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Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2021 թվականի մայիսի 5-ի N 13- Ա որոշման

ԿԱՐԳ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ

1.

Սույն

կարգով

գրանցված/հաշվառված

կարգավորվում

են

և

իրավաբանական

գործող

Հայաստանի

Հանրապետությունում
անձանց,

անհատ

ձեռնարկատերերի, նոտարների (այսուհետ՝ Միավորներ) վիճակագրական բիզնես
(ձեռնարկատիրական)

ռեգիստրի

(այսուհետ`

Բիզնես

ռեգիստր),

ձևավորման,

արդիականացման, ինչպես նաև դրանում պահվող տեղեկությունների օգտագործման
հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգը մշակվել է «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի
(այսուհետ՝

Օրենք)

22-րդ

հոդվածի

2-րդ

մասով

սահմանված

դրույթների

իրականացման նպատակով:
3.

Բիզնես

ռեգիստրի

վարման

հետ

կապված

հարաբերություններում

մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են Օրենքով,
հնգամյա ու տարեկան վիճակագրական ծրագրերով, սույն կարգով, ինչպես նաև
պաշտոնական վիճակագրության ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով:
4.

Բիզնես

ռեգիստրը

Հայաստանի

Հանրապետությունում

գրանցված/հաշվառված և գործող Միավորների իրական գտնվելու վայրի, տնտեսական
գործունեության հիմնական և ոչ հիմնական տեսակների, վարձու աշխատողների միջին
տարեկան թվաքանակի և սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված այլ ցուցանիշների
վերաբերյալ մշտապես արդիականացվող տվյալների շտեմարան է, որը վարվում է
վիճակագրական,

մասնավորապես՝

դիտարկումների

ու

հետազոտությունների

(այսուհետ՝ Հաշվառումներ) անցկացման, դրանց ընտրանքի իրականացման, բիզնես

դեմոգրաֆիայի

վարման,

ամփոփ

տեղեկատվության

մշակման

ու

տարածման

նպատակներով:
5. Գործող Միավորները՝ հաշվետու տարում տնտեսական գործունեության
իրականացման արդյունքում առնվազն դրական շրջանառություն և/կամ վարձու
աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակ ունեցող միավորներն են:
6. Բիզնես ռեգիստրի տվյալների շտեմարանը ներառում է Միավորների
վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները.
1) նույնականացման ծածկագիրը (ՁԿԴ)՝ առկայության դեպքում.
2) հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ).
3) իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցման/հաշվառման
համարը՝ առկայության դեպքում.
4) իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցման/հաշվառման
ամսաթիվը՝ առկայության դեպքում.
5) լրիվ անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անուն ազգանունը).
6) կազմակերպաիրավական ձևը.
7) հիմնադիրների/բաժնետերերի վերաբերյալ տեղեկությունները (պետություն,
համայնք, քաղաքացի, իրավաբանական անձ, օտարերկրյա՝ պետություն, համայնք,
քաղաքացի, իրավաբանական անձ).
8) գտնվելու (գրանցման/հաշվառման) վայրի հասցեն, հեռախոսահամարը,
փոստային դասիչը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն.
9)

տնտեսական

գործունեության

իրականացման

վայրի

հասցեն,

հեռախոսահամարը, փոստային դասիչը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն.
10) տնտեսական գործունեության հիմնական և ոչ հիմնական տեսակները.
11)

ըստ

տնտեսական

գործունեության

տեսակների՝

արտադրանքի,

ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից ստացված հասույթը
(առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի).
12) ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների՝ վարձու աշխատողների
միջին տարեկան թվաքանակը.

13) առանձնացված ստորաբաժանումների, ներկայացուցչությունների (այդ թվում՝
օտարերկրյա պետություններում) առկայությունը:
7. Բիզնես ռեգիստրի տվյալների շտեմարանի ձևավորման աղբյուրները ուղղակի
և անուղղակի աղբյուրներն են:
8. Բիզնես ռեգիստրի տվյալների շտեմարանի ձևավորման ուղղակի աղբյուրները
վիճակագրական տեղեկություններ ներկայացնողների (ռեսպոնդենտների) կողմից
լրացվող և ներկայացվող փաստաթղթերն են (վիճակագրական հաշվետվություններ,
տեղեկանքներ և այլն):
9. Ուղղակի աղբյուրներից տեղեկատվության հավաքման նպատակով Բիզնես
ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը,
դրանց

լրացման

ու

ներկայացման

մեթոդաբանությունը

հաստատվում

են

ՀՀ

վիճակագրության պետական խորհրդի որոշմամբ:
10.

Բիզնես

ռեգիստրի

տվյալների

շտեմարանի

ձևավորման

անուղղակի

աղբյուրները՝ վարչական ռեգիստրներից և այլ աղբյուրներից ստացվող/հասանելի
տեղեկություններն են:
11. Անուղղակի աղբյուրներից Բիզնես ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ
վարչական բնույթի տեղեկությունները ստացվում են Վիճակագրական կոմիտեի
(Արմստատ)

ու

վարչական

ռեգիստր

վարող

մարմինների

միջև

նախապես

հաստատված համաձայնագրերի, փոխըմբռնման հուշագրերի և այլ փաստաթղթերի
հիման վրա:
12.

Ուղղակի

օգտագործվում

են

և

անուղղակի

դրանց

աղբյուրներից

համադրման,

ստացված

տրամաբանական

տեղեկություններն
ու

թվաբանական

ստուգման, արժանահավատության գնահատման ու ճշգրտման արդյունքում:
13. Բիզնես ռեգիստրի վարման համար տեղեկատվական աղբյուրներ կարող են
հանդիսանալ

նաև

հանրային

բաց

աղբյուրներում

զետեղված

արժանահավատ

տեղեկությունները:
14. Բիզնես ռեգիստրի տվյալների շտեմարանը արդիականացվում է տարեկան
պարբերականությամբ՝ հունվարի 1-ի դրությամբ:

15. Բիզնես ռեգիստրի տվյալների շտեմարանում պահվող տեղեկություններն
արդիականացվում

են

ստորև

նշված

աղբյուրներից

հավաքվող/ստացվող

տեղեկատվության հիման վրա.
1) ռեսպոնդենտների կողմից Բիզնես ռեգիստրի վերաբերյալ ներկայացված
հաշվետվություններ.
2) ռեսպոնդենտների կողմից ներկայացված այլ վիճակագրական փաստաթղթեր.
3) Արմստատի կողմից իրականացվող նպատակային հետազոտությունների (այդ
թվում՝ միանվագ) արդյունքում հավաքված տվյալներ.
4) Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական
ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային ռեգիստրից հասանելի տվյալներ.
5) Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ներկայացված տվյալներ.
6) այլ վարչական աղբյուրներից ստացված տվյալներ.
7) hանրային բաց աղբյուրներում զետեղված արժանահավատ տվյալներ:
16. Բիզնես ռեգիստրի արդիականացված շտեմարանի տվյալները կիրառվում են
ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին նպատակներով:
17.

Բիզնես

ռեգիստրի

արդիականացված

շտեմարանի

տվյալների

օգտագործումը ներքին նպատակներով ծառայում է որպես տեղեկատվական հենք
Հաշվառումների

անցկացման

համար:

Բիզնես

ռեգիստրի

արդիականացված

շտեմարանի տվյալների հիման վրա ընտարնքային կամ համատարած Հաշվառումների
իրականացման համար անհրաժեշտ Միավորների շրջանակը նախապատրաստվում է
այդ նպատակով Արմստատի վիճակագրություն վարող շահագրգիռ մասնագիտական
կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված խնդրի դրվածքին
համապատասխան՝ կիրառելով համապատասխան գործիքակազմեր:
18.

Բիզնես

ռեգիստրի

արդիականացված

շտեմարանի

տվյալների

օգտագործումն արտաքին նպատակներով ծառայում է որպես տեղեկատվական հենք՝
վիճակագրական ամփոփ տեղեկատվության մշակման, ամփոփման ու տարածման
աշխատանքների

իրականացման

ձեռնարկատիրության

համար,

վիճակագրության

այդ

թվում՝

վարման,

փոքր

ու

միջին

միջազգային

կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հարցաթերթերի լրացման, պետական
մարմինների և այլ սպառողների կողմից հայցվող տեղեկատվության տրամադրման
նպատակներով:
19. Բիզնես ռեգիստրում ներառված Միավորներին վերաբերող՝ հավաքված կամ
ստացված բոլոր անվանական տվյալները խիստ գաղտնի են և ենթակա են
օգտագործման բացառապես վիճակագրական նպատակներով՝ համաձայն Օրենքով
սահմանված պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների:

