export
and import. So, the entrepreneurs that
import goods, including equipment,
raw materials, spare parts, etc. not
from the Eurasian Economic Union,
but a third country, and export the
mentioned goods within 180 days to
a third country or Eurasian Economic
Union will be exempted from VAT. Tax
authorities consider this an essential
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“The authors of the new Tax Code highlight another important
point: granting new tax exemption to the Authorized
Economic Operators. These are entrepreneurs conducting
foreign economic activity, i.e. export and import. So, the
entrepreneurs that import goods, including equipment, raw
materials, spare parts, etc. not from Eurasian Economic Union,
but a third country, and export the mentioned goods within
180 days to a third country or Eurasian Economic Union will
be exempted from VAT.”

step for making Armenia a transit
country and promoting trade between
the Eurasian Economic Union and third
countries.
Therewith, in the process of the
new Tax Code development, some
troublesome points emerged, one of
which is the depreciation deductions.
In the initial version of the code it
was intended to prolong the minimal
recovery periods for depreciation,
as the authors found the current
depreciation recovery periods to be
short. However, this change could cause
progressive expenses and unjustified
tax accumulation. Further, during
the discussion stage, the working
group decided to keep the minimal
depreciation periods as prescribed by
the current legislation. Experts claimed
that latter will attract more investors.
The new Tax Code will be in
force starting from 1 January, 2018.
Entrepreneurs and employees are
also concerned with the income tax
rate. The reason is that income tax
rate for the employees with monthly
salary of 280 thousand AMD and will
increase above, and for those with
monthly salary under 280 thousand will
decrease. For instance, if the monthly
salary paid to an employee is up to 150
thousand AMD, the income tax rate
will be 23%, for the salary range of 150
thousand to 1 million AMD - 25%, and
for those above 1 million AMD - 36%.
How are the calculations made and are
they reasonable? The authors of new
Tax Code recommend making accurate

calculations. They also state that the
government does not expect additional
tax revenues from this reform. On the
contrary, it creates a lower tax burden
on employees. Moreover, according
to the State Revenue Committee
representatives, the tax burden of high
rates will apply only to the 10% of the
overall workforce, and from the overall
economic perspective, the tax burden
will decrease rather than increase. With
current tax legislation, the average tax
burden is 25.3%, while with the new
code the tax burden will decrease to
24.9%.
Hence, the authors of the new Tax
Code believe this bill will ease the life of
90% of employees and will increase the
tax burden only on the 10% of the highincome taxpayers. The main reforms
of tax policy and tax administration in
2018 will be implemented gradually in
order to ensure smooth transition of
the tax system, without any disruption,
as well as, to give entrepreneurs and
different groups of society enough time
to adjust to the new tax environment.

“THE AUTHORS OF
THE NEW TAX CODE
CONSIDER IT AS A
GOOD INCENTIVE
FOR POTENTIAL
INVESTORS IN
ARMENIA.”

ԳԼԽԱՎՈՐ ԹԵՄԱ I AMCHAM

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՆՈՐ
ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ`ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔ
«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ ՀԱՄԱՐՈՒՄ ԵՆ, ՈՐ ԱՅՆ
ՆԱԵՎ ԼԱՎ ԱԶԴԱԿ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ»:
Կայուն ու կանխատեսելի հարկա
յին և գործարար միջավայր ստեղ
ծելու, հուսալի ներդրում
ն եր կատա
րելու համար` ՊԵԿ-ը Հարկային նոր
օրենսգիրք է մշակել: Հարկային նոր
օրենսգրքի հեղինակները համա
րում են, որ այն նաև լավ ազդակ է
Հայաստանում հնարավոր ներդը
րողների համար: Օրենքի հեղինակ
ները համարում են, որ Հարկային
նոր օրենսգրքում համարձակ քայ
լեր են արվել: Օրինակ` սահմանվել
է, որ ներդրողներին կիսամյակը մեկ
վերադարձվելու է ավելացված ար
ժեքի հարկը(այսուհետև՝ ԱԱՀ): 
Սա վերաբերում է բոլոր տնտես
վարողներին: Հետևաբար՝ ներդրում
իրականացնող տնտեսվարողները
ներդրումային փուլում կուտակում
են ԱԱՀ-ի գումարներ: Այդ գումար
ները, գործող օրենսդրությամբ, կա
րող են օգտագործվել միայն ապա
գայում: Հարկային նոր համակարգը
նախատեսում է այդ գումարները
կիսամյակը մեկ վերադարձնել:
Դրանք հնարավոր է օգտագոր
ծել գալիք ժամանակաշրջանում`
նոր պարտավորությունները մա
րելու նպատակով: Ընդ որում, սա
մի առավելություն է, որ նույնիսկ
զարգացած հարկային համակարգ
ունեցող երկրները դեռ չեն կիրա
ռում:
Հարկային օրենսգրքի հեղինակ
ները ևս մեկ կարևոր կետի վրա են
ուշադրությունը բևեռում. լիազոր
ված տնտեսական օպերատորների ինստիտուտին հարկային նոր
արտոնություն է տրվում: Սրանք
այն տնտեսվարող սուբյեկտներն
են , որոնք արտաքին տնտեսական
գործունեություն են իրականաց
նում. արտահանում և ներմուծում
են: Ներմուծման ժամանակ ԱԱՀ-ից
կազատվի այն տնտեսվարողը, որը

ապրանք` սարքավորում, հումք,
պահեստամաս, կներմուծի ոչ ԵԱՏՄ
ան
դամ, այլ երրորդերկ
րից, և 180
օրվա ընթացքում կրկին կըվերաարտահանի երրորդ երկիր կամ
ԵԱՏՄ: Հարկային մարմ
ն ի ներկա
յացուցիչները համարում են, որ սա
շատ կարևոր քայլ է Հայաստանը
տարանցիկ երկիր դարձնելու՝ ԵԱՏՄ
և երրորդ երկրների միջև արտաքին
առևտրաշրջանառությունը մեծաց
նելու առումով:
Հարկային նոր օրենսգրքի մշակ
ման ըն
թաց
քում ե
ղել են նաև
խնդրահարույց կետեր: Դրանցից
մեկը վերաբերում է ամորտիզա
ցիոն մասհանում
ն երին: Նախագծի
նախնական տարբերակում նախա
տեսված էր ընդլայնել ամորտիզա
ցիոն մասհանում
ն երի նվազագույն
ժամկետները: Նախագծի հեղի
նակները համարում են, որ նվա
զագույն ամորտիզացիոն մասհա
նում
ն երի ժամկետներն այսօր կարճ
են: Դրանց ընդլայնումը, սակայն,
առաջանցիկ
տեմպերով
ծախ
սեր և չհիմ
ն ավորված հարկային
կուտակում
ն եր էր առաջացնելու:
Հետագա քննարկում
ն երի ընթաց
քում աշխատանքային խումբը որո
շեց պահպանել գործող օրենսդրությամբ նախատեսված ամորտիզա
ցիոն նվազագույն ժամկետները:
Դա, ըստ մասնագետների, ավելի
է մեծացնում երկրի ներդրումային
գրավչությունը:
Հարկային օրենսգրքի նոր տար
բերակը շրջանառության մեջ կդրվի
2018-ի հունվարի 1-ից: Գործարար
աշխարհը,
վարձու
աշխատող
ները Հարկային նոր օրենսգրքում
խնդրահարույց դրույթ են համարում
նաև եկամտային հարկի դրույքա
չափի փոփոխությունը: Բանն այն
է, որ ամ
սա
կան կտրված
քով 280
հազար դրամից բարձր աշխատա

վարձ ստացողների եկամտային
հարկի դրույքաչափը բարձրանում
է, և ն
վա
զում է մինչև 280 հա
զար
դրամ աշխատավարձ ստացողների հարկային բեռը: Օրինակ, եթե
վարձու աշխատողը մինչև 150 հա
զար դրամ է ստանում, նրա եկամը
տային հարկի դրույքաչափը կըկազմի 23%, 150 հա
զա
րից մինչև
1 միլիոն դրա
մի դեպ
քում` 25%, 1
միլիոնից բարձր եկամտի դեպքում`
36%: Ի՞նչ հաշ
վարկ
ներ կան այս
դրույքաչափերի կիրառման հա
մար, ևորքա՞ն հիմ
ն ավոր է դրանք:
Հարկային նոր օրենսգըրքի հեղի
նակները հորդորում են ճիշտ հաշ
վարկներ կատարել ու բացատրում
են`պետությունն
այս
բարեփո
խումից լրացուցիչ հարկային եկա
մուտ
ներ չի ակընկալում, հա
կա
ռակը` որոշակիորեն ցածր բեռ է
սահմանում վարձու աշխատողնե
րի հա
մար: Ընդ ո
րում, ըստ ՊԵԿ
աշխ ատակիցն եր ի`դրույքաչափ ի
բարձր բեռը կիրառվելու է վարձու
աշխատողների ընդամենը 10% հա
մար: Ընդ որում, ՊԵԿ-ի հիմ
ն ավոր
մամբ` ընդհանուր տնտեսության մասշտաբով տեղի է ունե
ցել հար
կա
յին բե
ռի ոչ թե բարձ
րացում, այլ իջեցում: Գործող հար
կային
օրենսդրությամբ`
միջի
նացված եկամտային հարկի բեռը
25.3% է, նոր Օ
րենսգր
քի կի
րառության դեպքում միջին հարկային
բեռը կկազմի 24.9%:
Նախագծի հեղինակները հա
մարում են, որ այս նախագծով
իրենք վարձու աշխատողների 90%
կյանքը թեթևացնում են, և միայն
10% բարեկեցիկ կյանքով ապրող
նե
րի հար
կա
յին բեռն են բարձ
րացնում:
Հարկային
քաղաքականության ու վարչարարության
հիմ
ն ական
փոփոխությունները
2018-ին
իրականացվելու
են
աստիճանաբար, որպեսզի հար
կային համակարգի փոփոխութ
յուններն արվեն սահուն, առանց
ցնցում
ն երի, տնտեսվարող սուբ
յեկտներն
ու
հասարակության
առանձին խմբերն էլ բավարար ժա
մանակ ունենան՝ փոփոխվող հար
կային միջավայրին հարմարվելու
համար:

31

AMCHAM I FEATURED ARTICLES

INTERVIEW WITH MR.
VAKHTANG MIRUMYAN,
FIRST DEPUTY CHAIRMAN
OF RA STATE REVENUE
COMMITTEE
“…THERE ARE A NUMBER OF DEFINED NEW SETTINGS,
VAKHTANG MIRUMYAN
First Deputy Chairman of
SRC of RA
ՎԱԽԹԱՆԳ ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Նախագահի
տեղակալ

Q: "The rate of income tax, defined
in the new Tax Code, is a worrying
condition for the economists and
business community representatives. Why was it decided to increase
the rate of income tax from 26 to
and 33 percent for salaries ranging
from 120,000 AMD to 2 million AMD?
What are the calculations that form
the basis for such an increase?"
A: First, it should be noted that the
rate of income tax for individuals who
receive 120,000 to 2 million AMD has
not been raised from 26 to 33 percent.
On the contrary, the income tax rate
on monthly salaries of 150,000 AMD or
less has been decreased (for salaries up
to 120,000AMD the decrease is by 1.4
percentage points, while for the salary
range of 120,000-150,000 AMD, the

“THE TAX CODE
PROVISIONS CAN
BOOST FOREIGN
INVESTMENTS
TO THE
COUNTRY.”
decrease is by 3 percentage points).
Meanwhile, the income tax rate on the
salaries of 150,000 to 2 million AMD
has increased by 2 percentage points.
It is noteworthy that if we consider
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WHICH ARE DIRECTED TOWARDS THE DEVELOPMENT
OF THE BUSINESS ENVIRONMENT, IMPROVEMENT
OF THE TAX SYSTEM AND TAX ADMINISTRATION, AS
WELL AS REDUCTION OF INTERACTION BETWEEN THE
TAXPAYERS AND THE TAX AUTHORITIES.”

the real change in the tax burden and
not the simple difference in the income
tax rate, we will easily notice that in
the case of the combination of changes
mentioned above, the 90 percent of the
labor market, which receives a salary of
up to 280,000 AMD, will encounter a
decrease in tax burden; while the other
10 percent that receives salaries above
280,000 AMD will only face a slight
increase in the income tax rate.
The latter is to compensate a portion
of state budget revenue loss, due to
the first group’s income tax reduction.
Moreover, it is also notable that in
the context of the entire economy,
the overall tax burden on income tax
has decreased: currently the effective
income tax rate is 25.3%, while the new
Tax Code will lower the rate to 24.9%.
Taking into account the fact that the
average monthly salary in the country is
around 180,000 AMD, and the growth
rate of the average salary is rather
low, we can confidently note that the
income tax burden for 90 percent of
the workforce will be lowered starting
with the first year of the tax code
enforecement and extending to several
more years following its application.
Q: "The economists believe that the
Code has some points, which will
eventually replace the mandatory
cumulative component of the
pension system, the application of
which was delayed due to numerous
protests. Do you agree with this
observation?"

A: The question and the connection to
the mandatory cumulative component
of the pension system is not clear.
If you imply that there are certain
regulations in the Tax Code that
raise concerns amongst the business
community, please, note that all the
regulations defined in the Tax Code
have been meticulously discussed with
the representatives of the business
environment both from professional
and non-governmental organizations.
In this regard, the Tax Code has
managed to balance the interests
of the government and the business
community. As for the mandatory
cumulative component of the pension
system - there are no intended
substituting points in the Tax Code.
Q: "Do you think that from 2018
the tax burden on employers will
significantly increase?"
A: As I have mentioned in your first
question, in the context of the entire
economy, the overall tax burden in
regards to income tax has decreased. In
this case; it is not clear on what basis or
derived from what economic incentives
or factors should the tax burden on the
employers increase. As a result, I find
that there is no basis for such concern.
Q: "Please, specify some of the
provisions of the new Tax Code that
can ensure progress in the business
environment."

ԳԼԽԱՎՈՐ ԹԵՄԱ I AMCHAM

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՏԵՂԱԿԱԼ ՎԱԽԹԱՆԳ ՄԻՐՈՒՄՅԱՆԻ ՀԵՏ
« ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է ԴՐԱ
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ ՄԵԿ ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ,
ԻՆՉԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻՆ և ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ԸՆՁԵՌՈՒՄ ՊԱՏՇԱՃ
ՁևՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆԸ»:
Հ. Հարկային նոր օրենսգրքով
տնտեսագետների և բիզնես ոլոր
տի ներկայացուցիչների համար
մտահոգիչ կետ է համարվում
եկամտային հարկի նոր դրույքա
չափը: Ինչո՞ւ որոշվեց՝ 120.000
դրա
մից մինչև 2 մի
լ իոն դրամ
աշխատավարձի դեպքում ՝ 26
տոկոս դրույքաչափը հասցնել 33
տո
կո
սի: Ի՞նչ հաշ
վարկ կա դրա
հիմքում:
Պ. ՀՀ հարկային օրենսգրքով ամ
սա
կան 120 հա
զար դրա
մից մինչև
2 միլիոն դրամ եկամուտ ստացող
անձանց համար եկամտային հար
կի դրույքաչափը 26 տոկոսից չի
բարձրացվել մինչև 33 տոկոս: Հա
կառակը՝ ամսական մինչև 150 հա
զար դրամ եկամտի մասով եկամը
տային հարկի դրույքաչափն իջեց
վել է (ընդ ո
րում, ամ
սա
կան մինչև
120 հազար դրամ եկամտի համար՝
1.4 տոկոսային կետով, իսկ 120-150
հազար դրամ եկամտային միջա
կայքի մասով՝ 3 տոկոսային կե
տով): Միառժամանակ, ամսական
150 հազար դրամից մինչև 2 միլիոն
դրամ եկամտի մասով եկամտային
հարկի դրույքաչափը բարձրացվել
է 2 տոկոսային կետով: Հատկանը
շա
կան է, սա
կայն, այն, որ ե
թե ոչ
թե դիտարկենք եկամտային հարկի
դրույքաչափերի պարզ փոփոխությունները, այլ գնահատենք հար
կային բեռի իրական փոփոխությունը, հեշտությամբ կնկատենք,
որ եկամտային հարկի դրույքա
չափերի վերոնշյալ համակցված
փոփոխությունների պարագայում
ամսական մինչև 280 հազար դրամ
եկամուտ ստացող անձանց մա

սով, որոնք կազմում են ընդհանուր
վարձու աշխատողների 90 տոկոսը,
եկամտային հարկի գծով հարկա
յին բեռն իջեցվել է, ևամսական 280
հազար դրամից բարձր եկամուտ
ստացող՝ միայն մնացած 10 տոկո
սի համար եկամտային հարկի գծով
հար
կա
յին բե
ռը փոքր ինչ բարձ
րացվել է՝ փոխհատուցելու համար
առաջին խմբի վարձու աշխատող
ների համար հարկային բեռի իջեց
մամբ պայմանավորված, պետա
կան բյուջեի հարկային եկամուտ
ների կորստի մի մասը: Ընդ որում,
հատկանշական է նաև այն, որ ընդ
հանուր տնտեսության կտրվածքով՝
եկամտային հարկի գծով հարկային
բեռն իջեցվել է: Եկամտային հարկի
արդյունավետ դրույքաչափն այժմ
կազ
մում է 25.3 տո
կոս, մինչ
դեռ ՀՀ
հարկային օրենսգրքով սահման
ված դրույքաչափերի պարագայում
այն կկազմի ընդամենը 24.9 տոկոս:
Հաշ
վի առ
նե
լով նաև այն, որ
մեր երկրում միջին ամսական
աշխատավարձը կազմում է 180 հա
զար դրամ, միջին աշխատավարձի
աճի տեմպն էլ բարձր չէ՝ կարելի է
վստահաբար նկատել, որ ինչպես
հարկային օրենսգրքի կիրառության առաջին տարում, այնպես էլ
դրանից հետո՝ մի քանի տարիների
ընթացքում, վարձու աշխատողների 90 տոկոսի համար եկամտա
յին հար
կի գծով հար
կա
յին բեռն
իջեցվել է:
Հ. Տնտեսագետները համարում
են, որ օրենսգրքում կան կետեր,
որոնք գալու են փոխարինելու
կենսաթոշակային
համակարգի պարտադիր կուտակայինի

բաղադրիչին, ինչի կիրառումը
հետաձգվեց՝
բողոքի
ակցիա
ներից հետո: Համաձա՞յն եք այս
դիտարկմանը:
Պ. Հարցադրումն ու կուտակա
յին կենսաթոշակային պարտադիր
բաղադրիչի հետ համեմատությունն
այն
քան էլ պարզ չէ: Ե
թե նկա
տի
ունեք, այն որ Հարկային օրենսգըր
քում կան այնպիսի կարգավորում
ներ, որոնք անհանգստացնում են
բիզնես միջավայրի ներկայացու
ցիչներին, ապա պետք է նկատել,
որ Հարկային օրենսգրքով տրված
բոլոր կարգավորում
ն երը մանրա
մասն քննարկվել են գործարար
միջավայրի և ոլորտի մասնագի
տական ու հասարակական կազ
մակերպությունների ներկայացու
ցիչների հետ: Հարկային օրենսգըր
քով տրվել են այնպիսի լուծում
ն եր,
որոնց ներքո հավասարակշռվում
են պետության և գործարար միջա
վայրի ներկայացուցիչների շահերը:
Կուտակային կենսաթոշակային
պարտադիր
բաղադրիչին
փոխարինող
կետեր
Հարկային
օրենսգրքում նախատեսված չեն:
Հ. Հնարավոր համարո՞ւմ եք, որ
2018-ից հետո գործատուների
հարկային
բեռը
զգալ իորեն
կմեծանա:
Պ. Առաջին հարցի պատասխանի
շրջանակում արդեն անդրադարձ
կատարվեց այն հանգամանքին, որ
ընդհանուր տնտեսության կտրված
քով եկամտային հարկի գծով հար
կա
յին բե
ռը ոչ թե բարձրաց
վել
է, այլ հակառակը՝ իջեցվել է: Այս
պարագայում, անհասկանալի է,
թե ինչի հաշվին, ինչ տնտեսական
խթանների կամ ինչ գործոնների
ազ
դե
ցութ
յամբ պետք է 2018 թվա
կանից մեծանա գործատուների
հարկային բեռը: Այս առումով`
նման մտավախություն ընդհանրա
պես չկա:
Հ. Խնդրում եմ նշել Հարկային
նոր օրենսգրքի այն դրույթները,
որոնք
բիզնեսի
զարգացման
համար առաջընթաց կարող են
ապահովել:
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A: First of all, I would like to pinpoint
that in the framework of the Tax Code
there are a number of defined new
settings, which are directed towards
the development of the business
environment, improvement of the tax
system and tax administration, as well
as reduction of interaction between
the taxpayers and the tax authorities.
There
are
numerous
changes
geared towards improving the tax
environment. In terms of the tax
administration, some improvements
include: the introduction of a single

“…IN THE
CONTEXT OF
THE ENTIRE
ECONOMY, THE
OVERALL TAX
BURDEN ON
INCOME TAX HAS
DECREASED…”

treasury account, the implementation
of the horizontal monitoring system,
the reduction of tax administration
and tax audits, in particular, the
improvement of procedure for the
conduct of tax audits, the dramatic
reduction in penalties associated with
overdue tax liabilities, the revision of
the penalties imposed on violation of
tax laws, etc..
Meanwhile, I would like to highlight
the following changes as the means to
improve the business environment and
establish the most favorable conditions
for entrepreneurship:
• A semi-annual VAT refund system
has been introduced to suppliers.
This is an unprecedented and very
bold change to our tax system, as it
actually implies the refund of VAT not
only to exporters, but also to those
entrepreneurs in the local market
who have accumulated VAT amounts
in their personal accounts. Under
current legislation, the latter are not
up for refund and can only be used for
reconciliation of future accumulated
tax liabilities.
• According to the Tax Code, the
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holders of the status of authorized
economic
operators
and
for
organizations
implementing
the
program,
also
companies
that
import goods from non-EEC member
companies are exempt from VAT, if
the imported goods or goods derived
from the imported goods processing,
are exported within 180 days from the
day of their import (including to EEC
member states).
• A new alternative system of profit
tax prepayments will be implemented
from 1 January, 2017. The peculiarity
of this system is that the 2 percent
prepayment of profit tax is calculated
based on the previous quarter’s sales
turnover, instead of previous year’s
profit. The advantage of the presented
alternative system is in the ability for
the companies with large profits in the
previous year, but with low operation in
the current year, to avoid paying large
amounts of profit tax prepayments.
• In addition, in the framework of the
Tax Code a number of expenses have
been liberalized, which for the purpose
of profit taxation now are allowed to
be deducted in accordance with limits/
norms. Such specified expenses include:
advertising expenses incurred outside
of Armenia, marketing expenses,
personnel training costs, expenses
related to special food, etc.
The last two changes are of systemic
importance and aim to contribute
to taxpayers’ utmost efficient use of
financial resources.

development of the Tax Code, among
other issues, is the smooth transition
from the current tax legislation to
the new Tax Code. In addition, the
Tax Code has been adopted one year
before its application, which allows
both the tax authorities and the tax
payers to properly prepare for the its
enforcement. In this regard, there are
no observable risks associated with the
Tax Code.
As for the positive results associated
with the application of the Tax Code, I
think we can discuss those at least one
year following its enforcement.
One thing is clear though: this
document has evident advantages in
terms of stability and predictability,
which are both valued factors for
businesses and investors.
Q: "Which points were controversial
for the business community, and
what solutions were given to them?"
A: In the framework of the development
of the draft Tax Code, a number of
important issues have been discussed
with representatives of business
community. There were also questions,
the discussions of which were raised
with the RA Government, as well as
the RA National Assembly. Among
those issues, I would like to separate
the question of the upper threshold
for turnover tax (the initial draft of the
Tax Code proposed an upper threshold
of AMD 40 million, while in the course
of discussions it was defined at AMD

“THE ADOPTION OF THE TAX CODE,
AMONG MANY OTHER ISSUES,
WILL SERVE AS AN IMPORTANT
INVESTMENT IN MANAGING THE
CORRUPTION-RELATED RISKS.”
Q: "What risks can arise from the
application of this Tax Code? After
the new Tax Code enforcement,
when can the State Revenue
Committee vocalize the positive
outcomes?"
A: One of the principles underlying the

58 .35 million), the income tax rates (an
approach was defined that would imply
reduction of tax burden for the larger
group of people as to what was initially
planned), the extension of the minimum
term of depreciation recovery period
(the draft Tax Code intended to extend
this deadline, while the discussions
over the issue suggested keeping the
acting ones, in order to encourage

ԳԼԽԱՎՈՐ ԹԵՄԱ I AMCHAM
Պ. Նախ կցանկանայի նշել, որ Հար
կային օրենսգրքով տրվել են բազ
մաթիվ նոր կարգավորում
ն եր, որոնք
հիմ
ն ականում ուղղված են գործա
րար միջավայրի բարելավմանը,
հարկային համակարգի ու հարկա
յին վարչարարության կատարելա
գործմանը, հարկ վճարողների ու
հարկային մարմինների շփում
ն երի
կրճատմանը:
Հարկային միջավայրի բարելավ
մանն ուղղված փոփոխությունները
բազմաթիվ են: Հարկային վարչա
րարության առումով դրանցից են
միասնական
գանձապետական
հաշվի համակարգի ներդրումը,
հորիզոնական մոնիտորինգի հա
մակարգի ներդրումը, հարկային
վարչարարության և հատկապես
հարկային ստուգում
ն երի կրճա
տումն ու դրանց անցկացման հետ
կապված ընթացակարգերի կատա
րելագործումը, հարկային պարտա
վորությունները սահմանված ժամ
կետում չկատարելու համար հաշ
վարկվող տույժերի կտրուկ նվազե
ցումը, օրենսդրության պահանջնե
րի խախտման համար նշանակվող
տուգանքների ինստիտուտի վերա
նայումը:
Միաժամանակ, որպես գործա
րար միջավայրը բարելավող և
ձեռնարկատիրական գործունեության համար առավել նպաստավոր
պայմաններ ձևավորելուն ուղղված
փոփոխություններ,
կցանկանայի
նշել նաև հետևյալները. ներդրվել
է մատակարարներին վճարված
ԱԱՀ-ն կիսամյակը մեկ վերադարձ
նելու համակարգ: Սա աննախա
դեպ ու շատ համարձակ փոփոխություն է մեր հարկային համակար
գում, քանի որ այս փոփոխությամբ
նախատեսվում է ԱԱՀ-ն վերադարձ
նել ոչ միայն արտահանողներին,
այլ նաև ներքին շուկայում ձեռնար
կատիրական գործունեություն իրա
կանացնողներին, եթե նրանք իրենց
անձնական հաշվի քարտերում
ունեն ԱԱՀ կուտակված գումար
ներ: Գործող օրենսդրությամբ այդ
գումարները վերադարձման ենթա
կա չեն և կարող են ուղղվել միայն
ապագայում ձևավորվող հարկային
պարտավորությունների մարմանը:
Հարկային օրենսգրքով սահման
վել է, որ լիազորված տնտեսական
օպերատորի կարգավիճակ ունե
ցող, ՀՀ կառավարու-թյան հավա
նությանն արժանացած ծրագիր
իրականացնող և ԵՏՄ անդամ
չհամարվող պետություններից ապ
րանք ներմուծող կազմակերպութ
յուններն ազատվում են ԱԱՀ-ից,
եթե այդ ապրանքները կամ դրանց

վերամշակման արդյունքում ստաց
ված ապրանքները ներմուծման
օրվան հաջորդող 180 օրվա ընթաց
քում ար
տա
հան
վում են (նաև ԵՏՄ
անդամ պետություններ), 2017 թվա
կանի հունվարի 1-ից ներդրվելու
է շահութահարկի գծով կանխավ
ճարների կատարման նոր՝ այլընտ
րանքային համակարգ: Առանձնա
հատ
կութ
յունն այն է, որ կան
խավ
ճարը հաշվարկվում է ոչ թե նախորդ
տարվա շահութահարկի գումարի,
այլ նախորդ եռամսյակի իրացման
շրջանառության մեծության վրա՝
2 տոկոսի չափով: Շահութահար
կի կանխավճարների այս այլընտ
րանքային համակարգի առավե
լությունն այն է, որ նախորդ տարին
մեծ շահույթով ավարտած, սակայն
ընթացիկ տարում ակտիվ գործու
նեություն չիրականացնող հարկ
վճարողներին հնարավորություն է
ընձեռվում խուսափել մեծ չափով
շահութահարկի կանխավճարներ
կատարելուց, բացի այդ, Հարկա
յին օրենսգրքով ազատականացվել
են որոշ ծախսատեսակներ, որոնք
այժմ կարելի է շահութահարկով
հարկման նպատակով նվազեց
նել միայն սահմանված նորմանե
րով (օրինակ` ՀՀ տարածքից դուրս
կատարվող գովազդի ծախսերը,
մարկետինգային ծախսերը, կադ
րերի պատրաստման ու վերա
պատրաստման ծախսերը, հատուկ
սննդի գծով կատարվող ծախսերը):
Այս երկու փոփոխություններն էլ
համակարգային
նշանակություն
ունեն և նպատակ ունեն նպաս
տել հարկ վճարողների շրջանառու
ֆինանսական միջոցներն առավել
արդյունավետ օգտագործելուն:
Հ. Ի՞նչ ռիսկեր կարող են առաջ գալ
այս նոր հարկային օրենսգիրքը
կիրառելուց հետո: Հարկային նոր
օրենսգրքի դրույթների կիրառու
մից հետո Պետական եկամուտ
ների կոմիտեն ե՞րբ կարող է խոսել
դրական էֆեկտի մասին:
Պ. Հարկային օրենսգրքի մշակման
հիմքում դրված սկզբունքներից մե
կը եղել է այն, որ հարկային օրենս
գիրքը պետք է լինի այնպիսին, որը,
ի թիվս այլ խնդիր
նե
րի լուծ
ման,
պետք է հնարավորություն ընձեռի
գործող հարկային օրենսդրությու
նից սահուն անցում կատարել դեպի
Հարկային օրենսգիրք:
Բացի այդ, ՀՀ հարկային օրենս
գիրքն ըն
դուն
վել է դրա կի
րառությունից ավելի քան մեկ տարի
առաջ, ինչը հարկային մարմ
ն ին
և հարկ վճարողներին հնարա
վորություն է ընձեռում պատշաճ

ձևով պատրաստվել Հարկային
օրենսգրքի կիրառությանը:
Ուստի որևէ նկատելի ռիսկ չկա
Հարկային օրենսգրքի կիրառության
դեպքում:
Հարկային
օրենսգրքի
կիրա
ռու-թյան դրական արդյունքների
մասին կարող ենք խոսել Հարկա
յին
օրենսգրքի
կիրառությունից
առնվազն մեկ տարի անց:
Մի բան ակն
հայտ է. կա
յու
նության և կանխատեսելիության առու
մով, որոնք բիզնեսի և ներդրողի
տեսանկյունից անչափ կարևոր են,
այս փաստաթուղթն ունի ակնհայտ
առավելություններ:
Հ. Ո՞ր կետերն են վիճահարույց
եղել բիզնես հանրության համար,
և ի՞նչ լուծում
ն եր են տրվել դրանց:
Պ. Հարկային օրենսգրքի նախագըծի մշակման ժամանակ գործա
րար միջավայրի ներկայացուցիչ
նե
րի հետ քննարկ
վել են բազ
մա
թիվ հարցեր: Եղել են նաև այնպիսի
հարցեր, որոնց քննարկում
ն երը տե
ղափոխվել են ՀՀ կառավարություն,
այնուհետև՝ ՀՀ ազգային Ժողով: Այդ
հարցերից կցանկանայի առանձ
նացնել շրջանառության հարկի
շեմի հարցը (նախագծով առա
ջարկ
վել էր 40 մի
լիոն դրա
մի չա
փով, քննարկում
ն երի արդյունքում
սահմանվեց 58.35 միլիոն դրամի չա
փով), եկամտային հարկի դրույքա-
չափերի հարցը (սահմանվեց այն
պիսի մոտեցում, որը հարկային
բեռի իջեցում է ենթադրում շատ
ավելի մեծաթիվ անձանց մասով,
քան նախատեսված էր նախագը
ծով), ամորտիզացիոն մասհանում
ների
կատարման
նվազագույն
ժամկետների երկարացման հար
ցը (նախագծով առաջարկվում էր
ընդլայնել այդ ժամկետները, սա
կայն քննարկում
ն երի արդյունքում
որոշվեց այդուհանդերձ պահպանել
գործող ժամկետները՝ խրախուսելու
համար ներդրում
ն երի կատարումը
տնտեսությունում),
շահաբաժինների հարկման հարցը (քննարկում
ների արդյունքում որոշվեց ներդնել
շահաբաժիններից պահված հար
կի գումարի վերադարձման համա
կարգ, եթե ստացված շահաբաժինները նորից վերաներդրվում են
շահաբաժին վճարող կազմակեր
պության կանոնադրական կապի
տալում):
Հ. Ի՞նչ պետք է ա
ռա
ջար
կի կամ
անի կառավարությունը, որպեսզ ի
այս նոր օրենսգրքով հեղուկ գազ ի
ակցիզային հարկի բարձրացումը
չազդի երթուղային տաքսիների
սակագների վրա:
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the investments in the economy), the
issue of dividend taxation (as a result
of discussions, a refund system on
the dividend tax was decided to be
implemented, if the received dividends
were to be reinvested to the company’s
equity), etc.
Q: "What steps should the
RA
Government take in order for the
increased excise tax on liquefied
gas not to influence the prices
on minibuses and other means of
transportation?"
A: First of all, I would like to note that
even in the case of increasing the rate
on excise tax on compressed natural
gas, the tax burden on such kind of
fuels will continue to be relatively low,
in comparison to other types of fuel.
Moreover, in comparison to the tax
system we had several years ago, it
should be noted that the switch to VAT
sales of the compressed gas resulted
in the decrease of 20 AMD in taxes per
1 cubic meter of the product. In other
words, this amendment, first and
foremost, restores the mentioned loss.
As for the minibuses and other
means of public transportation, the
best way of preventing the price
increases is the budget subsidization by
the government. In this regard, though,
the final decisions have not been made,
as the increase of the rate of excise tax
rate for compressed gas will take place
from 1 January, 2018.
Q: "What key aspects on anticorruption are present in this Code?
What mechanisms are implemented
for discovering corruption cases?"
A: The adoption of the Tax Code,
among many other issues, will
serve as an important investment
in managing the corruption-related
risks. Specifically, based on the
previous experience the majority of
the corruption risks are raised from
the close interaction between tax
authorities and taxpayers.
One of the core ideas behind this Tax
Code is the reduction of such contacts.
In this regard, the Tax Code defines
that all the tax-related calculations and
reports will be submitted to the tax
authorities exclusively in an electronic
format, and all types of entries are
made only within the format of
electronic books and other platforms.
Moreover, the Tax Code introduces
a unified treasury account system,
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“IN THE FRAMEWORK
OF TAX CODE
DISCUSSIONS,
NUMEROUS
SUGGESTIONS
AND PROPOSALS
WERE MADE, AND
IN REGARDS TO
MAJOR ISSUES OF
CONCERN, MUTUAL
AGREEMENTS WERE
REACHED."
the taxpayers’ automated system
of personal account management,
and a new electronic system of tax
audits and tabulation. As a result, in
the framework of the adopted Tax
Code, all possible measures have been
undertaken to reduce the interaction
between taxpayers and tax authorities.
Besides contacts between the
taxpayers and the tax authorities,
it is also important to consider the
reduction of ambiguities, contradictions
and misinterpretations; the definition
to regulate interactions, which directly
results in the reduction of potential
corruption risks, as it significantly,
reduces the possibility of making
authoritative/purposeful decisions by
the tax authority.
Q: "Which directions of the Tax Code
can hinder the economic growth
trends?"
A: One of the principles underlying
the development of the draft Tax Code
was the customization of expansionary
and
economic
growth-enhancing
economic policies. In this regard, there
are no settings in the Tax Code that
can hinder the economic growth or
the entrepreneurial and investment
activities of economic entities.
Q: "Why are the main authors of
this Tax Code the representatives of
the Ministry of Finance and not the
State Revenue Committee?"
A: In this sense the question is rather
unclear, because the Tax Code was
developed, finalized, and submitted
to the RA National Assembly by the
RA State Revenue Committee. It is

noteworthy that the development of
the draft Tax Code was initiated while
the State Revenue Committee was part
of the RA Ministry of Finance.
Q: "During
the
Tax
Code
development and adoption, what
impact on the process has had
the
RA Ministry of Economic
Development and Investments, the
body representing the interests
of business commu-nity? What
suggestions, whether accepted or
not, have been made?"
A: The draft Tax Code was widely
and comprehensively discussed not
only with the Ministry of Economic
Development
and
Investments
(previously – the RA Ministry
of Economy), but also with all
relevant government agencies, the
business community, as well as the
representatives of professional and
public organizations. In the framework
of Tax Code discussions, numerous
suggestions and proposals were
made, and in regards to major issues
of concern, mutual agreements were
reached.
Q: "Which provisions of the Tax
Code can attract foreign investors?"
A: First, I would like to note that the
adoption of the Tax Code is an important
and positive signal for foreign investors.
It proves that Armenia has a stable and
predictable tax system and that the RA
tax authorities are reliable partners for
foreign investors. Tax Code provisions
can boost foreign investments to the
country. I would like to specifically
highlight the VAT refund system;
deprecation short recovery periods;
the tax exemption on profits received
from transactions on securities; the
wide spectrum of privileges given to
government-approved
investment
projects, the range of settings
underlying the operation of the
electronic management system of the
tax authority (electronic submission
of tax calculation and tax returns,
financial
statements,
and
other
relevant documentations, registration
process, personal identification card
management, etc.); the simplification
of tax administration; the ease on
the accountability measures, the
introduction of horizontal monitoring
system, etc.

ԳԼԽԱՎՈՐ ԹԵՄԱ I AMCHAM
Պ. Նախ, կցանկանայի նշել, որ
սեղմված բնական գազի համար
ակցիզային հարկի դրույքաչափի
բարձրացման պարագայում ան
գամ վառելիքի այս տեսակի մասով
ակցիզային հարկի գծով բեռը շա
րունակելու է հարաբերականորեն
ավելի ցածր մնալ, քան վառելիքի
մյուս տեսակների հարկային բեռն է:
Բացի այդ, եթե համեմատենք մի
քանի տարի առաջ գործող հարկ
ման համակարգի հետ, ապա հարկ
է նկա
տել, որ սեղմ
ված բնա
կան
գազի իրացումը ԱԱՀ-ի դաշտ տե
ղափոխելու արդյունքում՝ 1 խորա
նարդ մետր գազի իրացման մասով
20 դրամ պակաս հարկ է վճարվում:
Այսինքն, այս փոփոխությամբ, նախ
և առաջ, վերականգնվում է այդ
կորուստը:
Երթուղային տաքսիների, կամ
հասարակական
տրանսպորտի
մասով ընդհանրապես, սակագընե
րի բարձրացումը կանխելու համար
Կառավարության
ձեռնարկելիք
միջոցառում
ն երի լավագույն տար
բերակը բյուջետային սուբսիդավո
րումն է: Այս մասով, սակայն, դեռևս
որոշում
ն եր կայացված չեն, քանի
որ սեղմված բնական գազի մասով
ակցիզային հարկի դրույքաչափերի
բարձրացումը կատարվելու է 2018
թվականի հունվարի 1-ից:
Հ. Հակակոռուպցիոն ի՞նչ բանալի կա այս օ
րենսգր
քում և ի՞նչ
մեխանիզմեր կան, որոնք կարող
են կոռուպցիայի դեպքերը բացա
հայտել:
Պ. Հարկային օրենսգրքի ընդունու
մը, ի թիվս այլ խնդիրների լուծման,
կարևոր ներդրում է լինելու նաև
կոռուպցիոն ռիսկերի կառավար
ման գործում: Նախորդ տարինե
րի փոր
ձը ցույց է տա
լիս, որ հար
կային համակարգում կոռուպցիոն
ռիսկերն առաջանում են հատկա
պես հարկ վճարողների ու հարկա
յին մարմինների սերտ շփում
ն ե
րի արդյունքում, ուստի Հարկային
օրենսգրքի հիմքում դրված քաղա
քականության
ուղղություններից
մեկն էլ նպատակ ունի առավելա
գույն չափով կրճատել հարկ վըճա
րողների ու հարկային մարմիննե
րի շփում
ն երը: Այդ նպատակով
Հարկային օրենսգրքով սահման
վել է, որ հարկային հաշվարկներն
ու հարկային հաշվետվությունները
հարկային մարմին են ներկայաց
վում միմիայն էլեկտրոնային տար
բերակով, բոլոր տեսակի գրան
ցում
ն երը կատարվում են միմիայն
էլեկտրոնային գրքերում ու հար
թակներում: Ներդրվում է միաս
նական գանձապետական հաշվի
համակարգ ու նաև՝ հարկ վճարող
ների անձնական հաշվի քարտերի

վարման ինքնաշխատ համակարգ,
ինչպես նաև ներդրվել է հարկային
ստուգում
ն երի անցկացման ու արդ
յունքների ամփոփման էլեկտրոնա
յին համակարգ: Այսինքն, Հարկային
օրենսգրքի շրջանակում տրվել են
բոլոր հնարավոր լուծում
ն երը՝ հար
կային մարմինների ու հարկ վճա
րողների շփում
ն երը նվազագույնի
հասցնելու համար:
Կարևոր է նաև երկիմաստություն
ների, հակասությունների, տարըն
թերցման
հնարավորությունների
կրճատումը, հարաբերությունների
կարգավորումը օրենսգրքով տա
լը, որն ուղղակիորոն հանգեցնում
է կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեց
ման, քա
նի որ էա
պես նվա
զում է
վարչական մարմ
ն ի հայեցողական
լիազորություն
իրականացնելու
հնարավորությունը:
Հ. Հարկային
օրենսգրքի
ո՞ր
ուղղություններն
են
կարող
խոչնդոտել տնտեսական աճը:
Պ. Հարկային օրենսգրքի նախագծի
մշակման հիմքում դրված սկզբունք
ներից մեկն էլ եղել է ընդլայնող և տն
տեսական աճը խթանող քաղաքա
կանության տեղայնացումը: Այս
առումով, Հարկային օրենսգրքում
չկան այնպիսի կարգավորում
ն եր,
որոնք կարող են խոչնդոտել տնտե
սական աճը կամ տնտեսավարող
սուբյեկտների ներդրումային ու ձեռ
նարկատիրական ակտիվությունը:
Հ. Ին
չո՞ւ են հար
կա
յին այս նոր
օրենսգրքի
հիմ
ն ական
հեղի
նակները ֆինանսների նախա
րարության, այլ ոչ թե՝ պետա
կան
եկամուտների
կոմիտեի
աշխատակիցները:
Պ. Հարցադրումն անհասկանալի
է հենց այն առումով, որ Հարկային
օրենսգիրքը հիմ
ն ականում մշակ
վել, ամփոփվել է ՀՀ ԿԱ պետական
եկամուտների կոմիտեում, ՀՀ ազ
գային ժողովում նույնպես նախա
գիծը ներկայացրել է ՀՀ ԿԱ պետա
կան եկամուտների կոմիտեն:
Անհրաժեշտ է նշել, որ Հ
 արկային
օրենսգրքի նախագծի մշակման
աշխատանքները սկսվել էին այն
ժամանակ, երբ հարկային մարմինը
գործում էր ՀՀ ֆինանսների նախա
րարության կազմում:
Հ. Հարկային այս նոր օրենսգիրքը
ստեղծել իս և ընդունել իս բիզնեսի
շահերը ներկայացնող Տնտեսա
կան զարգացման եվ ներդրում
ների նախարարությունը ի՞նչ ազ
դեցություն է ունեցել գործընթա
ցի վրա, ի՞նչ նոր առաջարկներ է
ներկայացրել, որոնք ընդունվել,
կամ չեն ընդունվել:

Պ. Հարկային օրենսգրքի նախա
գիծը լայնորեն ու բազմակողմա
նիո
րեն քննարկ
վել է ոչ միայն
ՀՀ տնտեսական զարգացման և
ներդրում
ն երի
նախարարության
(այն ժամանակ՝ ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն), այլ նաև բոլոր
շահագրգիռ պետական կառավար
ման մարմինների, գործարար մի
ջավայրի, ոլորտի մասնագիտական
ու հասարակական կազմակեր
պությունների ներկայացուցիչների
հետ: Հարկային օրենսգրքի քննար
կում
ն երի շրջանակում ներկայաց
վել են բազմաթիվ առաջարկներ,
հիմ
ն ական հարցերի վերաբերյալ
ձեռք են բերվել փոխադարձ համա
ձայնություններ:
Հ. Հարկային նոր օրենսգրքի ո՞ր
դրույթները կարող են գրավել
արտասահմանցի
ներդրողնե
րին:
Պ. Հարկային օրենսգրքի ընդու
նումն ինք
նին կար
ևոր ու դրա
կան
ազդակ է օտարերկրյա ներդրող
նե
րի հա
մար և վ
կա
յում է, որ 
Հա
յաստանի Հանրապետությունն ունի
կայուն, կանխատեսելի և կայացած
հարկային համակարգ, և որ ՀՀ հար
կային մարմինները վստահելի գոր
ծընկեր են օտարերկրյա ներդրող
ների համար: Այս առումով, Հարկա
յին օրենսգրքի ընդունումն արդեն
իսկ կարևոր է:
Հարկային օրենսգրքով տրված
են կարգավորում
ն եր, որոնք կա
րող են խթանել օտարերկրյա
ներդրում
ն երը մեր երկրում: Առանձ
նացնենք ԱԱՀ-ի դեբետային գու
մարների վերադարձման համա
կարգը,
ամորտիզացիոն
մաս
հանում
ն երի կատարման կարճ
ժամկետները, արժեթղթերի հետ
կատարվող գործառնություններից
ստացվող շահույթների հարկումից
ազատված լինելը, ՀՀ կառավարության հավանությանն արժանացած
ներդրումային ծրագրերին տրվող
արտոնությունների լայն շրջանակը,
հարկային մարմ
ն ի էլեկտրոնային
կառավարման համակարգի գոր
ծարկման հիմքում դրված կարգա
վորում
ն երը (էլեկտրոնային եղա
նակով հարկային հաշվարկների
ու հարկային հաշվետվությունների
ներկայացում, հաշվարկային փաս
տաթղթերի դուրս գրում, գրանցում
ների կատարում, անձնական հաշ
վի քարտերի վարում), հարկային
վարչարարության
պարզեցումը,
պատասխանատվության միջոցնե
րի մեղմացումը, հորիզոնական մո
նիտորինգի համակարգի ներդրու
մը:
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In recent years, some amendments
in the Tax Code were considered as
legislation gaps by its authors. Thus,
new provisions were defined. Generally,
frequent
legislative
amendments
have adverse effect on the business
environment as they are unforeseeable.
On the other side, some of the
amendments are initiated to close the
existing legislation gaps. However, in
some cases, after a year of enforcement,
the new amendment is ether changed
again or loses its legal force. The most
probable explanation for this approach
is that amendment initiators don’t have
a full picture on those issues or new
provisions create additional problems
to regulate.
In fact, there are numerous issues
subject to be solved in the field of
taxation, but before drafting law
amendments one should have a clear
understanding and insights on of the
existing situation.
In some cases, in order to close the
existing legislation gaps, government
authorities take measures to eliminate
the consequences instead of eliminating
the source of the problem. Meanwhile,
the issues causing the problem still
remain unsolved, and the efforts to
eliminate the consequences solve
inessential problems in a short run.
The Introduction of single treasury
system is a good example of the above
mentioned.
On the Single Treasury Account
System on 4 October 2016, the RA
National Assembly adopted the new
Tax Code of the Republic of Armenia. In
the supporting documents of the draft
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Tax Code, the single treasury account
was called to substitute existing several
treasury accounts.
As claimed by the authors, the
implementation of the single treasury
account system will:
• eliminate the option to accumulate
overpayment on the single treasury
account, as these payments will no
longer be considered as tax revenues;
• eliminate the need to switch from
one form of taxation to another, along
with the submission of neccessary
documents related to the switch
(applications, conclusion statements,
etc.);
• reduce the time for tax offsets and
refund for tax payers, which signifies
fundamental simplification of current
procedures;
• eliminate the chance of making
payments to a wrong tax account, i.e.
making payment for a certain tax type
to a different tax account, and as a
result, being fined for the confusion;
• First of all, if the tax authority
doesn’t
want
to
accumulate
overpayments, it can do so without
legislative amendments, starting from
tomorrow. No need to wait till 2018;
• Offsetting from one type of tax to
another is done electronically, which
can take up to 3 minutes as a result of
only one application submission;

“IN FACT, THERE ARE
NUMEROUS ISSUES SUBJECT
TO BE SOLVED IN THE FIELD
OF TAXATION, BUT BEFORE
DRAFTING LAW AMENDMENTS
ONE SHOULD HAVE A CLEAR
UNDERSTANDING AND INSIGHTS
OF THE EXISTING SITUATION.”
• According
to
the
existing
regulations, any amount exceeding tax
obligations (overpayments) is refunded
no later than within 30 days upon
receiving the taxpayer’s application.
The Tax Code states 20 days instead.
As a result, there is a reduction of only
10 days. So, it’s not quite clear what is
simplified and how;
As for the payments made to a wrong
tax account and the current procedures

of calculation of tines caused by the
given mistake, the following shall be
considered.
• Pursuant to Article 83.5 of the RA
Constitution, the obligations of physical
and legal entities, as well as procedures
for the payment of taxes, duties, and
other binding fees by physical and legal
entities shall be set forth exclusively by
the laws of the Republic of Armenia;
• Pursuant to Article 4 of the RA Law
on Taxes, taxes defined by this Law shall
be paid to the state and/or community
budgets of the Republic of Armenia;
• Pursuant to Article 32 of the RA
Law on Value Added Tax, - “…payments
of the calculated VAT amounts shall be
made to the State Budget…”
• Pursuant to Article 50 of the RA
Law on Profit Tax, “Taxpayer shall pay
the profit tax to the state budget…”
• Pursuant to Article 14 of the RA Law
on Income Tax, - “Calculated Income
tax shall be paid to the State Budget…”
Neither the RA Law on Treasury
System, nor the RA Law on Budgetary
System provide any provision on
taxpayers’ obligations to make separate
tax payments per tax type.
Furthermore, there is no provision in
any RA Law on taxpayers’ obligations
to make payments, and in particular to
treasury sub-accounts.
Thereby, the taxpayer does not have
any obligation to make payments per
tax type or per treasury subaccount,
regardless of the tax type and its name,
taxpayer shall pay the tax amount to
any treasury subaccount of the State
Budget.
We can conclude that the RA
Government initiated a process, the
execution of which requires huge
budgetary expenses, at least to
program the system, while the results
won’t be useful either for taxpayers or
the Government per se. So why do we
need to introduce this system?
Given regular breakdowns of the
electronic system for submitting tax
reports to the tax authorities and
issuing tax invoices, I believe, another
significant issue for discussion is the
uninterrupted operation of the system,
if introduced.
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ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ
ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
Վերջին
տարիներին
հարկային
օրենսդրությունում
կատարվող
որոշ
փոփոխություններ դրանք նախաձեռ
նողների կողմից ներկայացվել են որպես
օրենսդրության բաց եւ դրանով պայմա
նավորված սահմանվել են նոր դրույթ
ներ: Ընդհանրապես, հաճախ կատար
վող օրենսդրական փոփոխությունները
ոչ դրական ազդեցություն են թողնում
բիզնես միջավայրի վրա՝ դրանց անկան
խատեսելի լինելով պայմանավորված:
Մյուս կողմից՝ օրենսդրական փոփոխությունների մի մասը նախաձեռնվում
են այս կամ այն օրենսդրական բացերը
վերացնելու համար: Սակայն, որոշ դեպ
քերում, օրենքի փոփոխությունից մեկ
տարի հետո սահմանված նոր դրույթը
կամ փո
փոխ
վում է կամ ու
ժը կորց
րած
է ճանաչվում: Այս մոտեցման բացատ
րությունը հավանաբար կայանում է նրա
նում, որ նախաձեռնողները բավարար
պատկերացում չեն ունեցել կարգավոր
վող հարցերի վերաբերյալ կամ սահման
ված նոր դրույթները ավելի շատ խնդիր
ներ են առաջացրել կարգավորման հա
մար:
Իրականության մեջ հարկային դաշ
տում կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք
ենթակա են կարգավորման, սակայն
դրանց
վերաբերյալ
օրենդրական
փոփոխություններ
նախաձեռնելուց
առաջ անհրաժեշտ է նախ հասկանալ
ճիշտ պատկերը:
Որոշ դեպքերում, առկա բացթողում
ն ե
րը վերացնելու համար նախաձեռնվում
է ոչ թե դրանց պատ
ճա
ռի վե
րաց
ման
ուղղությամբ քայլեր, այլ դրանց հետե
վանքները վերացնելու աշխատանքներ,
իսկ իրականության մեջ պատճառները
ծնող հարցերը մնում են չկարգավորված,
իսկ հետեւանքների վերացման ուղղ
ված քայլերը ընդամենը կարճաժամկետ
հատվածում են լուծում ոչ էական հար
ցեր:
Վառ օրինակներից մեկն է հանդիսա
նում միասնական գանձապետական
հաշվի համակարգի ներդրումը:
Միասնական
Գանձապետական
Հաշվ ի Համակարգի Վերաբերյալ
2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ՀՀ Ազ
գային ժողովի կողմից ընդունվեց ՀՀ
հարկային օրենսգիրքը: ՀՀ հարկային
օրենսգրքի նախագծի ընդունման հիմ
նավորման վերաբերյալ փաստաթըղ
թով նշված էր, որ ներդրվում է միասնա
կան գանձապետական հաշվի համա
կարգ՝ ներկայումս կիրառվող մի քանի
տասնյակ գանձապետական հաշիվ
ն ե
րի փոխարեն կիրառելով ընդամենը մեկ՝
միասնական գանձապետական հաշիվ:
Ըստ
հեղինակների,
միասնական
գանձապետական հաշվի համակարգի
ներդրման դեպքում՝
• վերանում է միասնական գանձապե

տական հաշվի վրա գերավճարներ
կուտակելու հնարավորությունը, քանի
որ դրանք այլևս չեն համարվելու հար
կային եկամուտներ,
• վերանում է մեկ հարկատեսա
կից մեկ այլ հարկատեսակին հաշ
վանցում կատարելու և դրանից բխող
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներ
կայացման անհրաժեշտությունը (դի
մում
ն երի ներկայացումը, եզրակա
ցությունների կազմումը և այլն),
• կրճատվում են հարկ վճարողնե
րի կողմից վճարված հարկերի հաշ
վանցման և վերադարձման ժամկետ
ները, արմատապես պարզեցվում են
գործող ընթացակարգերը,
• վերանում է մեկ հարկատեսա
կի գծով նախատեսված հաշվի փո
խարեն մեկ այլ հարկատեսակի հա
մար նախատեսված հաշվին սխալ
վճարում
ն եր կատարելու և դրա
հետևանքով տույժերի ենթարկվելու
հավանականությունը:
1. Նախ, եթե հարկային մարմինը չի
ցանկանում գերավճարներ կուտա
կել, ապա նման ցանկություն կարող է
իրականացնել նաև առանց օրենսդ
րական փոփոխություններ կատա
րելու՝ հենց վաղվանից, ոչ թե սպասի
մինչև 2018 թվականը,
2. Մեկ հարկատեսակից այլ հարկա
տեսակին հաշվանցում կատարվում է
էլեկտրոնային եղանակով, որը առա
վելագույնը կարող է տևել մինչև 3 րո
պե, որն իրականացվում ընդամենը
մեկ դիմումի լրացմամբ,
3. Գործող կարգով՝ հաշվարկված որ
ևէ հարկային պարտավորություն
ներից ավելի վճարված գումարները
(գերավճարները) վերադարձվում են
ոչ ուշ, քան վերադարձման մասին
հարկ վճարողի դիմումը ստանալուց
հետո 30 օրվա ընթացքում: Հարկա
յին օ
րենսգր
քով նման դեպ
քում նա
խատեսվում է իրականացնել հարկ
վճարողի դիմումը ստանալուց հետո
20 օրվա ընթացքում: Ստացվում է, որ
վերադարձի ժամկետը կրճատվում
է ընդա
մե
նը 10 օ
րով: Այդ դեպ
քում
պարզ չէ, թե այդ ինչպես է պարզեց
վում,
4. Մեկ հարկատեսակի գծով նախա
տեսված հաշվի փոխարեն մեկ այլ
հարկատեսակի համար նախատես
ված հաշ
վին սխալ վճա
րում
նե
րի և
դրա հետևանքով տույժերի հաշվարկ
ման գործող կարգի վերաբերյալ հարկ
է նշել հետևյալը,
• ՀՀ Սահմանադրության 83.5-րդ հոդ
վածով սահմանված է, որ բացառա
պես ՀՀ օրենքներով են սահմանվում
ֆիզիկական և իրավաբանական ան
ձանց պարտականությունները, ֆիզի
կական և իրավաբանական անձանց

կողմից վճարվող հարկերի, տուրքերի
և այլ պարտադիր վճարների վճար
ման կարգը,
• «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ
հոդվածով սահմանված է, որ «Հարկե
րի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված
հարկերը վճարվում են Հայաստա
նի Հանրապետության պետական և
(կամ) համայնքների բյուջեներ,
• «Ավելացված արժեքի հարկի մա
սին» ՀՀ օրենքով հարկը պետական
բյուջե վճարելու մասին հիշատակ
վում է 32-րդ հոդվածով (մեջբերում).
«32.... հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումար
ների վճարում
ն երը պետական բյուջե
կատարվում են....:»,
• «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրեն
քով հարկը պետական բյուջե վճա
րելու մասին հիշատակվում է 50-րդ
հոդվածով (մեջբերում). «Հարկատուն
պարտավոր է շահութահարկի գումա
րը վճարել պետական բյուջե....:»,
• «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ
օրենքով հարկը պետական բյուջե
վճարելու մասին հիշատակվում է 14րդ հոդվածով (մեջբերում). «....հաշ
վարկված եկամտային հարկը պե
տական բյուջե է վճարվում ....:»,
• Առանձին, ըստ հարկատեսակնե
րի վճար
ման հարկ վճա
րո
ղի պար
տականության մասին չի հիշատակ
վում նաև «Հայաստանի Հանրապե
տության բյուջետային համակարգի
մասին» և «Գանձապետական համա
կարգի մասին» ՀՀ օրենքներով,
• Որևէ օրենքով չի հիշատակվում
գանձապետական
ենթահաշիվ նե
րին, առավել ևս առանձին վճարելու
հարկ վճարողի պարտականության
մասին,
• Ստացվում է, որ հարկ վճարողը
ըստ հարկատեսակների կամ ըստ
գանձապետական առանձին ենթա
հաշիվ
ն երին վճարելու պարտավո
րություն չունի և, անկախ հարկի տե
սակից և անվանումից, բավարար է, որ
հարկի գումարը հարկ վճարողը վճա
րած լինի պետական բյուջեի գանձա
պետական որևէ ենթահաշվին:
Ստացվում է, որ ՀՀ կառավարությու
նը նախաձեռնել է մի գործընթաց, որի
իրականացման համար հարկավոր
են բյուջետային ահռելի մեծ ծախսերի
կատարում առնվազն համակարգի
ծրագրավորման գծով, որի արդյունք
ները պետքական չեն ո՛չ հարկ վճա
րողներին ո՛չ էլ հենց պետությանը: Այդ
դեպքում հարց է առաջանում, թե ինչ՞ու
ենք նախաձեռնում նման համակար
գի ներդրումը:
Կարծում եմ, որ առանձին քննարկ
ման առարկա է նաև ներդրման դեպ
քում համակարգի անխափան աշխա
տանքը, հաշվի առնելով հարկային
մարմ
ն ի հարկային հաշվետվություն
ների ներկայացման և հարկային հա
շիվների դուրսգրման էլեկտրոնային
համակարգի պարբերաբար խափա
նում
ն երը:
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Tax Types towards which Transfer
Pricing Settlements can be Applied
The present type of tax control
is applicable towards the economic
entities taxed exclusively with the
following tax types and payment type:
• Profit Tax
• VAT
• Royality
(Nature
Utilization
Payment).
Which
Are
the
Controlled
Transactions?
Controlled transactions are possible:
• Among residents;
• Between the residents and nonresidents.
The transaction of the provision of
goods between the residents, alienation
of intangible assets, execution of works
and/or provision of services shall be
considered controlled provided that at
the same time the following conditions
are met:
• Resident taxpayers are interrelated;
• One of the resident taxpayers is
either (1) a royalty payer and (or) (2)
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TRANSFER PRICING
SETTLEMENTS BY THE TAX
CODE OF THE REPUBLIC OF
ARMENIA:
WHAT SHOULD YOU
KNOW?
A new mechanism of tax control has been introduced
by the Tax Code of the Republic of Armenia, transfer
pricing settlements (chapter 73 of the Code) which
offers an alternative method to determine the taxable
base of certain taxpayers on certain types of taxes by
the tax body. The integrity of calculation and payment
of profit tax, VAT, and royalty (as a nature utilization
payment), as well as the compliance with the arm’s
length principle is being ascertained through this
method.

benefits from the tax privileges of profit
tax, VAT, and (or) royalty, and (or) (3) is
an exploiter of free economic zone.
The transaction of the provision of
goods between the resident and the
non-resident, alienation of intangible
assets, execution of works and/or
provision of services shall be considered
controlled provided that one of the
following conditions is available:
• The resident and the non-resident
are interrelated;
• The transaction party with the
resident is registered in an offshore
country.
Interrelated are considered:
Two or more taxpayers are
considered interrelated if one of the
following conditions is available:
• One of the taxpayers, directly
or indirectly participates in the
management, control of the other
taxpayer or has participation (stock,
shares) in the other’s charter or share
capital;
• The
same
taxpayer,
directly
or indirectly, participates in the

management, control of two or more
taxpayers or has participation (stock,
shares) in the other’s charter or share
capital.
When Are The Transfer Pricing
Settlements Applied towards the
Controlled Transactions?
Transfer pricing settlements are
applied when the total price of all the
controlled transactions done by the
taxpayer during the fiscal year exceeds
200 million AMD.
What
Is
“Transfer
Pricing
Settlement”?
The profit tax base, of controlled
transactions, VAT base and royalty
base, shall be defined based on arm’s
length principle, i.e. they shall be based
on such prices and financial indicators
that do not differ from those conditions
that would have been applied in
the
comparable
non-controlled
transactions. In other words, in the
controlled transaction (for instance,
provision of goods between resident
and non-resident interrelated persons)
the price will match with the arm’s

ԳԼԽԱՎՈՐ ԹԵՄԱ I AMCHAM

ՏՐԱՆՍՖԵՐԱՅԻՆ
ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ.
Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԻՄԱՆԱԼ
ՀՀ հարկային օրենսգրքով որոշ հարկատուների
նկատմամբ ներդրվել է հարկային հսկողության
նոր մեխանիզմ՝ տրանսֆերային գնագոյացաման
կարգավորում
ն եր (Օրենսգրքի 73-րդ գլուխ), որը
ենթադ
րում է հար
կա
յին մարմնի կողմից ո
րոշ
հարկատեսակների մասով հարկման բազան
որոշելու
այլընտրանքային
եղանակ։
Դրա
միջոցով պարզվում է շահութահարկի, ԱԱՀ-ի և
բնօգտագործման վճար հանդիսացող ռայալթիի
հաշվարկման և վճարման ամբողջականությունը,
ինչպես նաև պարզված ձեռքի հեռավորության
սկզբունքին համապատասխանությունը։

Հարկատեսակները, որոնց նկատ
մամբ կարող են կիրառվել տրանս
ֆերային գնագոյացման կարգավո
րում
ն երը:
Հարկային հսկողության տվ յալ տե
սակը կիրառելի է բացառապես հետև
յալ հարկատեսակներով և վճարատե
սակով հարկվող տնտեսվարողների
նկատմամբ՝
• Շահութահարկ
• ԱԱՀ
• Բնօգտագործման վճարի տեսակ
հանդիսացող ռոյալթի
Որո՞նք են համարվում վերահսկվող
գործարքներ:
Վերահսկվող գործարքները հնա
րավոր են՝
• Ռեզիդենտների միջև
• Ռեզիդենտի և ոչ ռեզիդենտի միջև
Ռեզիդենտների միջև ապրանքնե
րի մատակարարման, ոչ նյութական
ակտիվ
ն երի օտարման, աշխատանք
ների կատարման և (կամ) ծառայությունների մատուցման գործարքը
կհամարվի վերահսկվող, եթե միաժա
մանակ առկա են հետևյալ պայման
ները՝
• Ռեզիդենտ հարկ վճարողները
փոխկապակցված են

• Ռեզիդենտ հարկ վճարողներից
մեկը հանդիսանում է կամ (1) ռոյալթի
վճարող և (կամ) (2) օգտվում է շահու
թահարկի ԱԱՀ-ի և (կամ) ռոյալթիի
գծով սահմանված հարկային ար
տոնություններից, և (կամ) (3) ազատ
տնտեսական գոտու շահագործող է։
Ռեզիդենտի և ոչ ռեզիդենտի միջև
ապրանքների
մատակարարման,
ոչ նյութական ակտիվ
ն երի օտար
ման, աշխատանքների կատարման և
(կամ) ծառայությունների մատուցման
գործարքը կհամարվի վերահսկվող,
եթե առկա է հետևյալ պայմաններից
որևէ մեկը՝
• Ռեզիդենտը և ոչ ռեզիդենտը փոխ
կապակցված են,
• Ռեզիդենտի հետ գործարքի կողմը
գրանցված է օֆշորային երկրում։
Փոխկապակցված են համարվում՝
Երկու և ավելի հարկ վճարողներ
համարվում են փոխկապակցված, եթե
առկա է հետևյալ պայմաններից որևէ
մեկը՝
• հարկ վճարողներից մեկը ուղղա
կի կամ անուղղակի կերպով մաս
նակ
ցում է մյուս հարկ վճա
րո
ղի կա
ռավարմանը, վերահսկմանը կամ
մասնակցություն (բաժնետոմս, բաժ

նեմաս, փայաբաժին) ունի մյուսի կա
նոնադրական կամ բաժնեհավաք
կապիտալում.
• միևնույն հարկ վճարողն ուղղակի
կամ անուղղակի կերպով մասնակ
ցում է երկու ևավելի հարկ վճարող
ների կառավարմանը, վերահսկմանը
կամ մասնակցություն (բաժնետոմս,
բաժնեմաս, փայաբաժին) ունի դրանց
կանոնադրական կամ բաժնեհավաք
կապիտալում:
Ե՞րբ են կիրառվում տրանսֆերա
յին գնագոյացման կարգավորում
ները վերահսկվող գործարքների
նկատմամբ:
Տրանսֆերային
գնագոյացման
կարգավորում
ն երը կիրառվում են,
եթե հարկ վճարողի՝ հարկային տար
վա ընթացքում իրականացրած բոլոր
վերահսկվող գործարքների հանրա
գումարը գերազանցում է 200 միլիոն
դրամը:
Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում
«Տրանսֆերային
գնագոյացման
կարգավորում
ն երը».
Վերահսկվող գործարքների մասով
շահութահարկի բազան, ԱԱՀ բազան
և ռո
յալ
թիի բա
զան պետք է ո
րոշ
վեն պարզված ձեռքի հեռավորութ
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length principle if it does not differ from
the price of the transaction signed
between non-interrelated resident
and non-resident (if the price of the
goods, in case of non-interrelated nonresident, has been 100 units, it shall not
differ from the price of the transaction
signed with the interrelated person,
too).
In compliance with the Code,
the controlled and non-controlled
transactions shall be comparable. For
instance, in the case of goods – physical
characteristics, quality, availability in the
market, volume, in the case of services
– its character, applied technical skills,
knowledge, and so on. The Code has

“THE PROBLEM LIES
IN THE FACT THAT
THE TAXPAYER WILL
OFTEN ACT WITH
“EYES CLOSED” SINCE
THE NECESSARY
INFORMATION TO
ADJUST THE BASE MAY
BE UNAVAILABLE.”
foreseen diverse tools and criteria for
comparability decision. It has also been
foreseen the opportunity to perform
comparability
adjustment,
which
means that between the controlled
and non-controlled transactions there
shall be eliminated such differences
which have been generated as a
consequence of different accounting
policies, differences that are due to
the launched capital, assets used, risks
incurred, the differences that are due
to the peculiarities of the geographical
markets.
There are also internal and external
uncontrolled
transactions.
The
internal
uncontrolled
transaction
is a transaction executed between
one of the parties of the transaction
considered
controlled
and
the
taxpayers considered non-interrelated;
the external is a transaction executed
between the taxpayers not considered
interrelated, no one of the parties
of which is considered a party of
controlled transaction. If the internal
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and external uncontrolled transactions
can be considered comparable with
equal reliability, then the preference
should be given to the first.
The transfer pricing methods are:
• The comparable uncontrolled price
method, in case of which the object
price of the controlled transaction
is compared with the object price of
comparable uncontrolled transaction;
• The resale price method in case of
which the extra price received from
the resale of the object of controlled
transaction is compared with the extra
price received from the resale of the
object of comparable uncontrolled
transaction;
• The “expense” method, in case of
which the extra price applied towards
the direct and indirect expenses done
during the provision of the object of
the controlled transaction is compared
with the extra price applied towards
the direct and indirect expenses done
during the provision of the object of
comparable uncontrolled transaction;
• Net profit method in which the
net profit received from the controlled
transaction towards the corresponding
base, in particular, expenses, sales,
assets, is compared with the net
profit received from the comparable
uncontrolled transaction towards the
same basev;
• Profit distribution method in which
each of the interrelated taxpayers
participating
in
the
controlled
transaction receives the part of the
profit or loss generated from that
transaction, which the person not
considered interrelated could expect
while participating in the comparable
uncontrolled
transaction.
Within
the meaning of the present point,
profit received from the transaction
is considered the positive difference
of the profit received from that
transaction and the expenses related
to that transaction.
The selection of the method is related
to the characteristics of the specific
transaction.
Consequences
of
Transaction
Incompliance to the Arm’s Length
Principle
The incompliance consequences are
foreseen by the Part 3 of the Article 364
of the Code:
• Any additional amount of income

tax base or any reduction in tax loss
(hereinafter in this Chapter, the base of
the profit tax), which could occur to the
taxpayer, if the controlled transaction
conditions would have matched with
the arm's length principle; however,
it has not been occurred as a result of
incompliance with the arm’s length
principle of the controlled transaction
conditions, it is included in the
taxpayer's income tax base by the tax
authority.
Example,
• The company A is a royalty
payer resident and provides metal
concentrate to the interrelated nonresident (controlled transaction) on
November, 2016,
• The company A, at the same
time, provides metal concentrate
of the same type and characters to
the non-interrelated non-resident
(internal uncontrolled transaction) on
December, 2016,
• The price of internal uncontrolled
transaction is 100,000,000 AMD,
the price of controlled transaction is
70,000,000 AMD,
• In the case of internal uncontrolled
transaction, the hazardous elements
in the metal concentrate (for instance,
humidity indicators) are less than in
case of controlled transaction. That
difference by monetary manifestation
is 10,000,000 AMD,
• In case of internal uncontrolled
transaction it is necessary to carry out
additional transportation expenses in
the amount of 5,000,000 AMD.
Therefore,
• The objects of controlled and
internal uncontrolled transactions are
comparable such as the issue is about
the same metal concentrate,
• It is necessary to perform
comparability adjustment, particularly,
take into account that in case of
internal uncontrolled transaction the
hazardous elements are more, and the
transportation costs are in the amount
of 15,000,000 AMD,
• It is found out that the controlled
transaction does not comply with
the open arm’s length principle
in the amount of 15,000,000
AMD
(100,000,000
(internal
uncontrolled transaction price) –
70,000,000 (controlled transaction
price) – 15,000,000 (comparability
adjustments)).
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յան սկզբունքի հիման վրա, այսինքն
պետք է հիմնված լինեն այնպիսի
գների և ֆինանսական ցուցանիշ
ների վրա, որոնք չեն տարբերվում
այն պայմաններից, որոնք կկիրառ
վեին համադրելի չվերահսկվող գոր
ծարքներում։ Այլ բառերով ասված,
վերահսկվող գործարքում (օրինակ՝
ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ փոխկա
պակցված անձանց միջև ապրանքի
մատակարարում) գինը կհամապա
տասխանի պարզված ձեռքի հեռավո
րության սկզբունքին, եթե այն չտար
բերվի չփոխկապակցված ռեզիդենտ
ևոչ ռե
զի
դեն
տի միջև կնքված գոր
ծարքի գնից (եթե ապրանքի գինը
չփոխկապակցված ոչ ռեզիդենտի
դեպքում կազմել է 100 միավոր, ապա
այն չպետք է տար
բեր
վի նաև փոխ
կապակցված անձի հետ կնքված գոր
ծարքի գնից)։
Օրենսգրքի կարգավորման համա
ձայն՝ վերահսկվող և չվերահսկվող
գործարքները պետք է լինեն համադ
րելի։ Օրինակ՝ ապրանքի դեպքում՝
ֆիզիկական հատկանիշներ, որակ,
շուկայում
առկայություն,
ծավալ,
ծառայության դեպքում՝ դրա բնույթը,
օգտագործված տեխնիկական գի
տելիքներ ու հմտություններ և այլն։
Օրենսգիրքը նախատեսել է համադ
րելիության որոշման բազմապիսի
գործիքներ և չափանիշներ։ Նախա
տեսված է նաև համադրելիության
ճշգրտում կատարելու հնարավորութ
յունը, ինչը նշանակում է, որ պետք է վե
րացվեն վերահսկվող և չվերահսկվող
գործարքների միջև այնպիսի տար
բերությունները, որոնք առաջացել են
հաշվապահական տարբեր քաղաքա
կանությունների կիրառության հետե
վանքով, տարբերությունները, որոնք
պայմանավորված են գործարկված
կապիտալով, օգտագործված ակտիվ
ներով, կրած ռիսկերով, տարբերությունները, որոնք պայմանավորված
են աշխարհագրական շուկաների
առանձնահատկություններով։
Տարբերակվում են նաև ներքին և
արտաքին չվերահսկվող գործարքնե
րը։ Ներքին չվերահսկվող գործարքնե
րը վերահսկվող համարվող գործարքի
կողմերից մեկի և փոխկապակցված
չհամարվող հարկ վճարողների միջև
իրականացված գործարքն է, արտա
քինը՝ փոխկապակցված չհամարվող
հարկ վճարողների միջև իրակա
նացված գործարք, որի կողմերից ոչ
մեկը չի հանդիսանում վերահսկվող
գործարքի կողմ: Եթե հավասար ար
ժանահավատությամբ
կարող
են

համադրելի համարվել ներքին և ար
տաքին չվերահսկվող գործարքները,
ապա նախապատվությունը պետք է
տրվի առաջինին։
Տրանսֆերային
գնագոյացման
մեթոդներն են՝
1. Համադրելի չվերահսկվող գնի մե
թոդը, որի դեպքում վերահսկվող գոր
ծարքի առարկայի գինը համեմատ
վում է համադրելի չվերահսկվող գոր
ծարքի առարկայի գնի հետ
2. Վերավաճառքի գնի մեթոդը, որի
դեպքում
վերահսկվող
գործարքի
առարկայի վերավաճառքից ստաց
ված հավելագինը համեմատվում է
համադրելի չվերահսկվող գործարքի
առարկայի վերավաճառքից ստաց
ված հավելագնի հետ
3. «Ծախսում
ն եր գումարած» մեթո
դը, որի դեպքում վերահսկվող գոր
ծարքի առարկայի մատակարարման
ընթացքում կատարված ուղղակի և
անուղղակի ծախսերի նկատմամբ
կիրառված հավելագինը համեմատ
վում է համադրելի չվերահսկվող գոր
ծարքի առարկայի մատակարարման
ընթացքում կատարված ուղղակի և
անուղղակի ծախսերի նկատմամբ
կիրառված հավելագնի հետ
4. Զուտ շահույթի մեթոդ, որի դեպ
քում վերահսկվող գործարքի արդ
յունքում համապատասխան բազայի,
մասնավորապես, ծախսում
ն երի, իրա
ցում
ն երի, ակտիվ
ն երի նկատմամբ
ստացված զուտ շահույթը համեմատ
վում է համադրելի չվերահսկվող գոր
ծարքի արդյունքում միևնույն բազայի
նկատմամբ ստացված զուտ շահույթի
հետ
5. Շահույթի բաշխման մեթոդ,
որի դեպքում վերահսկվող գործար
քին մասնակցող փոխկապակցված
հարկ վճարողներից յուրաքանչյու
րին հատ
կաց
վում է տվ յալ գոր
ծար
քից ստացված շահույթի կամ վնասի
այն մասնաբաժինը, որը փոխկա
պակցված չհամարվող անձը կարող
էր ակնկալել համադրելի չվերահսկ
վող գործարքին մասնակցելիս: Սույն
կետի կիրառու-թյան իմաստով՝ գոր
ծարքից ստացվող շահույթ է համար
վում այդ գոր
ծար
քի գծով ստաց
վող
եկամտի և դրա գծով ծախսերի դրա
կան տարբերությունը:
Մեթոդի
ընտրությունը
պայմա
նավորված է կոնկրետ գործարքի
առանձնահատկություններով։
Պարզված ձեռքի հեռավորության
սկզբունքին գործարքի անհամա
պատասխանության հետևանքնե
րը

Անհամապատասխանության
հետե-
վանքները
նախատեսված
են
Օրենսգրքի 364-րդ հոդվածի 3-րդ մա
սում՝
• Շահութահարկով հարկման բազա
յի ցանկացած լրացուցիչ գումար կամ
հարկային վնասի ցանկացած նվազե
ցում (այսուհետ սույն գլխում՝ շահութա
հարկի հարկման բազա), որը կարող էր
առաջանալ հարկ վճարողի մոտ, եթե
վերահսկվող գործարքի պայմանները
համապատասխանեին պարզած ձեռ
քի հեռավորության սկզբունքին, սա
կայն չի առաջացել վերահսկվող գոր
ծարքի պայմանների՝ պարզած ձեռքի
հեռավորության սկզբունքին անհա
մապատասխանության պատճառով,
հարկային մարմ
ն ի կողմից ներառվում
է հարկ վճարողի շահութահարկով
հարկ
ման բա
զա
յի մեջ: ԱԱՀ և ռո
յալ
թիի մասով սահմանված է նույնանման
կարգավորում։
Օրինակ՝
• A ընկերությունը ռոյալթի վճարող
ռեզիդենտ է և մետաղի խտանյութ է
մատակարարում փոխկապակցված ոչ
ռեզիդենտին (վերահսկվող գործարք)
2016 թվականի նոյեմբեր ամսին
• A ընկերությունը, միաժամանակ,
միևնույն տեսակի և հատկանիշներ մե
տաղի խտանյութ է մատակարարում
չփոխկապակցված ոչ ռեզիդենտին
(ներքին չվերահսկվող գործարք) 2016
թվականի դեկտեմբեր ամսին
• Ներքին չվերահսկվող գործարքի
գի
նը կազ
մում է 100,000,000 դրամ,
վերահսկվող գործարքի գինը կազմում
է 70,000,000 դրամ,
• Ներքին չվերահսկվող գործարքի
դեպքում մետաղի խտանյութում վընասակար տարրերը (օրինակ՝ խոնա
վության ցուցանիշները) ավելի նվազ
են, քան վերահսկվող գործարքի դեպ
քում։ Այդ տարբերությունը դրամա
կան արտահայտությամբ կազմում է
10,000,000 դրամ
• Ներքին չվերահսկվող գործար
քի դեպքում անհրաժեշտ է կատարել
լրացուցիչ տրանսպորտային ծախսեր
5,000,000 դրամի չափով։
Այսպիսով՝
• Վերահսկվող և ներքին չվերահըսկ
վող գործարքների առարկաները հա
մադրելի են, քանի որ խոսք է գնում միև
նույն մետաղի խտանյութի մասին
• Անհրաժեշտ է կատարել համադրե
լիության ճշգրտում, մասնավորապես,
հաշվի առնել, որ ներքին չվերահսկվող
գործարքի պարագայում ավելի շատ
են վնասակար տարրերը և տրանս
պորտային ծախսերը 15,000,000 դրա
մի չափով
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Notification and Documentation
Duties
During the tax year, in case of
exceeding the limit of the controlled
transactions (200 mln AMD) the
taxpayer shall present a notification
before the 20th of April of the year
following the tax year, which, in
addition to other terms, shall contain
information about the transfer pricing
methods applied with the objective to
decide the compliance of the controlled
transactions conditions with the arm’s
length principle, including the specific
weight of the applied transfer pricing
methods in the controlled transactions.
That is to say, the taxpayer is free to
make a decision about the transaction
conditions, but in case of not complying
with their arm’s length principle he/she
shall apply transfer pricing methods
with the objective to decide the tax
base by the procedure defined by law.
The taxpayer also has transfer
pricing documentation duty, during
30 working days after receiving the
notification from the tax body he/she
shall present documents which shall
evidence about the compliance of the
transaction with the arm’s length
principle (information used, method
applied, and its foundation, etc.).
Compliance Adjustments in the
Scope of International Covenants
Excluding Double Taxation
It is possible that a necessity
may arise to define the compliance
of the transaction to the arm’s
length principle also in the scope of
international covenants excluding the
double taxation.
In accordance with the Code, the
comparability adjustments are done
when:
• The adjustment of the conditions
of controlled transaction, one of the
parties of which is a resident taxpayer,
has been performed or it is proposed by
the tax body of another country,
• The adjustment results in such
profit taxation in another country for
which the resident taxpayer has already
paid in the Republic of Armenia,
• The Republic of Armenia has a
certified international covenant about
excluding the double taxation with
the country making or proposing the
adjustment.
Such regulations are assigned to
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exclude partially declared cases of
taxation base in the scope of double
taxation exclusion.
In case when, according to the
certified international covenant about
the exclusion of double taxation, the
resident company or the resident
physical person is informed that
the controlled transaction taxation
caused as a result of the activities of
the resident partner of the country

closed” since the necessary information
to adjust the base may be unavailable
(may be considered a tax or commercial
secret). In case of adjustment by the
taxation body, a number of procedural
issues are not clear yet, specifically how
the adjustment would be included in
the taxation base, in the scope of tax
check, or it is also possible within the
framework of other administrative
proceedings. It is already natural

“A NUMBER OF PROCEDURAL ISSUES
ARE NOT CLEAR YET, SPECIFICALLY
HOW THE ADJUSTMENT WOULD BE
INCLUDED IN THE TAXATION BASE, IN
THE SCOPE OF TAX CHECK, OR IT IS
ALSO POSSIBLE WITHIN THE FRAMEWORK OF OTHER ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS.”
considered a party of the international
covenant about the exclusion of double
taxation may not comply with the
provisions of the certified international
covenant on the exclusion of the double
taxation, the resident company or the
resident physical person may present
a request to the tax body and solicit
to solve the issue through mutual
agreement procedure.
The mutual agreement procedure
is integrity of means foreseen by
the international covenant through
which the authorized bodies of
the contracting states, by mutual
agreement, try to solve all kinds of
difficulties and conflicts that may arise
during the interpretation or application
of the contract. In cases not provided
by the contract, they may consult to
exclude the double taxation.
Summarizing the above, it appears
that the taxpayer has an obligation, in
cases of controlled transactions, match
them to the arm’s length principles, to
adjust the income tax, VAT or royalty
taxation bases. In case of incompliancy,
the taxation body has the opportunity
to independently adjust the taxation
bases. The problem lies in the fact that
the taxpayer will often act with “eyes

that while using the transfer pricing
methods we deal with different
economic concepts and calculations
which will cause many conflicts, and
in case of disagreements as a result of
the interpretation of the Tax Code, they
should be interpreted in favor of the
taxpayer.
Thus, under the conditions of
increasing strict tax administration,
in the contracts signed between the
economic entities, not only civil law
consequences shall be evaluated (risks
that are associated with the contractor),
but more frequently the administrative
consequences shall be evaluated
(possible problems or issues arising in
relations with the tax authorities or in
the sphere of economic competition).
Meanwhile, in the relationship with
the tax authorities the above said
refers to not only the transfer pricing,
but also to such contract provisions
which are common, that later on may
cause problems related to withdrawal
of bad debts or other issues.
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• Ստացվում է, որ վերահսկվող գոր
ծարքը չի համապատասխանում բաց
ձեռքի հեռավորության սկզբունքին
15,000,000 դրամի չափով (100,000,000
(ներքին չվերահսկվող գործարքի գին)
- 70,000,000 (վերահսկվող գործարքի
գին) – 15,000,000 (համադրելիության
ճշգրտում
ներ))։
Ծանուցման և փաստաթղթավոր
ման պարտականություն
Հարկային
տարվա
ընթացքում
վերահսկվող
գործարքների
շեմը
(200 մլն. դրամ) գերազանցելու դեպ
քում հարկ վճարողը պարտավոր է
մինչև հարկային տարվան հաջորդող
տարվա ապրիլի 20-ը ներկայացնել
ծա
նու
ցում, որ
տեղ, ի թիվս այլ պայ
մանների, պետք է պարունակի տեղե
կատվություն՝ վերահսկվող գործարք
ների պայմանների պարզած ձեռքի
հեռավորության սկզբունքին համա
պատասխանությունը որոշելու նպա
տակով կիրառված տրանսֆերային
գնագոյացման մեթոդների մասին,
այդ թվում` կիրառված տրանսֆերա
յին գնագոյացման մեթոդների տեսա
կարար կշիռը վերահսկվող գործարք
ներում:
Այսինքն, հարկ վճարողը ազատ
է գործարքի պայմանները որոշելու
հարցում, սակայն դրանց պարզած
ձեռքի հեռավորության սկզբունքին
չհամապատասխանելու
դեպքում
պարտավոր է ինքնուրույն կիրառել
տրանսֆերային գնագոյացման մե
թոդներ հարկման բազան օրենքով
սահմանված կարգով որոշելու նպա
տակով։
Հարկ վճա
րո
ղը ու
նի նաև տրանս
ֆերային գնագոյացման փաստաթըղ
թավորման
պարտականություն,
հարկային մարմ
ն ի ծանուցումը ստա
նալուց հետո 30 աշխատանքային
օրվա ընթացքում պետք է ներկայաց
նի փաստաթղթեր, որոնք վկայում են
գործարքի՝ պարզած ձեռքի հեռավո
րության սկզբունքին համապատաս
խանության մասին (օգտագործված
տեղեկատվություն, կիրառված մեթոդ
և դրա հիմ
ն ավորում և այլն)։
Կրկնակի հարկումը բացառող
միջազգային
պայմանագրերի
շրջանակներում
համապատաս
խանության ճշգրտում
ն երը
Գործարքի՝ պարզված ձեռքի հե
ռավորության սկզբունքին համապա
տասխանությունը որոշելու անհրա
ժեշտություն կարող է առաջանալ նաև
կրկնակի հարկումը բացառող միջազ
գային պայմանագրերի շրջանակնե
րում։

Օրենսգրքի
համաձայն՝
համա
պատասխանության
ճշգրտում
ն երը
կատարվում են, երբ`
1. վերահսկվող գործարքի պայման
ների ճշգրտումը, որի կողմերից մե
կը հանդիսանում է ռեզիդենտ հարկ
վճարող, կատարվել է կամ առա
ջարկվում է մեկ այլ երկրի հարկային
մարմնի կողմից.
2. ճշգրտումը հանգեցնում է այնպի
սի եկամտի հարկման մեկ այլ երկրում,
որի համար ռեզիդենտ հարկ վճարողը
արդեն իսկ հարկ է վճարել Հայաստա
նի Հանրապետությունում.
3. ճշգրտումը կատարող կամ առա
ջարկող երկրի հետ Հայաստանի Հան
րապետությունն ունի կրկնակի հար
կումը բացառելու մասին վավերաց
ված միջազգային պայմանագիր:
Նման կարգավորում
ն երը կոչված
են բացառելու հարկման բազայի
թերհայտարարագրման
դեպքերը
կրկնակի հարման բացառման շրջա
նակներում։
Այն դեպքում, երբ կրկնակի հարկու
մը բացառելու մասին վավերացված
միջազգային պայմանագրի համա
ձայն, ռեզիդենտ կազմակերպությու
նը կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձը
տեղեկանում է, որ հարկային մարմ
ն ի
կամ կրկնակի հարկումը բացառե
լու մասին միջազգային պայմանագ
րի կողմ համարվող երկրի ռեզիդենտ
գործընկերոջ
գործողությունների
արդյունքում վերահսկվող գործարքի
հարկումը կարող է չհամապատաս
խանել համապատասխան կրկնակի
հարկումը բացառելու մասին վավե
րացված միջազգային պայմանագրի
դրույթներին, ապա ռեզիդենտ կազ
մակերպությունը
կամ
ռեզիդենտ
ֆիզիկական անձը կարող է դիմում
ներկայացնել հարկային մարմին և
խնդրել, որ գործը լուծվի փոխհամա
ձայնեցման ընթացակարգի միջոցով:
Փոխհամաձայնեցման
ընթացա
կարգը միջազգային պայմանագրով
նախատեսված միջողների ամբող
ջություն է, որի միջոցով պայմանա
վորվող պետությունների իրավասու
մարմինները փոխադարձ համա
ձայնությամբ ձգտում են լուծել բոլոր
դժվարություններն ու հակասություն
ները, որոնք կարող են առաջանալ
պայմանագրի մեկնաբանման կամ
կիրառման ժամանակ: Նրանք կարող
են նաև պայմանագրով չնախատես
ված դեպքերում խորհրդակցել կրկնա
կի հարկումը բացառելու նպատակով:
Ամփոփելով վերոգրյալը, ստացվում

է, որ հարկ վճարողը ունի պարտակա
նություն վերահսկվող գործարքների
դեպքում դրանք համապատասխա
նեցնել պարզված ձեռքի հեռավո
րության սկզբունքներին, ճշգրտելու
շահութահարկի, ԱԱՀ-ի կամ ռոյալ
թիի հարկման բազաները։ Անհամա
պատասխանության դեպքում հար
կային մարմինը հնարավորություն
ունի ինքնուրույն ճշգրտելու բազա
ները։ Խնդիրը կայանում է նրանում,
որ հարկ վճարողը հաճախ գործե
լու է «փակ աչ
քե
րով», քա
նի որ բա
զան ճշգրտելու համար անհրաժեշտ
տեղեկատվությունը կարող է լինել
անհասանելի (համարվի հարկային
կամ առևտրային գաղտնիք)։ Հարկա
յին մարմ
ն ի կողմից ճշգրտման դեպ
քում էլ, այդքան էլ պարզ չեն մի շարք
ընթացակարգային հարցեր, կոնկ
րետ ինչպես է ճշգրտումը ներառվելու
հարկման բազայում՝ ստուգում
ն երի
շրջանակներում, թե դա հնարավոր է
նաև այլ վարչական վարույթի շրջա
նակներում։ Արդեն իսկ բնական է,
որ տրանսֆերային գնագոյցաման
մեթոդները կիրառելիս գործ ունենք
բազմաթիվ տնտեսագիտական հաս
կացությունների և հաշվարկների հետ,
որը բազմաթիվ վեճերի առիթ է ստեղ
ծելու, իսկ Հարկային օրենսգրքի մեկ
նաբանության արդյունքում տարա
կարծություններ առաջանալու դեպ
քում, դրանք պետք է մեկ
նա
բան
վեն
հօգուտ հարկ վճարողի։
Այսպիսով, գնալով ավելի խստացվող հարկային վարչարարության
պայմաններում,
տնտեսվարողների
միջև
կնքվող
պայմանագրերում
պետք է գնահատվեն ոչ միայն
քաղաքացիաիրավական հետևանքները
(ռիսկեր,
որոնք
կապված
են
կոնտրագենտի
հետ)
այլև
ավելի
հաճախ
գնահատվեն
վարչաիրավական
հետևանքները
(հարկային մարմնի հետ առաջացող
հնարավոր
խնդիրները
կամ
տնտեսական մրցակցության ոլորտում առաջացող խնդիրները)։
Ընդ որում, հարկային մարմնի
հետ
փոխհարաբերություններում
ասվածը վերաբերում է ոչ միայն
տրանսֆերային
գնագոյացմանը,
այլ նաև պրակտիկայում հաճախ
հանդիպող պայմանագրային այնպիսի դրույթներին, որոնք հետագայում
կարող
են
խնդիր
առաջացնել
անհուսալի
դեբիտորական
կամ
կրեդիտորական գումարների դուրս
գրման և մի շարք այլ հարցերի հետ
կապված։

45

AMCHAM I ROAD TO SUCCESS

INTERVIEW WITH
MR. HRACHYA
TOKHMAKHYAN,
CHIEF EXECUTIVE
OFFICER OF FINCA
UCO CJSC (ARMENIA)

HRACHYA TOKHMAKHYAN
Chief Executive Officer
FINCA UCO CJSC (Armenia)

EDITOR’S NOTE
Having served as the Financial Manager of FINCA
UCO since 2007 and having established a solid
foundation of continuous success, in December
2013, Hrachya was appointed to lead FINCA in
the new role of the Chief Executive Officer. He
has an extensive work experience in banking and
financial fields. Before joining FINCA Hrachya held
the position of the Internal Audit Department
Manager at “Inecobank” CJSC. He also acquired
invaluable experience working as а Team Leader
at “Grant Thornton” LLC. Prior to this Hrachya
successfully ran the position of the Financial
Analyst at “ArmenTel” CJSC, as well as the position
of the Specialist in the Accounting Department of
the Central Bank of Armenia. He holds a Diploma
of Graduation from ABA Stonier Graduate School
of Banking and a Leadership Certificate from
Wharton School at the University of Pennsylvania.
He is also a Member of the Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA) since
2006 and a Fellow since 2011.
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“My Team - the people
with whom I work and
communicate each day,
create value for our
clients, our staff, including
ourselves, and my country.”
-Hrachya Tokhmakhyan
COMPANY BRIEF
FINCA Universal Credit Organization CJSC
is a subsidiary of FINCA Microfinance Holding
Company, which operates in 21 countries of Eurasia,
Africa, Latin America, and Middle East/South
Asia. FINCA was established in Armenia, when
the micro-finance market was in the early stages
of development in the country. Within a short
period of time FINCA became one of the leading
microfinance organizations, which operates in all
the regions of Armenia and currently has about
650 employees and 37 branches.
FINCA’s mission is to alleviate poverty through
lasting solutions that help people build assets,
create jobs and raise their standard of living.
Contributing to the economy of Armenia is the
long-term goal the founders and the visionaries of
the Company had in mind.
FINCA became a “Gold Member” of American
Chamber of Commerce in Armenia (AmCham) in
January 2013.

ROAD TO SUCCESS I AMCHAM

Q: "What has been the biggest
challenge you’ve faced in building
your career so far?"
A: As we continuously face various
challenges in our rapidly changing
environment, it is difficult to pick up
one, which can be considered the
biggest. Besides, the consequences
of a seemingly small challenge can
be significant. On the other hand, I
do believe that the magnitude of a
challenge may differ depending on
whether one faces it alone or with a
team of dedicated colleagues, in which
case overcoming even the biggest
challenge becomes an exciting learning
experience.
One of the biggest challenges for me
as a CEO has probably been sticking to
my principles and beliefs, and convincing
others that regardless of how much
I respect and love them, I cannot
compromise my values or apply double
standards. For instance, it took several
years for my phone to stop ringing
and for people to stop addressing me
requests to hire somebody or to make
a decision in someone’s favor.
Q: "You’ve had a lot of achievements
and accomplishments during your
long and successful career. What is
the greatest achievement that you
are truly proud of?"
A: My Team - the people with whom
I work and communicate each day,
create value for our clients, our staff,
including ourselves, and my country.
Q: "What comes first-confidence or
success? Why?"
A: Confidence. Without confidence,
success is mere good luck, which you
may enjoy for a while, but cannot
retain if you lack confidence. On the
other hand, continuous success builds
confidence, which, in turn, ensures
further success.
Q: "According to the results of a
public opinion poll for several years
FINCA was recognized as “The Best
Credit Organization in Armenia.
In your opinion, what sets FINCA
apart?"

A: Happiness. We all come to work
as happy employees, support each
other and do what we love to do with
sincere care for our Company, clients
and colleagues. We never harm our
competitors or spend energy and
resources to make them weaker. In
other words, we do not achieve success
or build our strength at the expense of
others. As a Team, we just do what we
do best and love to do, and time has
shown that people truly appreciate it.
Q: "Since
1999,
FINCA
has
been
helping
lowest
income
entrepreneurs to run a business
and fetch their dreams. Real
people, real success stories. Among
those hundreds of people with real
problems that FINCA helped to
overcome, whose story will engrave
in your memory forever?"
A: I remember one of our clients,
Nerses. Working in the molding
industry for about 40 years, he had
built a successful enterprise in Syria.
Running a molding business was his
family tradition, which passed from
generation to generation. Hard work
of decades eventually paid off, and
his business spread across a number
of Arabic countries such as Lebanon,
Egypt and Jordan. However, about
4 years ago, hardships in Syria made
Nerses and his son leave everything
behind and embark on a journey to
Armenia. Despite the challenges he
faced here, Nerses eventually managed
to restart the abandoned business
in Yerevan. With FINCA’s support, he
was able to revive the family tradition
in his home country and to extend his
product line. Now his products are in
demand not only in the local market,
but also abroad. I am happy that a
person like Nerses chose FINCA as his
financial partner.
Q: "Given that responsible microfinance is the cornerstone of FINCA’s
operations, how often does FINCA
reject applications that are in
conflict with your organization’s
principle?"
A: On average, 32% of the loan
applications received by FINCA are
rejected. The reason is that as a
responsible financial institution, by

no means do we want our actions to
entail over-indebtedness of our clients.
Instead, we provide as much funding as
the clients and their businesses need
for creating additional value.
Q: "Can we say that FINCA is about
people?"
A: Yes, FINCA is about people and
for people. Everything in life is about
people. You should do your best for the
benefit of people. For me, FINCA is a
platform for making my dreams come
true by using all my abilities to support
and help people to change their lives for
the better.
Q: "This issue of AmCham magazine
is devoted to the Tax Code. In your
opinion, what are the key concerns
you have in regard to the Tax Code
enforcement in the microfinance
sector? Any recommendations?"
A: Any tax code or legislation, regardless of whether or not it is specifically
related to microfinance, should be clear,
straightforward, and unambiguous, so
that honest taxpayers, who duly pay
all the taxes, never fall victim to the
subjective interpretation of the law.
Q: "What are the
important
skills
entrepreneurs need
to run a successful
Armenia?"

three most
or
traits
to develop
business in

A: First of all, not to seek for reasons
and justifications for not trying. Just the
opposite – be energetic, open-minded,
strong and believe in oneself. Second,
never be afraid of making mistakes, but
learn on them and try again. Last but
not least, believe in success and never
give up!
Q: "Who has been the greatest
inspiration in your life?"
A: My father, a Doctor-Professor in
Philological Sciences. He has lived
his life putting people first, enjoying
a reputation of a unique person, and
doing his best to benefit the society. The
only fact that I bear his rare surname is
enough to inspire me.
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INTERVIEW WITH
MR. ACHOT
CHAKHMOURADIAN,
DIRECTOR AND
CO-FOUNDER OF FORA
LLC

ACHOT CHAKHMOURADIAN
Director/ Co-Founder
FORA LLC

EDITOR’S NOTE
After gaining invaluable experience serving as a
leading specialist in corporate banking department
of the “HSBC” bank, Poultry & Princed St. Branch
of London, in 2002, Mr. Chakhmouradian
was appointed as the Financial manager of
“KARKOMAUTO” LTD.
In 2005 Mr. Chakhmouradian headed “Muran”
LTD, Nissan Motor Co. official representative in
Armenia and “Megna“ LTD, Renault S.A.S. official
representative in Armenia.
In 2016, he also took charge of “Fora” LTD, the
official representative of Ford Motor Company,
Volvo Group, Sixt German car rental company, and
“Fora Premium” LTD, the official dealer of Jaguar
Land Rover Automotive PLC in Armenia.
He received his Bachelor's degree in Financial
Management from Luigi Bocconi University of
Milan.
Mr. Chakhmouradian is also the Honorary Consul
of the State of Israel to the Republic of Armenia
since 2013.
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“I would be happy if my
path could inspire others to
achieve more and pursue
their dreams.”
-Achot Chakhmouradian

COMPANY BRIEF
“FORA” LLC was founded in 2004 and now is one
of the leading companies in automotive sector of
Armenia. In Armenia the Company represents,
such worldwide known trademarks as Ford,
Volvo, and Sixt, the exclusive representative of the
leading international mobility provider Sixt Rent
A Car. Ford offers to its customers a wide variety
of vehicles, from fun and efficient cars to durable
and versatile trucks. VOLVO has its own position
in the Armenian market. It is respected and valued
by a specific segment that appreciates the perfect
combination of luxury and unlimited safety. In July
2007 Sixt established its presence in Armenia by
signing a respective exclusive franchise agreement
with “FORA” LLC. Sixt Armenia represents itself
to customers with wide range of cars both for
self and chauffeur drive services. FORA became
an “Associate Member” of American Chamber of
Commerce in Armenia (AmCham) in September
2013.

ROAD TO SUCCESS I AMCHAM

Q: "Mr. Chakhmouradian, it is
really a pleasure to interview an
established professional like you.
Can we start with some details about
your professional background?"
A: Thank you very much for the
kind words. I am also grateful for the
invitation. Professional background
is really very important in any sphere.
High-level education was always on
the priority list of my family. That’s why
I spent about 5 years in Venice, studying
in “Moorat Raphael” college and then
have continued my studies in Luigi
Bocconi University of Milan, getting
a degree in Financial Management. It
allowed me to later find an interesting
position in London, which was a huge
and very useful experience for me. I
came back to Armenia in 2004 and a
year later took charge of “Karcomauto”
LLC, "Muran" LLC and "Megna" LLC.
Q: "How would you assess the
impact of Armenia’s inclusion into
Eurasian Economic Union on your
business?"
A: First of all, I would like to underline
that our market has а specific nature.
It is reflected for example in the ratio
of the new vehicles and used ones. This
ratio actually is about 1 to 10, and it puts
its negative stamp on the situation.
Unfortunately, there are no strict
limitations in use to prevent the export
of the old and often out-of-date vehicles
from all over the world. It would be
great to have a strong legislation, e.g. in
terms of the environmental standards.
The inclusion into the Eurasian
Economic Union (EEU) was a serious
political step that obviously has had
a huge impact on the state economic
level. So the importing procedure
from non-EEU countries has been
frozen for next several years, while the
same process for EEU countries was
significantly simplified. As a result, a lot
of customers got the possibility to take
advantage of the favorable exchange
rates and preferred to buy the vehicles
of their dreams right from Russian
dealerships. The price difference was
huge, and we couldn’t close the gap
just by offering the best warranty
terms. Actually, the situation is more or
less stable, but, anyway, it is still quite
complicated.

Q: "Please, tell us a bit about
new tendencies in the Armenian
automotive market."
A: The Armenian automotive market is
very conservative in the sense that, as I
have already noted, here the amount of
used cars prevails. Taking into account
the fact that the paying capacity of our
citizens is not so high, they prefer to
order cars directly from foreign auctions
on their own, particularly from the USA
and Japan. In the latter case, there is
not only the benefit of lower price but
also the cars imported from Japan are
usually right – hand drive. The import
of used cars affects the spare parts and
service markets, as these cars should
also be served and maintained.
In these circumstances, the representatives of foreign brands try to optimize
the fleet of the imported cars in order
to satisfy the customers’ needs. Now,
the compact SUVs are in great demand,
as they are convenient for use not only
in urban areas but also in countryside.
Q: "Can the Armenian customer
expect new cars in your showrooms
this year?"
A: As I have already mentioned, this
year SUVs are very popular among the
Armenian customers. In these terms,
we can offer them a wide variety of
cars.
From this segment we have already
presented Renault "Kaptur", which has
already gained some popularity here.
Now we are also expecting "Nissan
Kicks", which should become the
flagman of this Japanese brand for the
year 2017.
Besides, this year we will have two
new exciting and important launches
from Land Rover. Thus, we are going
to present the all new "Discovery"
to the Armenian car lovers. This is
the 5th generation of this legendary
SUV, which is the culmination of the
off road technologies of the famous
British brand. It will become available
for Armenian customers in couple of
months.
We will also take part in the global
launch of the new Range Rover "Velar".
Most probably it will appear in our
showroom in autumn.
We are also excited to present to

our customers the new Volvo "XC90",
which is setting new standards in terms
of luxury and safety.
As you can notice, we are trying
to keep pace with world market
tendencies and ensure the presence of
all the significant new vehicles in the
Armenian market.
Q: "Every person has a legacy, what
is yours? What would you like to be
remembered by?"
A: It’s quite an interesting question.
I think I’ve inherited my parents’
devotion to work, this is the most
important for me. I would be happy, if
my path could inspire others to achieve
more and pursue their dreams.
Q: "With so much already on your
plate (in the professional sense), do
you have time for hobbies? Please,
state some activities that interest
you?"
A: I like what I do, but everybody
sometimes needs additional time to
relax. You’re right, it’s always hard to
find time for leisure, especially with
such busy schedule. In eather case, I’m
trying to find time for sports and pursue
a healthy lifestyle. In winter, I ski. I also
like to swim. It actually helps to cope
with the pressure of everyday work
routine. Besides, I’m trying to follow
the novelties of the business literature
to find new inspirational ideas. Also, I
am fond of travelling and exploring new
exciting places and cultures of other
countries.
Q: "If I were to say to a bunch of
people who know you, give me three
adjectives that best describe you,
what would I hear?"
A: It’s always hard to answer instead
of others, but these words might be
COMMITED, TRUSTWORTHY, and
SOCIABLE.
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INTERVIEW WITH THE
NEWLY APPOINTED
GENERAL MANAGER OF
COCA-COLA HELLENIC
BOTTLING COMPANY
ARMENIA
I undertook different operational
positions in Management.
CHRISTOPH SPECK
General Manager
Coca-Cola Hellenic Bottling Company
Armenia
ՔՐԻՍՏՈՖ ՍՓԵՔ
Գլխավոր տնօրեն
Կոկա-Կոլա Հելլենիկ
Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա
ընկերություն

Q: "How does it feel to be appointed
as GM of Coca-Cola Hellenic
Armenia?"
A: This is an appointment that I take
with big respect and responsibility;
getting the chance to lead CCHBC
Armenia is a big honor and a significant
sign of trust given by the Hellenic
Management. Being an absolute
leader in ready to drink non-alcoholic
beverages market for almost 20
years, the Company is also among
top 30 taxpayers in Armenia and
has made significant investment in
the development of the business
environment.
Q: "You have an impressive history
(over 13 years) of working with
Hellenic. What motivated you to
join the company in the first place?"
A: Before joining Coca-Cola Hellenic I
worked for the famous Swiss Chocolate
Manufacturer Lindt & Spruengli, where
I had started my professional career.
Afterwards, the reason for joining
Coca-Cola Hellenic was to look for new
and bigger professional challenges.
Also, this is the brand that brings
“happiness” and is truly an inspiration
that kept me challenged and energized
for the last 13 years, during which
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Q: "What are your expectations
from this new position and from the
new team?"
A: I have a big respect for this new
assignment and am looking forward to
learning a lot myself. At the same time,
I am sure that I will be able to bring
into this role my extensive experience,
acquired both in operational, as well
strategic positions held during these
past years. Together with the Armenian
team, we will continue to work on
delivering our Company’s vision that will
bring togetherness, spread happiness,
and inspire for a better future.
Q: "Coca-Cola Hellenic Armenia has
just celebrated its 20th anniversary.
Will the company continue its
strategic course or will there be
major changes?"
A: It is too early for me to say whether
we will have major changes on the
way ahead. CCH Armenia has had very
successful past 20 years, and it is our
obligation to continue and accelerate
this success further.
Q: "Are there any challenges that
you face while integrating into a
new team and society and how do
you overcome those?"
A: My family and I have experienced a
very warm welcome to Armenia. We
have already managed to try Armenian
cuisine, to enjoy culture and local
atmosphere, to get together around
a table and have a nice chat. There
is a lot to learn and experience in this
new culture and, in my opinion, any
integration goes well as long as you live
with an open heart, mind and a smile.
My family and I are very excited to
explore this new country.

Q: "What in your opinion are the
major characteristics of a good
leader?"
A: The most important and challenging
characteristic of a leader is to be a good
listener. People need to be encouraged
to speak up, bring in their ideas and
defend them; then the leader should
listen to them and consider in order to
make well-balanced decisions.
A good leader is not only committed
to excellence and maintains high
standards, but also is proactive to raise
the bar to achieve excellence in all
areas.
A good leader creates a vision,
articulates it, passionately owns
this vision, relentlessly drives it to
completion and unites the organization
around it.
Last, but not least, an effective leader
inspires engagement. “People can
occupy jobs for years, but they won't
create value for their organizations if
they're not invested in their work”. It's
up to the leader to ensure employees
actually to feel that they're making a
difference.
Q: "What has been the biggest
inspiration in your professional life?"
A: People! Every day, everywhere
people inspire me. Working with people
is the biggest challenge and at the same
time the most rewarding experience,
I can imagine. An organization is not
formed with machines or technology;
it is defined by its people, their
knowledge, skills, thoughts and ideas
that build the success of the company!

“THIS IS AN APPOINTMENT
THAT I TAKE WITH BIG RESPECT
AND RESPONSIBILITY; GETTING
THE CHANCE TO LEAD CCHBC
ARMENIA IS A BIG HONOR
AND A SIGNIFICANT SIGN OF
TRUST GIVEN BY THE HELLENIC
MANAGEMENT.”

ԳԻՏԵԻ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ I AMCHAM

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ «ԿՈԿԱ-ԿՈԼԱ
ՀԵԼԼԵՆԻԿ ԲՈԹԼԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ
ԱՐՄԵՆԻԱ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԳԼԽԱՎՈՐ
ՏՆՕՐԵՆԻ ՀԵՏ
Հ. Այժմ 
Դուք զբա
ղեց
նում եք
Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթլ ինգ
Քամփնի Արմենիա ընկերության
գլխավոր տնօրենի պաշտոնը.
ի՞նչ զգացողություններ ունեք։
Պ. Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա
ընկերության ղեկավար նշանակ
վելը մեծ պատիվ է և Հելլենիկ Խմբի
կողմից վստահության գրավական։
Շուրջ 20 տարի հայկական շուկա
յում ոչ ալկոհոլային զովացուցիչ ըմ
պելիքներ արտադրող առաջատար
Ընկերություն լինելով՝ Կոկա-Կոլա
Հելլենիկ Արմենիան Հայաստանի
30 խոշոր հարկատուների շարքում է
և մեծ ներդրում ունի բիզնես միջա
վայրի զարգացման գործընթացում։
Հ. Դուք տպավորրիչ ուղի եք
անցել՝ շուրջ 13 տարի Հելլենիկ
Խմբում
աշխատելով։
Ինչու՞
որոշեցիք միանալ Ընկերությանը։
Պ. Նախքան Կոկա-Կոլա Հելլե
նիկին միանալը, ես աշխատել եմ
շվեցարական շոկոլադ արտադ
րող 
«Լինդտ անդ Սփ
րունգ
լի» ըն
կերությունում։ Կոկա-Կոլա Հելլենիկ
ընկերությանը միանալու որոշումս
պայմանավորված էր նոր և ավելի
մեծ մասնագիտական մարտահ
րավերների ձգտումով։ Սա այն ապ
րանքանիշն է, որը երջանկություն
է բե
րում մարդ
կանց։ Այն շուրջ 13
տարի ոգեշնչել է ինձ. երկար տարի
ներ, որոնց ընթացքում զբաղեցրել
եմ տարբեր գործադիր պաշտոններ
կառավարման համակարգում։
Հ. Ի՞նչ եք ակնկալում նոր թիմից և
ձեր նոր նշանակումից։
Պ. Ես մեծ հարգանքով եմ մոտե
նում նոր նշանակմանը ևինքս շատ
բան ունեմ սովորելու։ Միևնույն ժա
մա
նակ վստահ եմ, որ կկա
րո
ղա
նամ իմ թե՛ գոր
ծա
դիր և 
թե՛ ռազ

մավարական պաշտոնների տա
րիների փորձը կիրառել այստեղ։
Հայաստանյան թիմի հետ միասին
մենք կշարունակենք առաջնորդվել
Ընկերության տեսլականով. տես
լական, որը համախմբում է բոլո
րին, երջանկություն տարածում և
ոգեշնչում դեպի ավելի լավ ապա
գա։
Հ. Վերջերս Կոկա-Կոլա Հելլենիկ
Արմենիա ընկերությունը տոնեց
իր 20 ամյակը։ Արդյո՞ք Ընկերութ
յունը կշարունակի իր ռազմավա
րական ուղղությունը, թե՞ նշանա
կալ ից փոփոխություններ կլինեն։
Պ. Դեռ շատ վաղ է խո
սել փո
փո
խությունների մասին։ Կոկա-Կոլա
Հելլենիկ Արմենիա ընկերությունը
20 տարիների ընթացքում մեծ հա
ջողությունների է հասել, և այսօր
մենք հանձնառու ենք շարունակել և
արագացնել Ընկերության զարգա
ցումը:
Հ. Հանդիպե՞լ եք արդյոք խնդիր
ների նոր հասարակության մեջ և
նոր թիմում ինտեգրվել իս և ինչ
պե՞ս եք դրանք հաղթահարել։
Պ. Ինձ ևիմ ընտանիքին շատ ջերմ
ընդունեցին Հայաստանում։ Մենք
արդեն հասցրել ենք ճաշակել հայ
կական խոհանոցը, ծանոթանալ
մշակույթին։ Շատ բան ունեմ սո
վորելու և փորձելու այստեղ, և իմ
կարծիքով՝ դու կարող ես հեշտորեն
ինտեգրվել ցանկացած միջավայր,
քանի դեռ բաց ես մտքով և սրտով
և չես մոռանում ժպտալ։ Մ
 ենք մեծ
ոգևորվածությամբ ենք բացահայ
տում Հայաստանը։
Հ. Ըստ Ձեզ, որո՞նք են լավ առաջ
նորդին բնորոշ հիմ
ն ական հատ
կանիշները։

«ԿՈԿԱ-ԿՈԼԱ ՀԵԼԼԵՆԻԿ
ԱՐՄԵՆԻԱ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՂԵԿԱՎԱՐ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼԸ
ՄԵԾ ՊԱՏԻՎ Է և
ՀԵԼԼԵՆԻԿ ԽՄԲԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ
ԳՐԱՎԱԿԱՆ»։
Պ. Առաջնորդի համար ամենակարևոր և բարդ տրվող հատկանիշը
լսելու կարողությունն է։ Մարդկանց
պետք է խրախուսել արտահայտ
վել, կիսել իրենց մտքերը, և հաշվի
առնելով այդ ամենը՝ ճիշտ որոշում
կայացնել։ Լավ առաջնորդը ջա
նում է հասնել գերազանցության
բոլոր ոլորտներում։ Լավ առաջնոր
դը ձևավորում է տեսլական, ընկե
րությանը միավորում է դրա շուրջ և
հետևողականորեն հասնում նշա
նակետին։ Եվ վերջում, լավ առաջ
նորդը խրախուսում է ներգրավվա
ծությունը։ «Մարդիկ կարող են աշ
խատել տարիներ շարունակ, բայց
չստեղծել արժեքներ իրենց կազ
մակերպությունների համար, եթե
սրտացավ չմոտենան իրենց աշխա
տանքին»։ Առաջնորդն է, որ պետք է
խրախուսի իր աշխատակիցներին
լինել նախաձեռնող։
Հ. Ի՞նչն է ամենաշատը ոգեշնչում
Ձեզ կյանքում։
Պ. Մար
դիկ. ա
մեն օր, ա
մեն տեղ
մարդիկ ոգեշնչում են ինձ։ Մարդ
կանց հետ աշխատելը ամենամեծ
մարտահրավերն է, սակայն, միև
նույն ժամանակ ամենահարուստ
փորձն է ինձ համար։ Կազմակեր
պությունը զուտ սարքեր կամ տեխ
նոլոգիաներ չէ. կազմակերպության
հիմքում իր աշխատակիցներն են,
նրանց գիտելիքներն ու գաղափար
ները, որոնք տանում են ընկերութ
յունը դեպի հաջողություն։
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100 PILLARS OF AUA:
THE FOUNDATION FOR A
STRONGER ARMENIA
“WE NEED TO COLLECTIVELY
ENCOURAGE ANYTHING THAT
IS WORKING WELL IN ARMENIA.
WE NEED TO GIVE THAT
LITTLE PUSH, THAT POSITIVE
REINFORCEMENT WHEN
SOMETHING IS WORKING OR
HAS THE POTENTIAL TO WORK
IN THE COUNTRY,” SAYS GARO
ARMEN, AN AUA PILLAR AND
FOUNDER OF CHILDREN OF
ARMENIA FUND (COAF).”
In the fall of 2015, AUA launched its
100 Pillars Program to identify a select
group of 100 benefactors who would
support the mission of the University in
the most fundamental way—through
unrestricted giving that will allow the
growing institution to address its most
pressing needs. Today, AUA is proud
to announce 53 philanthropists, who,
through their generosity, dedication,
and faith in the University’s mission,
have committed to building the
foundation for a stronger Armenia
through AUA’s further growth and
development for educating future
leaders of the country. AUA’s Pillars are
empowering the University’s faculty
and students to provide them with the
tools and resources necessary to excel.
They understand the importance of
supporting the University’s recruitment
of international faculty, who are critical
in connecting students to global issues
and perspectives. The Pillars have
confidence in AUA’s students, trusting
that contemporary teaching practices
will arm them with the skills they need
for the future. They are confident that
AUA graduates, who are equipped
with the expertise they acquired in
an ethical academic environment, will
become the beacons of tomorrow and
the foundation for Armenia’s future.
“We need to collectively encourage
anything that is working well in
Armenia. We need to give that little
push, that positive reinforcement
when something is working or has the
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potential to work in the country,” says
Garo Armen, an AUA Pillar and founder
of Children of Armenia Fund (COAF).
“I feel very privileged to be a member
of a group that promotes the growth
and development of this admirable
institution. If we deliver extraordinary
education, we will help fulfill the
dreams and continue the tradition of
our 5000-year ancestry. With AUA we
have an opportunity to accomplish this:
let us not miss it.”
While most of the Pillars are
Diasporan Armenians, AUA is delighted
that a number of local business leaders
also have become contributors to the
program. Receiving support from those
working and living in Armenia is a
valuable and welcomed development;
it sets an important example for the
new generation in Armenia, who
will step up and take an active role in
country’s evolution. “Over the past 25
years, AUA has made a tremendous
impact in Armenia. Now is the time
that the local community gets involved
and contributes toward this successful
initiative and secures the sustainability
of a remarkable institution in
Armenia. As the Chairman of the
Union of Armenian Industrialists and
Businessmen, I am very proud to be one
of the 100 Pillars of AUA from Armenia.
I hope that my fellow Armenians will
join me in this effort and do their part
towards the betterment of our country
by supporting AUA,” remarks Arsen
Ghazaryan.

“OVER THE PAST 25
YEARS, AUA HAS MADE
A TREMENDOUS IMPACT
IN ARMENIA. NOW IS
THE TIME THAT THE
LOCAL COMMUNITY
GETS INVOLVED AND
CONTRIBUTES TOWARD
THIS SUCCESSFUL
INITIATIVE AND SECURES
THE SUSTAINABILITY OF A
REMARKABLE INSTITUTION
IN ARMENIA.”
In the past, benefactors have usually
been individual donors or families;
however, this year that generosity was
complemented by AUA Class of ‘93’s
joint commitment to become a Pillar.
The class pledged to raise $50,000 over
a period of three years, and this year
the alumni of the class raised $15,000.
We are thankful for these generous
donors, who believe in AUA’s mission
and in providing the brightest minds in
Armenia with the necessary education
to meet the country’s building of a
strong and sustainable homeland.
To support the University by
becoming one of the 100 Pillar of AUA,
you may contact the AUA Development
Office by calling (510) 925-4282 or
e-mail to development@aua.am.

ԳԻՏԵԻ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ I AMCHAM

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
«100 ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐ» ԾՐԱԳԻՐԸ

2015 թ. աշնանը Հայաստանի
ամերիկյան համալսարանում/ՀԱՀ/
մեկնարկել է
«100 հենասյուներ»
ծրագիրը:
Ծրագրի շրջանակներում հենասյուն հանդիսացող հարյուր բարե
րարներ կաջակցեն համալսարա-
նի առաքելության իրականացմանը, որպեսզի վերջինս կյան
քի կոչի իր ռազմավարական
ծրագրերը և հոգա կրթահամալիրի
օրեցօր աճող կարիքները։
Ներկայումս ՀԱՀ-ի ղեկավարությունն ու աշխատակազմը հպար
տորեն տեղեկացնում է, որ ծրագիրը
արդեն ունի 53 աջակից/հենասյուն,
ովքեր մեծահոգաբար ներդրում են
կատարել օժանդակելով մեր երկրի
ապագա առաջնորդներին կրթող
ուսում
ն ական
հաստատության
զարգացմանը ։
«100 Հենասյուներ» ծրագիրը ընդ
լայնում է համալսարանի դասա
խոսական կազմի և ուսանողնե
րի հնարավորությունները՝ տրա
մադրելով հաջողության հասնելու
անհրաժեշտ միջոցները։ Կարևոր է,
որ ծրագիրը հնարավորություն կտա
համալսարանի
դասախոսական
կազմը էլ ավելի համալրել արտերկ
րից ժամանած մասնագետներով։
Ծրագրի
բոլոր
աջակիցները
կիսում են այն տեսլականը, որ ՀԱՀ-ի
ուսանողները ապագա Հայաստա
նի ամուր հիմքն ու գրավականն են՝
շնորհիվ արհեստավարժ դասա
խոսական կազմի և միջազգային
չափանիշներին համապատասխա
նող կրթական միջավայրի։
Ինչպես նշում է «Հայաստանի

Մանուկներ Հիմ
ն ադրամ» բարե
գործական ընկերության հիմ
ն ա
դիր Գարո Արմենը. «Մենք պետք
է համա-խմբվենք և միասնական
ուժերով սատարենք այն ամենին,
ինչը արդյունավետ է Հայաստա
նում։ Երբեմն, պետք է մի փոքր
ջանք գործադրել՝ առաջ մղելու մեր
երկրում որևէ կառույցի արդյունա
վետ գործունեությունը։ Ինձ համար

«ՎԵՐՋԻՆ 25 ՏԱՐԻՆԵՐԻ
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ
ԱՆԳՆԱՀԱՏԵԼԻ
ՆԵՐԴՐՈՒՄ Է ՈՒՆԵՑԵԼ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ։
ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է, ՈՐ ՏԵՂԻ
ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՆՈՒՅՆՊԵՍ
ԻՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ
ՈՒՆԵՆԱ՝ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՅՍ
ՅՈՒՐՕՐԻՆԱԿ ԿՐԹԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»:
պատիվ է այս հրա
շա
լի կրթա
հա
մալիրի զարգացումը և առաջընթա
ցը սատարող խմբի անդամ լինել։
Որակյալ կրթության կազմակեր
պումը կօժանդակի իրականաց
նելու մեր երազանքները և շարու
նակելու ավելի քան 5000 տարվա
պատմություն ունեցող ավանդույթ

ները։ Հայաստանի ամերիկյան
համալսարանը ընձեռում է նման
հնարավորություն, և մենք չպետք է
այն բաց թողնենք»։
Թեև ծրագրում հիմ
ն ականում
ընդգրկ
ված են սփյուռ
քից
ներ
կայացուցիչներ,
մասնակիցներ
կան նաև Հայաստանից: Ծրագրին
իրենց մասնակցությունն են բերել
և ֆինանսական օժանդակությամբ
սատարել մի շարք գործարարներ,
որոնց աջակցությունը մեծապես ող
ջունելի է և կարևոր, իսկ այս տարի
«100 Հենասյուներ» ծրագրին միա
ցան նաև ՀԱՀ-ի 93 թվականի շրջա
նավարտները։ Նման օժանդակությունը օրինակ կծառայի նոր սերն
դի համար, որպեսզի նրանք էլ հե
տագայում իրենց եռանդուն մաս
նակցությունն ունենան երկրի զար
գացման գործում։
Հայաստանի արդյունաբերողնե
րի և գործարարների միության նա
խագահ Արսեն Ղազարյանը նշում է.
«Վերջին 25 տարիների ընթացքում
Հայաստանի ամերիկյան համալ
սարանը անգնահատելի ներդրում
է ունեցել Հայաստանում։ Ժամա
նակն է, որ տեղի համայնքը նույն
պես իր ներդրումը ունենա՝ ապա
հովելու Հայաստանում այս յուրօ
րինակ կրթական հաստատության
գործունեության կայունությունը։ Ես
ան
չափ հպարտ եմ, որ հան
դի
սա
նում եմ Հայաստանում բնակվող
100 հենասյուներից մեկը։ Հույս ու
նեմ, որ իմ հայրենակիցները նույն
պես կմիանան այս ծրագրին և Հա
յաստանի ամերիկյան համալսա
րանին սատարելու միջոցով իրենց
ներդրումը կունենան երկրի ապա
գայի կառուցման գործում»։
Համալսարանի ղեկավարությունն
ու աշխատակազմը իր երախտագի
տությունն է հայտնում բոլոր նրանց,
ովքեր հավատում են ՀԱՀ-ի առաքե
լությանը և վստահ են, որ այն առա
ջարկում է Հայաստանի հզորացմա
նը և կայուն զարգացմանը անհրա
ժեշտ որակյալ կրթություն։
Համալսարանին աջակցելու և 100
հենասյուներից մեկը դառնալու հա
մար կա
րող եք կապ հաս
տա
տել
ՀԱՀ Զարգացման գրասենյակի հետ՝
զանգահարելով (510) 925-4282 հեռա
խոսահամարով կամ էլեկտրոնային
նամակ ուղարկելով development@
aua.am հասցեին։
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APPEAL OF DANISH
INVESTOR PARTLY
SATISFIED: MORE
THAN 100 MILLION
AMD SAVED

“Being challenged in life is inevitable,
being defeated is optional.”
-Roger Crawford
In October of 2016, the decision of
Commission of Appeals of the State
Revenue Committee invalidated a point
in the audit act.
As a result, the Danish company
saved more than 100million AMD.
Cases similar to this come to prove
that it is possible and positively
obligating to fight for the rule of Law
in Armenia. These cases inspire faith
in the growing interest and attention
towards protecting foreign investments
in Armenia and in impartiality of
administrative bodies operating in it.
Case Summary
While conducting an audit aimed at
estimating the fulfillment of separate
requirements of Armenian legislation,
supervised by the tax authority, an act
has been formed, posing an unlawful
liability upon the Danish investor in
Armenia. Accounting of expenses
and revenues, while defining the
taxable subject of the non-resident
branch, is realized by the accrual basis,
which the tax authority has defined
in a different way. Particularly, the
tax authority found that in case of
accounting is performed on the accrual
basis, the taxpayer accounts income
and expenses respectively from the
moment of the acquisition of the right
to receive such income or to recognize
the expenses, irrespective of the actual
period of deriving such income or
making the payments, considering that
such moment is when the enforcement
acts are formed and confirmed.
Moreover, the tax authority considered
the moment of forming and confirming
the enforcement act as a ground for
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“AS A RESULT, THE
DANISH COMPANY
SAVED MORE THAN
100MILLION AMD.
CASES SIMILAR TO
THIS COME TO PROVE
THAT IT IS POSSIBLE
AND POSITIVELY
OBLIGATING TO FIGHT
FOR THE RULE OF
LAW IN ARMENIA.”
recognizing the expenses, and thus
found that they were subject to be
diminished in the terms of forming and
confirming the enforcement acts, i.e.
while defining the taxable profit of
reporting year of 2016.
Thus the tax authority found that the
Company has broken the law stipulated
norms and included the diminished
share in the annual revenue reckoning of
2015, presented to the tax inspectorate,
as a result of which, the taxable profit
of 2015 has been calculated exactly as
less as that same amount.
The committee, however, taking into
account “Hovhannisyan and Partners’”
point, found that the ground for the
accrual accounting is the moment of
actual activities performed, which the
Company has recorded in its invoice,
marking 2015 as the year of delivery of
services.

Taking into account the legal
regulations regarding profit tax and
factual circumstances of the case, the
committee found that expenses related
directly to the services delivered
by the tax payer (services factually
delivered by the non-resident branch
to the client throughout 2015, related
accounting documents of which have
been submitted to the tax authority
in 2015) were subject to be diminished
from the gross income in 2015, in scopes
of taxing the profit tax.
As a result of the evidence base, legal
strategy and the appeal presented by
“Hovhannisyan and Partners,” more
than 100mln AMD worth of liability
got lifted off the client’s back. The
committee considered the fact that the
client did not breach the requirements
stipulated by the Armenian law on
Profit tax proven and invalidated the
first point of the audit act.
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ԴԱՆԻԱԿԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՂԻ
ԳԱՆԳԱՏԸ ՄԱՍԱՄԲ
ԲԱՎԱՐԱՐՎԵՑ.
ԽՆԱՅՎԵՑ ԱՎԵԼԻ
ՔԱՆ 100 ՄԻԼԻՈՆ
ԴՐԱՄ
«Կյանքի փորձություններն ան
խուսափել ի են, պարտությունը՝
կամով ի»:

-Ռոջեր Քրոուֆորդ
2016թ. հոկ
տեմ
բե
րին, ՀՀ ԿԱ պե
տական եկամուտների կոմիտեի
հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնա-
ժողովի որոշմամբ անվավեր է
ճանաչվել դանիական ներդրո
ղի հարկային ստուգման արդյուն
քում կազմ
ված ակ
տի 1-ին կե
տը:
Արդյունքում, դանիական ընկերությունը կխնայի ավելի քան 100մլն
դրամ։
Նմանատիպ հաջող դեպքերն
ապացուցում են, որ Հայաստա
նում կարելի է և պետք է պայքարել
օրենքի գերակայությունն ապահո
վելու ուղղությամբ։ Այսպիսի պատ
մությունները հավատ են ներշնչում
վարչարարություն իրականացնող
մարմինների անաչառության և Հա
յաստանում` ներդրում
ն երի պաշտ
պանվածության ուղղությամբ ուժգ
նացող ուշադրության առկայության
հանդեպ։

Պատմությունը
Բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմ
ն ի կող
մից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության
առանձին պահանջների կատար
ման ճշտության ստուգման ժամա
նակ կազմվել է ակտ, որով դանիա
կան ընկերությանը (հայաստանյան
մասնաճյուղին) առաջադրվել է ոչ
իրավաչափ
պարտավորություն:
Ակտում ոչ ռեզիդենտի ստորա
բաժանման
հարկվող
օբյեկտը
որոշելիս եկամուտների և ծախսե
րի հաշվառումն իրականացվում է
«հաշվեգրման եղանակով» մեկնա
բանվել է այլ կերպ, մասնավորա
պես` հարկային մարմինը տվ յալ
դեպքում հաշվեգրման եղանակով
հաշվառման դեպքում համարում
է, որ հարկատուն եկամուտների և
ծախսերի հաշվառումն իրականաց
նում է համապատասխանաբար
ելնելով իր կողմից այդ եկամուտնե
րի ստացման իրավունք ձեռք բերե
լու կամ դրա համար այդ ծախսերը
ճանաչելու պահից՝ անկախ եկա
մըտի փաստացի ստացման կամ
վճարում
ն երի իրականացման ժամ
կետից, այդպիսին դիտելով կատարողական ակտերի կազմման և
հաստատման
պահը:
Ավելին,
կատարողական ակտի կազմման
և հաստատման պահը հիմք է հա
մարել ծախսերը ճանաչելու համար,
հետևաբար գտնելով, որ դրանք
ենթակա էին նվազեցման կատա
րողական ակտերի կազմման և
հաստատման ժամկետում, այն է՝
2016 թվականի հաշվետու տարվա
հարկվող շահույթը որոշելիս:
Այդպիսով` հարկային մարմինը
գտել է, որ դա
նիա
կան ըն
կերությունը՝ խախտելով օրենքով սահմանված կարգը նվազեցում
ն երը
նե
րա
ռել է 2015թ. հա
մար ՀՏ ներ

կայացրած ոչ ռեզիդենտների տա
րեկան եկամուտների հաշվարկում,
որի արդյունքում նույն գումարի չա
փով պա
կաս է հաշ
վարկ
վել 2015թ.
հարկվող շահույթը:
Հանձնաժողովը, սակայն, ընդու
նելով դանիական ընկերության
ներկայացուցիչ
«Հովհաննիսյան
և
Գործընկերներ»
փաստաբա
նական գրասենյակի տեսակետը,
հաշվեգրման եղանակի հիմք է հա
մարել աշխատանքների փաստացի
կատարման պահը:
Հանձնաժողովը հիմք ընդունե
լով շահութահարկին վերաբերող
իրավական կարգավորում
ն երը և
տվ յալ գործի փաստական հան
գամանքները, եզրակացրեց, որ
2015թ. հարկատուի կողմից մատուց
ված ծառայությունների հետ ան
միջականորեն կապված ծախսերը՝
2015թ. ընթացքում հաճախորդին ոչ
ռեզիդենտի կողմից փաստացի մա
տուցված ծառայությունները (որոնց
մասով ծառայությունների մատուց
ման հաշվարկային փաստաթղթե
րը ներկայացվել են 2015թ-ին) շա
հութահարկի հարկման առումով
համախառն եկամտից ենթակա էին
նվազեցման 2015թ:
Այսպիսով՝ «Հովհաննիսյան և
Գործընկերների»
կողմից
ներ
կայացված գանգատի, ապացույց
ների և իրավական դիրքորոշման
արդյունքում հաջողվեց խընայել
ավելի քան 100 միլիոն դրամ գումար,
որի վճարման պարտավորությունը
ստու
գող մար
մի
նը դրել էր վստա
հորդի վրա։ Հանձնաժողովն ապացուցված համարեց այն փաստը, որ
վստահորդի կողմից չեն խախտվել
Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի
պահանջները և անվավեր է ճանա
չել ստուգման ակտի 1-ին կետը:
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AMCHAM I DID YOU KNOW?

BOOSTING
ARMENIA’S GIVING
CULTURE: TURNING
CHARITY INTO A
SMART BUSINESS
“For it is in giving that we receive.”
-Francis of Assisi

Philanthropy and charity are not
new to the people of Armenia. In times
of trouble and historical insecurities,
foreigners as well as local businessmen
and intellectuals have been giving
to charity, particularly focusing on
the nation’s physical and spiritual
sustenance, the continuity of education,
and upholding of cultural values.
With
a
struggling
economy,
unresolved foreign policy issues, and
more than 30% of Armenia’s population
living in poverty with basic needs for
food, proper clothing, and dignified
living conditions, compassion and care
for fellow citizens are just essential for
our country’s future.
However, having compassion and
a wish for giving in one’s heart, one
usually needs a thorough thought as to

how, when and what to give? Personal
values, passions, and preferences play
an important role when choosing a
cause for charitable donation, but with
clever thinking beforehand, the art
of giving can not only fulfill the desire
for change, but also turn into a smart
business solution.
When Charity Is About Business
To understand the nature and insight of
giving around the world, the Charity Aid
Foundation World Giving Index for 2015
measured the ‘generosity’ of people
in 145 countries around the world.
According to this Index, Myanmar tops
the 2015 CAF World Giving Index, while
the USA and New Zealand make up
the rest of the top three, and Armenia
ranks #138 on the list.
Religious
practices,
traditional
heritage, and disruptive happenings,
like natural disasters and wars, do
affect the culture of giving in various
countries, but it is also clear that tax
incentives play a central role in boosting

the art of giving to charitable causes.
The Charity Aid Foundation has also
conducted a small research within
26 nations to understand the tax
treatment of donations internationally
giving a comparative analysis within
these countries.
It appears that a greater number of
people and businesses give to charity
in countries which offer tax incentives
on donations – 12 percent more in the
countries, which offer tax relief on
donations than in those which do not.
The value of tax incentives appears
to have a direct impact on how much
people give, with more money given
when the value of tax incentives
increases. Furthermore, it appears that
incentives are most effective in nations
with higher rates of income tax.
Corporations tend to get more and
bigger tax incentives than individuals. 77
percent of countries offer tax incentives
to businesses making charitable
donations compared to 66 per cent
offered incentives to individuals.
Charity Is to Bring Sustainability
Though #138 among the most
‘generous’ countries doesn’t seem a
commendable effort, however, recent
decades did see a boost among people
and corporates who desire for positive
change in Armenia’s society.
Armenia’s tax system offers incentives
to businesses and people willing to
give to charity causes, too. It literally
says “Tax deductions are provided for
contributions made to “religious, public,
and other non-profit organizations”. In
Armenia, tax deduction for corporates
is up to 0.25 percent of their gross
income, while for individuals’ donations
deductions are limited to 5 percent of
their taxable income.
For five years World Vision Armenia
has been promoting local charity
among the Armenian companies
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ԶԱՐԳԱՑՆԵԼՈՎ
ՆՎԻՐԱԲԵՐԵԼՈՒ
ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ.
ՎԵՐԱԾԵՆՔ
ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԽԵԼԱՑԻ ԲԻԶՆԵՍԻ
«Որովհետև տալով ենք մենք ձեռք բերում/
ստանում»:
-Ֆրանցիսկ Ասսիզեցի
Մարդասիրությունն
ու
բարե
գործությունը նոր երևույթներ չեն
Հայաստանում:
Երկրի
համար
դժվարին
ժամանակներում
թե՛
օտարերկրացիները, թե՛ տեղացի
գործարարներն ու մտավորական
ները բազմիցս բարեգործություններ
են արել՝ կենտրոնանալով մարդ
կանց ֆիզիկական ու հոգևոր առող
ջությունը բարելավելու, շարունա
կական կրթություն ապահովելու ու
մշակութային արժեքները պահպա
նելու վրա:
Մի կող
մից ու
նենք թույլ տնտե
սութ
յուն ու ա
ռայժմ չլուծ
ված ար
տաքին քաղաքական խնդիրներ,
մյուս կողմից՝ երկրի բնակչության
ավելի քան 30%-ն ապրում է աղքա
տության մեջ՝ չունենալով սնունդ,
հագուստ և արժանապատիվ կյանք

վարելու տարրական պայմաններ:
Այս պարագայում կարեկցանքն ու
կարիքի մեջ գտնվող համաքաղա
քացիների մասին հոգ տանելը դառ
նում են երկրի ապագայի համար
կարևորագույն խնդիր:
Այնուամենայնիվ՝ կարեկցելն ու
օգնել ցանկանալը ճանապարհի
միայն կեսն է. Հ
 արց է առաջանում՝
ե՞րբ, ինչպե՞ս և ի՞նչ նվիրաբերել:
Անձնական արժեքները, նախընտ
րությունները կարևոր դեր են խա
ղում այս հարցերին պատասխա
նելիս, բայց նախապես խելացի
վարվելու դեպքում նվիրատվությու
նը ոչ միայն թույլ կտա ի կա
տար
ածել մարդու՝ ինչ-որ բան փոխելու
ցանկությունը, այլև կարող է վերած
վել խելամիտ բիզնես լուծման:

Երբ Բարեգործությունը բիզնես
է դառնում
Հասկանալու համար նվիրաբե
րությունների էությունը՝ Բարեգոր
ծական օգնության հիմ
ն ադրամը
(Charity Aid Foundation) 2015 թ-ին
անցկացրեց Համաշխարհային նվի
րատվական ինդեքս (World Giving
Index) հետազոտությունը, որը նպա
տակ ուներ «չափելու» մարդկանց
«առատաձեռնությունը» աշխարհի
շուրջ 145 երկրներում: Համաձայն
այս հետազոտության՝ Մյանմարը
գլխավորում է համաշխարհային
ինդեքսը, իսկ երկրորդ ու երրորդ
տեղերում են համապատասխանա
բար՝ ԱՄՆ ու Նոր Զելանդիան: Վար
կանիշային աղ յուսակում Հայաս
տանը 138-րդն է:
Կրոնական
սովորությունները,
ազգային ավանդույթներն, ինչպես
նաև կործանարար բնական աղետ
ներն ու պատերազմ
ն երն ազդում են
երկրների, մարդկանց՝ նվիրաբերե
լու մշակույթի վրա, բայց ակնհայտ
է նաև, որ նվիրաբերելու արվեստը
տարածելու գործում կարևոր դեր է
խաղում հարկային համակարգը:
Բարեգործական օգնության հիմ
նադրամը իրականացրել է նաև
փոքր ուսում
ն ասիրություն՝ պարզե
լու հարկային քաղաքականության
ազդեցությունը
նվիրատվության
մշակույթի վրա: 26 երկրներում անց
կացված հետազոտությունը ցույց
է տվել, որ ան
հատ
ներն ու կազ
մակերպությունները 12%-ով ավելի
շատ են նվիրատվություն անում այն
երկրներում, որտեղ առկա են հար
կային արտոնություններ:
Հարկային քաղաքականության
թեթևացումն ուղիղ համեմատա
կան է մարդկանց նվիրատվություն
անելու պատրաստակամությանը և
նվիրաբերվող գումարի չափին: Ընդ
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and individuals and offering ways to
sustainably transform the lives of
children, families, and communities.
As part of World Vision International,
one of the world’s largest development
organizations, World Vision Armenia
operates in more than 200 communities
throughout Armenia.
Thanks to the in-depth knowledge of
Armenia’s vulnerabilities and expertise
in implementing sustainable projects in
various sectors World Vision provides
a strong foundation for partnerships,
which are based on mutual priorities
and goals to serve our country by
elevating the lives of its most vulnerable
people.
“If charitable giving is in the core
of the business’ corporate social
responsibility plan, then our country
has a number of fields to donate to and
positively impact the society, while the
local tax system is supportive to it. In
World Vision Armenia we believe that
we need to propagate sustainable
development into the agenda of local
businesses and individuals as an integral
part for the country’s development,”
says Artak Ordyan, Marketing Manager
for World Vision in Armenia.
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որում՝ պարզվել է, որ հարկային ար
տոնություններն ամենամեծ ազդե
ցությունը թողնում են այն երկրնե
րում, որտեղ եկամտահարկի դրույ
քաչափը համեմատաբար բարձր է:
Ընկերությունները՝
անհատնե
րի համեմատ, հնարավորություն
ունեն ավելի մեծ հարկային արտո
նություններ ստանալ: Երկրների
77%-ը բիզնեսներին առաջարկում
են հարկային արտոնություններ
նվիրատվություն անելու դեպքում,
իսկ անհատներին նման առավե
լություններ տրամադրվում են երկր
ների 66%-ում:
Բարեգործությունը կայունություն
է բերում:
Թեև
«առատաձեռն»
երկրնե
րի շարքում 138-րդ հորիզոնակա
նը այն
քան էլ բարձր ցու
ցա
նիշ չէ,
սակայն վերջին տասնամյակների
ընթացքում Հայաստանում զգալի
շարժ է նկատվել. օրեցօր ավելի ու
ավելի է մեծանում այն մարդկանց
ու ընկերությունների թիվը, որոնք
ձգտում են դառնալ Հայաստանում
դրական փոփոխությունների մի
մասը:
Հայաստանում նույնպես առա

ջարկում են հարկային արտո
նություններ այն անհատներին ու
ընկերություններին, որոնք պատ
րաստ են բարեգործություն անել:
Օրենքը նշում է՝ հարկային ար
տոնությունները
նախատեսված
են այն ընկերությունների համար,
որոնք նվիրատվություն են կատա
րում կրոնական, հանրային կամ
այլ շահույթ չհետապնդող կազմա
կերպություններին: հայաստանում
հարկերի նվազեցումը սահմանա
փակվում է ընկերության համա
խառն եկամտի 0.25%-ի չափով, իսկ
անհատների պարագայում հարկ
վող եկամտի 5%-չափով:
Վերջին հինգ տարվա ընթացքում
Վորլդ Վիժն Հայաստանը նպաստել
է երկրում բարեգործության մշա
կույթի տարածմանը՝ առաջարկելով
կայուն կերպով բարեփոխել երե
խաների, նրանց ընտանիքների ու
համայնքների կյանքը:
Լինելով միջազգային խոշորա
գույն բարեգործական կազմակեր
պություններից մեկի՝ World Vision
International-ի մասը, Վորլդ Վիժն
Հայաստանը գործում է Հայաստա
նի ավելի քան 200 համայնքներում:

Քաջատեղ յակ լինելով Հայաստա
նի խնդիր
ներն ու տար
բեր ո
լորտ
ներում իրականացնելով երկարա
ժամկետ ծրագրեր՝ Վորլդ Վիժնը
ապահովում է ամուր հիմքեր արդ
յունավետ
համագործակցության
համար, որ հիմնված է երկկողմա
նի
առաջնահերթությունների
և
առավել խոցելի մարդկանց կյանքը
բարելավելու միջոցով երկրին ծա
ռայելու նպատակների վրա:
«Եթե բարեգործությունը ընկած
է բիզնեսի սոցիալական պատաս
խանատվության հիմքում, ապա մեր
երկրում բազմաթիվ են ոլորտնե
րը, որտեղ կարիք կա նվիրատվությունների և դրական փոփոխութ
յան՝ հատկապես երբ հարկային
համակարգը նպաստում է դրան:
Վորլդ Վիժն Հայաստանում մենք
հա
վա
տում ենք, որ կա
յուն զար
գացումը պետք է խրախուսվի ու
ներառվի տեղական բիզնեսների և
անհատների օրակարգում՝ որպես
երկրի զարգացման անբաժանելի
մաս».- ասում է Վորլդ Վիժն Հայաս
տանի Մարքեթինգի բաժնի ղեկա
վար Արտակ Օրդյանը:
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ENERGY TALKS: ENERGY
EFFICIENCY IN
MULTI-APARTMENT
BUILDINGS IN ARMENIA
“THE STUDY CONDUCTED BY
HABITAT FOR HUMANITY
ARMENIA IN MARCH 2014
SHOWED THAT 51% OF FAMILIES
SPEND 25-50% OF THEIR
INCOME ON UTILITIES. 66% OF
THE SURVEY RESPONDENTS
WERE FROM FAMILIES WITH AN
INCOME OF UP TO 150,000 AMD
PER MONTH.”
Up to 60% energy saving is registered
in case of full thermal insulation of
the building. Due to special software
solutions the families will pay less
and will improve their family budget.
Luiza Vardanyan, Executive Director
of Habitat for Humanity Armenia
foundation referred to this topic
during the public discussion on
“Energy Efficiency in Multi-apartment
Buildings in Armenia” at AGBU office
on September 26. The discussion was
initiated by Habitat for Humanity

Armenia foundation within "Access
to Renewable and Efficient Energy
in Municipalities Vayk and Spitak”
(AREEM) Project funded by the
European Union, joining the EU Energy
Days.
The study conducted by Habitat
for Humanity Armenia in March 2014
showed that 51% of families spend
25-50% of their income on utilities.
66% of the survey respondents were
from families with an income of up to
150,000 AMD per month.
Taking into account the above
mentioned, as well as the importance
of energy efficiency and energy
saving, Habitat Armenia has launched
the implementation of projects in
cooperation
with
condominiums,
financial institutions, municipalities,
international organizations, and the
Ministry of Urban Development of
Armenia, aimed at increasing the energy
efficiency in residential buildings.
"By reducing energy consumption,
we will be less dependent on local and
imported energy resources, it will also
bring to the reduction of greenhouse

“TO THIS DAY, THE
FOUNDATION HAS PROVIDED
MAINTENANCE FOR 10
RESIDENTIAL BUILDINGS
IN YEREVAN IN THE SCOPE
OF "RESIDENTIAL ENERGY
EFFICIENCY FOR LOW-INCOME
HOUSEHOLDS" PROJECT, AND
HAS COMMITTED TO IMPROVE
ENERGY EFFICIENCY OF ABOUT
45 MULTI-APARTMENT AND
2 PUBLIC BUILDINGS IN VAYK
AND SPITAK TOWNS.”
gas emissions, which is, certainly, the
cause of global warming," highlighted
Luiza Vardanyan.
Projects implemented by Habitat
for Humanity Armenia offer a range of
small-scale events, namely installation
of windows in staircases, roof thermal
insulation, partial thermal insulation
of the building, etc. To this day, the
foundation has provided maintenance
for 10 residential buildings in Yerevan
in the scope of "Residential Energy

ԳԻՏԵԻ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ I AMCHAM

ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ

Ամբողջ շենքի ջերմամեկուսաց
ման պարագայում գրանցվում է
մինչև 60% էներգիայի խնայողություն: Հատուկ ծրագրային լուծում
ների շնորհիվ ընտանիքներն ավելի
քիչ կվճարեն և կբարելավեն իրենց
ընտանեկան բյուջեն: Այս մասին
նշեց «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի
Արմենիա» հիմ
ն ադրամի գործա
դիր տնօրեն Լուիզա Վարդանյանը,
սեպտեմբերի 26-ին ՀԲԸՄ գրասեն
յակում տեղի ունեցած «Էներգաարդյունավետությունը Հայաստանի
բազմաբնակարան շենքերում» թե
մայով հանրային քննարկման ժա
մանակ: Քննարկումը նախաձեռնել
էր «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմե
նիա» հիմ
ն ադրամը` Եվրոպական
միության ֆինանսավորմամբ իրա
կանացվող «Վերականգնվող էներ
գիայի և էներգիայի արդյունավետ
օգտագործման հնարավորությունը
Վայք և Սպիտակ քաղաքներում»
(ՎԱԷՀՔ) ծրագրի շրջանակում միա
նալով ԵՄ-ի Էներգախնայողության
օրերին:
2014 թ.-ի մարտին «Հաբիթաթ ֆոր
Հյումենիթի Արմենիա»-ի կողմից
իրականացված
ուսում
ն ասիրությու
նը ցույց է տվել, որ հարց
ված
ընտանիքների 51%-ն իրենց եկամը
տի 25-50%-ը ծախսում են կոմունալ
վճարների վրա: Հարցվողների 66%ը կազմել են այն ընտանիքները,
որոնց եկամուտը ամսական կազ
մում է մինչև 150.000 դրամ:
Այս ամենը հաշվի առնելով, ինչ
պես նաև կարևորելով էներգաարդյունավետությունը և էներգախնայողությունը՝
Հաբիթաթ
Ար
մենիան սկսել է իրականացնել
բազմաբնակարան
շենքերում

էներգաարդյունավետության բարձ
րացմանն ուղղված ծրագրեր՝ հա
մագործակցելով համատիրություն
ների, ֆինանսական հաստատությունների, քաղաքապետարաննե
րի, Հայաստանի քաղաքաշինության նախարարության և միջազ
գային կառույցների հետ:
«Կրճատելով էներգիայի սպա
ռումը՝ ավելի քիչ կախված կլինենք
տեղական և ներկրվող էներգա
կիրներից, կկրճատվեն նաև ջերմո
ցային գազերի արտանետում
ն երը,
որն, իհարկե, գլոբալ տաքացման
պատճառն է»,- ընդգծեց Լուիզա
Վարդանյանը:
«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Ար
մենիա»-ի
կողմից
իրականաց
վող ծրագրերն առաջարկում են
փոքրածավալ
միջոցառում
ն եր,
որոնք են աստիճանավանդակ
ներում պատուհանների տեղադ
րում, տանիքի ջերմամեկուսացում,
շենքի մասնակի ջերմամեկուսա
ցում և այլն: Երևան քաղաքում
մինչ օրս էներգաարդյունավետ
բարեկարգման միջոցառումներ են
իրականացվել 10 բազմաբնակարան շենքերում՝ «Բազմաբնակա
րան շենքերի էներգաարդյունա
վետության բարձրացում՝ ուղղված
ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիք
ներին» ծրագրի շրջանակում, իսկ
Վայք և Սպիտակ քաղաքներում
մոտ 45 բազմաբնակարան և 2 հան
րային շենքերի էներգաարդյունա
վետության բարձրացման համար
պարտավորություն ունեն:
Հայաստանում
Եվրոպա
կան միության պատվիրակութ
յան Համագործակցության բաժ
նի ղեկավար Հոա-Բին Աջեմյա

նը քննարկման ժամանակ նշեց.
«Էներգաարդյունավետությունը
և
վերականգնվող էներգիան գլոբալ
տաքացման
փոփոխությունները
մեղմելու ԵՄ-ի հանձնառության
հիմքում են: Մենք հավատում ենք,
որ Հայաստանի կառավարությունը
կգործարկի խթանիչներ էներգաարդյունավետությանն
ուղղված
ներդրում
ն երի համար, և Եվրոպա
կան միությունը կաջակցի Հայաս
տանի կառավարությանը և քաղա
քացիներին` ապահովելու համար
Հայաստանի կողմից արդյունավետ
և անկախ կերպով այլընտրանքա
յին էներգետիկ ռեսուրսների օգտա
գործումը»:
Էներգախնայողության բնագա
վառում Հայաստանի Հանրապե
տության քաղաքականության մո
տեցում
ն երը ներկայացրեց քննարկ
ման բանախոս, ՀՀ էներգետիկայի և
բնական պաշարների նախարա
րության Վերականգնվող էներգե
տիկայի և էներգախնայողության
վարչության պետ Հայկ Բադալ յանը.
«Փորձը ցույց տվեց, որ կամավոր
սկզբունքներով
էներգաարդյու
նավետությունը՝ մասնավորապես
բազմաբնակարան շենքերում, այդ
քան էլ արդյունավետ չէ: Մ
 ենք նա
խաձեռնեցինք
էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի
մասին ՀՀ օրենքում փոփոխութ
յուններ և լրացում
ն եր: Արդյունքում
նոր կառուցվող, վերակառուցվող,
ինչպես նաև պետական բյուջեի
հաշվին կառուցվող և վերակառուց
վող շենքերի համար պարտադիր
պահանջներ սահմանեցինք այդ
օրենքում»:
2016 թ.-ի մայիսին օրենքն ընդուն
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Efficiency for Low-income Households" project, and has
committed to improve energy efficiency of about 45 multiapartment and 2 public buildings in Vayk and Spitak towns.
During the discussion Hoa-Binh Adjemian, Head of
Cooperation Section of EU Delegation to Armenia, mentioned
welcoming the participants: “Energy efficiency and renewable
energy are in the basis of the EU commitment to mitigate global
warming changes. We believe that the Government of Armenia
will launch incentives for energy efficient investments, and the
EU will support the Government and the citizens of Armenia
to contribute to Armenia's efficient and independent use of
alternative energy resources.”
RA policy approaches in the field of energy efficiency were
presented by Hayk Badalyan, Head of Renewable Energy and
Energy Saving Department at the RA Ministry of Energy and
Natural Resources: "Practice showed that energy efficiency
on voluntary basis, particularly in residential buildings, was
not very effective. We initiated changes and amendments
on energy efficiency and renewable energy in RA law. As a
result, we defined mandatory requirements in the law for
newly constructed or reconstructed, as well as state financed
constructed or reconstructed buildings.”
The law was adopted in May 2016, and entered into force from
8 June, 2016. To meet the mandatory requirements a regulation
was developed on energy efficiency requirements residential
buildings, which was discussed with stakeholders and passed
to the RA Government for review. Currently, it is at the stage of
RA Government consideration.
Luiza Vardanyan noted, that it is necessary to apply energy
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saving behavior, to use home appliances that are labeled as
energy efficient, to improve the housing conditions by attic and
external walls insulation and in case of finance availability, to
also install solar water heaters and solar photovoltaic panels.
Furthermore, the speakers drew attention to the issue of
raising awareness on energy efficiency among the citizens.
The survey conducted by Habitat for Humanity Armenia
foundation, revealed that only 36% of the respondents were
aware of energy efficiency and energy saving.
"The systematic nature of public awareness is very
important," pointed out Hayk Voskanyan, the CEO at National
Mortgage Company.
Habitat for Humanity Armenia implements activities to raise
awareness among the citizens. For example, within AREEM
Project it has the commitment to organize 4 Knowledge
sharing forums in Vayk and Spitak per year, to represent the
implemented works, to show the results of energy saving and
to give practical tips.
In Armenia, almost half of the population lives in apartment
buildings (429.512 units): Three of each for buildings were built
during 1951-1990s period of time. The energy consumption for
space heating in apartment buildings accounts for more than
30% of the total energy consumption, the previous methods
for heating were not based on energy efficiency standards.
To solve energy saving issues is significant, as it will entail
reforms in energy field and will decrease waste of energy. It
will also reduce toxic emissions and air pollution and will help
to overcome climate change.

ԳԻՏԵԻ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ I AMCHAM

վել է, հունիսի 8-ից հետո դրվել է գոր
ծողության մեջ: Պարտադիր պա
հանջներն իրականացնելու համար
մշակվել է բազմաբնակարան շեն
քերի էներգաարդյունավետության
պարտադիր պահանջների տեխ
նիկական կանոնակարգ, քննարկ
վել է շա
հագր
գիռ կող
մե
րի հետ և
ներկացվել է ՀՀ կառավարության
քննարկ
մա
նը, այժմ այն գտնվում
է ՀՀ կառավարության քննարկման
փուլում:
Լուիզա Վարդանյանը նշեց, որ
պետք է էներգախնայող վարքագիծ
կիրառել, օգտագործել կենցաղային
տեխնիկա, որոնք իրենց պիտակա
վորումով էներգախնայող են, ինչ
պես նաև բարելավել բնակարա
նային պայմանները՝ կատարելով
արտաքին պատերի, ձեղնահարկի
ջերմամեկուսացում: Իսկ ֆինանս
ների առկայության դեպքում նաև
տեղադրել արևային ջրատաքա
ցուցիչ և արևային ֆոտովոլտայիկ
վահանակներ:
Քննարկման բանախոսներն ու-

շադրություն
հրավիրեցին
նաև
էներգախնայողության վերաբերյալ
բնակչության շրջանում իրազեկ
ման խնդրին:
«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Ար
մենիա» հիմ
ն ադրամի կատարած
հարցման արդյունքում պարզ է
դարձել, որ հարցվածներից 36%-ն է
միայն տեղ յակ էներգաարդյունա
վետությունից և էներգախնայողությունից:
«Հանրային իրազեկման համա
կարգված բնույթը շատ կարևոր
նշանակություն ունի»,- ընդգծեց
Ազգային
հիպոթեքային
ընկե
րության գործադիր տնօրեն Հայկ
Ոսկանյանը:
«Հաբիթաթ
ֆոր
Հյումենիթի
Արմենիա»-ն
իրականացնում
է
բնակչության շրջանում իրազեկվա
ծության բարձրացմանն ուղղված
միջոցառում
ն եր: Օրինակ՝ ՎԱԷՀՔ
ծրագրի շրջանակում հիմ
ն ադրա
մը պարտավորություն ունի Վայ
քում և Սպիտակում տարեկան 4
անգամ կազմակերպել Գիտելիք

ների փոխանակման ֆորում
ն եր՝
ներկայացնելով ծրագրի շրջանա
կում կատարվող աշխատանքները,
էներգախնայողության արդյունքնե
րը և պրակտիկ խորհուրդներ:
Հայաստանի բնակչության կեսից
ավելին բնակվում է բազմաբնա
կարան շենքերում (429.512 միավոր):
Չորս շենքերից երեքը կառուցվել են
1951-1990 թթ. ընկած ժամանակա
հատվածում: Հայաստանում բնա
կարանների ջեռուցման ծախսերը
կազմում են ընդհանուր էներգիայի
օգտագործման 30%-ից ավելին, ջե
ռուցման նախկին կիրառված մե
թոդները չեն հիմնվել էներգաարդ
յունավետության
չափանիշների
վրա: Կարևոր է բնակարանային
էներգախնայողության
խնդիրնե
րին լուծում
ն եր տալը, քանի որ այն
կբերի էներգետիկ ոլորտում բարե
փոխում
ն երի և կնվազեցնի էներ
գիայի վատնումը, ինչը կպակասեց
նի թունավոր արտանետում
ն երը և
օդի աղտոտվածությունը և կօգնի
հաղթահարել կլիմայական փոփո
խությունները:

AMCHAM I AMCHAM MEMBERS

BANKING & UCOs
Ameria Group of Companies
ArmSwissBank CJSC
Byblos Bank Armenia CJSC
FINCA UCO CJSC (Armenia)
First Mortgage Company (FMC)
Good Credit UCO CJSC
HSBC Bank Armenia CJSC
INSURANCE & INSURANCE
BROKERAGE
Ingo Armenia Insurance CJSC
Resolution Apahovagrakan
Broker LLC
Rosgosstrakh-Armenia
CONSULTING & HR
Avenue Consulting Group LLC
BSC Business Support Center
Cascade People & Business
EV Consulting
Logicon Development LLC
Lugera and Makler LLC
VISTAA Plus LLC
INVESTMENT & FINANCIAL
SERVICES
Amber Capital CJSC
AN Audit CJSC
Armenbrok CJSC
Deloitte Armenia CJSC
Ernst & Young CJSC
Grant Thornton CJSC
KPMG Armenia CJSC
NASDAQ OMX Armenia CJSC
PwC
SEAF
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LEGAL SERVICES
Concern-Dialog Law Firm CJSC
Hovhannisyan & Partners LLC
Legelata LLC
EDUCATION
American University of Armenia
CIS Armenia
IAB
ICARE Foundation
QSI
RSM International
CONSUMER GOODS
British American Tobacco
Cigaronne (SPS) LLC
Coca-Cola Hellenic Bottling
Company Armenia CJSC
Filuet Armenia CJSC
Fora LLC
JTI Armenia CJSC
Mary Kay Armenia CJSC
Megerian Carpet
Oriflame Cosmetics Armenia
Pepsi-Cola Bottler Company
Philip Morris Armenia LLC

Services CJSC
Microsoft RA
National Instruments
Optym Armenia
OSG Records Management
Synergy International Systems
Synopsys Armenia CJSC
Triada Studio LLC
Unicomp CJSC
Workfront Armenia

Civil Voice NGO
FAR
FPWC
Gretaer Good Europe
Habitat for Humanity Armenia
Foundation
Save the Children International/
Armenia Representative Office
SOS Children's Villages Armenia
World Vision Armenia

INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT
Atlas Copco Central Asia LLP
Zeppelin Armenia LLC

TOURISM & HOSPITALITY
Armenia Marriott Hotel Yerevan
Austrian Airlines
Blackstone Travel
DoubleTree by Hilton Yerevan
City Center
Hospitality Management
Nova Hotel Yerevan
Radisson Blu
Tufenkian Hospitality LTD

MARKETING & PROMOTION
Banadzev LLC
Deem Communications
Mccann Erickson LLC
Mineh Print LLC
Publicis Hepta Armenia LLC
Regional Post
Tparan.am LLC

ENERGY & MINING
Armenian Copper Programme
ContourGlobal Hydro
Cascade CJSC
Ecoville LLC
Lydian Armenia CJSC

LOGISTICS &
TRANSPORTATION
FedEx
Globalink Logistics DWC LLC
Gosselin Yerevan CJSC
Unitrans LTD International
Freight-Forwarding Company
Urban Logistic Services CJSC

INFORMATION TECHNOLOGY
Cisco Memoir Systems
Hylink JSC
LTX-Credence Armenia LLC
Mentor Graphics Development

NGOs & INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS
ATP
CARD
COAF

FOOD & CATERING
Cactus Mexican Restaurant
Jazzve LLC
Paparazzi Café
PUB 37
PHARMACEUTICALS &
MEDICAL SERVICES
IMSS International Medical
Support Services
MISCELLANEOUS & OTHER
Armobil Security Service CJSC
Pantera Security Agency
STAR Gym LLC
Starligt Chemicals LLC

