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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 02/09 

(Հայաստանի Հանրապետությունում Կալպատարու Փաուեր Թրանզմիշն Լիմիթեդ 
մասնաճյուղի 08.08.2017թ.-ի վարչական բողոքը մերժելու մասին) 

 
Ք. ԵՐԵՎԱՆ                                   «02» սեպտեմբերի 2017թ. 
 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ 

նախագահությամբ ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային 

մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 21.07.2017թ.-ի թիվ 42/1 որոշման դեմ 

Հայաստանի Հանրապետությունում Կալպատարու Փաուեր Թրանզմիշն Լիմիթեդ 

մասնաճյուղի կողմից ներկայացված 08.08.2017թ.-ի վարչական բողոքը ՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 Հայաստանի Հանրապետությունում Կալպատարու Փաուեր Թրանզմիշն Լիմիթեդ 

մասնաճյուղը (այսուհետ նաև՝ Մասնաճյուղ կամ Բողոք բերած անձ) 08.08.2017թ.-ին բողոք 

է ներկայացրել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողով 

(այսուհետ` նաև Հանձնաժողով)՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 

կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 

(այսուհետ նաև՝ Գանգատարկման հանձնաժողով) 21.07.2017թ.-ի թիվ 42/1 որոշման 

(այսուհետ նաև՝ Որոշում) դեմ:  

  Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 08.08.2017թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը նշել է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27 փետրվարի 2017թ.-ի թիվ 

1012025 հանձնարարագրի հիման վրա 21.03.2017թ.֊ից մինչև 07.06.2017թ.-ը 



2 
 

Մասնաճյուղում իրականացվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային 

մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման 

ճշտության ստուգում, որի արդյունքներով 21.06.2017թ.-ին կազմվել է թիվ 1012025 

ստուգման ակտը (այսուհետ՝ նաև Ստուգման ակտ): 

Ստուգման ակտով արձանագրվել են խախտումներ և Մասնաճյուղին առաջադրվել 

են պարտավորություններ, որոնք Մասնաճյուղի կողմից չեն ընդունվում: 

Մասնաճյուղը Ստուգման ակտը բողոքարկել է Գանգատարկման հանձնաժողով, որի 

21.07.2017թ.-ի թիվ 42/1 որոշմամբ Ստուգման ակտի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետը թողնվել է 

անփոփոխ, իսկ այդ մասով ներկայացված գանգատը մերժվել է: Ստուգման ակտի 3-րդ 

կետի 2-րդ ենթակետից նվազեցվել է «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 43-

րդ հոդվածի համաձայն կիրառված տուգանքի գումարը: 

- Ըստ Բողոք բերած անձի՝ և՛ Ստուգման ակտը, և՛ Գանգատարկման 

հանձնաժողովի որոշումը հակասում են օրենքին, քանի որ Ստուգման ակտը և Որոշումն 

ընդունելիս՝ ստուգումն իրականացնող անձինք և Հանձնաժողովը խախտել են 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջը, ըստ որի վարչական մարմնի կողմից քննարկվող 

փաստական հանգամանքների վերաբերյալ անձի ներկայացրած տվյալները, 

տեղեկությունները համարվում են հավաստի բոլոր դեպքերում, քանի դեռ վարչական 

մարմինը հակառակը չի ապացուցել: Մասնաճյուղի կողմից ներկայացված Ստուգման 

ակտի նախագծի վերաբերյալ առարկություններում ստուգումն իրականացնող անձանց 

կողմից քննարկված և Ստուգման ակտի նախագծում ու Ստուգման ակտում նշված 

փաստական հանգամանքների վերաբերյալ Մասնաճյուղը ներկայացրել է սպառիչ 

տեղեկություններ և բացատրություններ, որոնք, ըստ Բողոք բերած անձի, բավարար են 

եղել Ստուգման ակտով պարտավորություններ չառաջադրելու համար: 

- Բողոք բերած անձը պնդել է, որ Ստուգումն իրականացնող անձինք պարտավոր 

էին հիմք ընդունել Մասնաճյուղի տրամադրած տեղեկությունները և ներկայացրած 

բացատրությունները, այլապես պետք է ապացուցեին դրանց հակառակը, սակայն, 

ընդհանրապես չեն անդրադարձել Մասնաճյուղի առարկություններում ներկայացված 

տեղեկություններին և բացատրություններին և որևէ հակառակ բան չապացուցելով, 

Ստուգման ակտը կազմել և ներկայացրել են դրա նախագծին ըստ էության նույնական 

բովանդակությամբ՝ խախտելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջը: 
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- Ստուգման ակտի Ավելացված արժեքի հարկ կետի 1-ին ենթակետի 

կապակցությամբ Բողոք բերած անձը նշել է՝ անկախ նրանից, որ Ավելացված արժեքի 

հարկի մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետը որպես ԱԱՀ-ով հարկվող 

գործառնություն է նշում միայն «բացթողում ներքին սպառման համար» մաքսային 

ընթացակարգով ապրանքների ներմուծումը, Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 

(այսուհետ՝ նաև Օրենսգիրք) 282-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հիման վրա վճարման ենթակա 

ԱԱՀ-ն նույնպես հանդիսանում է Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքով 

նախատեսված հարկատեսակ և պետք է ենթարկվի նույն իրավական կարգավորման 

(նշվածն ըստ Բողոք բերած անձի, բխում է ՀՀ Սահմանադրության 154-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի (Կառավարությունն իրականացնում է ֆինանսատնտեսական, վարկային և 

հարկային միասնական պետական քաղաքականություն) և «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 

5-րդ հոդվածի (ՀՀ-ում գործում է միասնական հարկային համակարգ) 

տրամաբանությունից): 

- Ուշադրության հրավիրելով ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

ներմուծված ապրանքների համար արտահայտությանը՝ Բողոք բերած անձը նշել է, որ 

ներմուծում հասկացությունն իր մեջ ներառում է թե՛ «բացթողում ներքին սպառման 

համար», թե՛ «ժամանակավոր ներմուծում» ընթացակարգերը: Այսինքն, ցանկացած 

ռեժիմով ներմուծման համար վճարված, այդ թվում և ժամանակավոր ներմուծման համար 

վճարման ենթակա ԱԱՀ-ն կարող է հաշվանցվել:  

- Ըստ Բողոք բերած անձի՝ հայերենում «հաշվանց» եզրույթն օգտագործվում է երկու 

իմաստով՝ 1. Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի հավելված 1-ի իմաստով, որը կիրառվում է 

նկարագրելու համար ավել վճարված հարկը կամ որոշ դեպքերում ոչ ավել վճարված 

հարկը այլ գործողության փոխարեն վճարելու կամ այլ հարկատեսակի փոխարեն վճարելու 

կարգը, 2. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի իմաստով, 

այսինքն հաշվանց՝ պակասեցում իմաստով, երբ դեբետային մնացորդը պակասեցվում է: 

Բողոք բերած անձի կարծիքով՝ Օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված 

«հաշվանցը» օգտագործվում է առաջին իմաստով, այսինքն այս հոդվածը նշում է, որ 

ժամանակավոր ներմուծման շրջանակներում վճարված հարկերը, չեն կարող ուղղվել այլ 

ապրանքների ներմուծման ժամանակ հարկային պարտավորության մարմանը, երբ 

համապատասխան մաքսային ընթացակարգը եզրափակվում է, սակայն այս հոդվածը չի 

արգելում դեբետային մնացորդի հաշվանց: Սա Բողոք բերած անձի պնդմամբ 

հիմնավորվում է հետևյալով. 

1. Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի բնօրինակ ռուսերեն տեքստը 282-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասում օգտագործում է «зачет» հասկացությունը, որը նկարագրում է 
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արդեն իսկ վճարված գումարները այլ հարկային պարտավորության վճարմանն ուղղելը: 

Իսկ այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է նկարագրել դեբետային մնացորդի հաշվանցը, 

ռուսական օրենսդրությունում օգտագործվում է «вычет» հասկացությունը (որպես օրինակ 

բերվել է ՌԴ հարկային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածը՝ նշելով, որ քննարկվող հոդվածի 2-րդ 

մասի համաձայն՝ ժամանակավոր ներմուծման համար վճարված ԱԱՀ գումարները 

ենթակա են հաշվանցման): Բողոք բերած անձի պնդմամբ՝ այս առումով անվիճելի է, որ 

«ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգի շրջանակներում մուծված ԱԱՀ 

գումարները ենթակա են հաշվանցման: 

2. ՀՀ օրենսդրությունը «հաշվանց» հասկացությունը վերոնշված ձևով չի 

տարբերակում, սակայն այն դեպքում, երբ օրենսդիրը ցանկանում է նշել, որ խոսքը գնում է 

դեբետային մնացորդի հաշվանցի մասին, սովորաբար հաշվանց բառի կողքը փակագծում 

նշում է «պակասեցում», իսկ այն դեպքերում, երբ խոսքը գնում է այլ պարտավորությանը՝ 

վճարված հարկի գումարն ուղղելուն, «հաշվանց» հասկացությունը միշտ օգտագործվում է 

«վերադարձ» հասկացության հետ մեկտեղ: Օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի 6-րդ կետը 

«հաշվանց» հասկացությունն օգտագործում է «վերադարձ»-ի հետ, հետևաբար այստեղ 

խոսքը գնում է այլ պարտավորությանը վճարված հարկի գումարն ուղղելուն: 

3. Կարգավորման ամբողջ տրամաբանությունից ակնհայտ բխում է, որ այստեղ 

խոսքը գնում է հենց այլ պարտավորությանը՝ վճարված հարկի գումարն ուղղելուն, 

այլապես ավելացված արժեքի հարկի կիրառումը կորցնում է իր տրամաբանությունը և 

վերածվում է մաքսատուրքի նմանությամբ վճարի: 

- Բողոք բերած անձի պնդմամբ՝ վերոնշված փաստարկները հստակ հիմնավորում 

են, որ «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգի հիման վրա վճարված 

ավելացված արժեքի հարկը ենթակա է հաշվանցման (պակասեցման), ուստի ստուգումն 

իրականացնող անձանց և Գանգատարկման հանձնաժողովի մեկնաբանությունը 

հակասում է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 86-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ 

պարբերությանը, քանի որ կիրառված մեկնաբանությունը փոփոխում է իրավական ակտի 

իմաստը: Ըստ Բողոք բերած անձի՝ ստուգումն իրականացնող անձանց մեկնաբանությունը 

հանգեցնում է նրան, որ Օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի 4-րդ կետի հիման վրա վճարված 

ավելացված արժեքի հարկը, որը վճարվում է նույն հաշվեհամարին, ինչ մնացած 

գործառնությունների համար ավելացված արժեքի հարկը, չի հանդիսանում ավելացված 

արժեքի հարկ և չպետք է կարգավորվի «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքով: 
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Բացի դրանից, կիրառված մեկնաբանությունը հակասում է «Հարկերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 2-րդ հոդվածին, որը պարտադրում է ցանկացած երկիմաստություն մեկնաբանել 

հօգուտ հարկ վճարողի: Տվյալ դեպքում, եթե ստուգումն իրականացնող անձանց համար 

հասկանալի չէ, թե «հաշվանց» եզրույթն ինչ իմաստով է օգտագործվում, այն պետք է 

մեկնաբանվի հօգուտ հարկ վճարողի: 

- Անդրադառնալով Ստուգման ակտի Ավելացված արժեքի հարկ կետի 2-րդ 

ենթակետին՝ Բողոք բերած անձը նշել է, որ Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ 

օրենքի 43-րդ հոդվածը և «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածը 

պատասխանատվություն են նախատեսում այն դեպքում, եթե պետական բյուջե հարկի 

գումար պակաս է մուծվել: Մինչդեռ, Բողոք բերած անձը համապատասխան 

ժամանակաշրջաններում հաշվանցել է ոչ թե չստորագրված հարկային հաշիվներում 

արտացոլված ԱԱՀ-ի գումարները, այլ այդ ժամանակաշրջանում արդեն իսկ կուտակված 

դեբետային մնացորդի գումարները: Ստուգումն իրականացնող անձինք կարող են 

պատասխանատվության ենթարկել Մասնաճյուղին Ավելացված արժեքի հարկի մասին 

ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի և «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի հիման վրա 

միայն այն դեպքում, եթե հիմնավորեն, որ Մասնաճյուղը հաշվանցել է հենց չստորագրված 

հաշիվների հիման վրա վճարված ԱԱՀ-ի գումարները և ոչ նախկինում կուտակված 

դեբետային մնացորդը, որի հետևանքով բյուջե պակաս գումար է մուծվել: Իսկ դա 

կատարելն անհնար է, հետևաբար, Ակտի «ԱԱՀ» գլխի 2-րդ ենթակետով արձանագրված 

փաստարկները իրավաչափ չեն: 

- Ուսումնասիրելով Ակտի քննարկվող կետը՝ Գանգատարկման հանձնաժողովը 

նվազեցրել է միայն Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 

շրջանակներում կիրառված տուգանքը, սակայն չի նվազեցրել այն գումարը, որն ըստ 

Ակտի պետք է վճարվի որպես ենթադրյալ պակաս վճարված գումար, ինչպես նաև չի 

նվազեցրել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի հիման վրա հաշվարկված 10 

տոկոսի չափով տուգանքը: Ստացվում է, որ Գանգատարկման հանձնաժողովը 

պահանջում է գանձել Մասնաճյուղից պակաս վճարված գումարը և «Հարկերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված այդ ենթադրյալ խախտման հետևանքով պակաս 

հաշվարկված հարկերի գումարի 10 տոկոսի չափով տուգանք, բայց չի կիրառում 43-րդ 

հոդվածով նախատեսված 50 տոկոսի չափով տուգանքը: Ըստ Բողոք բերած անձանց՝ այս 

երեք պահանջներն իրար հետ փոխկապակցված են. եթե չկա 43-րդ հոդվածով 

նախատեսված տուգանքը, որը կիրառվում է բյուջե պակաս վճարված գումարի դեպքում, 

ապա չի կարող լինել պակաս վճարված գումար և «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ 

հոդվածով նախատեսված 10 տոկոսի չափով տուգանքը պակաս հաշվարկված հարկի 

համար: 
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- Բողոք բերած անձը պնդել է, որ Ակտի «ԱԱՀ» բաժնի 2-րդ կետը ենթակա է 

անվավեր ճանաչման նաև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի հիման վրա (Դիմումի հիման վրա հարուցված 

վարչական վարույթի արդյունքում օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական ակտ 

ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից այդ ակտը չընդունվելու 

դեպքում վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել 

համապատասխան իրավունքի իրականացմանը): Մասնաճյուղի գանգատում նշված՝ 

«ԱԱՀ» բաժնի 2-րդ կետն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասով Գանգատարկման 

հանձնաժողովի որոշմամբ նվազեցվել է Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 

43-րդ հոդվածի համաձայն կիրառված տուգանքը, սակայն ամբողջ ենթակետն անվավեր 

ճանաչելու վերաբերյալ պահանջի մերժման կամ բավարարման մասին նշում չկա: 

Այսինքն, ըստ Բողոք բերած անձի, այս մասով Մասնաճյուղի դիմումը պետք է համարվի 

բավարարված: 

Վերոգրյալի արդյունքում Բողոք բերած անձը խնդրել է մասնակի անվավեր ճանաչել 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 21.07.2017թ. թիվ 42/1 որոշումն այն մասով, որ չի 

բավարարվել Մասնաճյուղի 23.06.2017թ.-ին ներկայացված դիմում-գանգատը և որպես 

հետևանք անվավեր ճանաչել Ստուգման ակտի 3-րդ՝ Ավելացված արժեքի հարկ կետի 1-

ին և 2-րդ ենթակետերը: 

  

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Մասնաճյուղի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 2017թ.-ի 

սեպտեմբերի 2-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էին Մասնաճյուղի կառավարիչ 

Սանթոշ Շեթին և Մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Արսեն Թավադյանը: 

Ներկայացուցիչ Արսեն Թավադյանը լսումների ընթացքում պնդեց բողոքի հիմքերը և 

հիմնավորումները: 

 

3. Բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Բողոք բերած անձի և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 

ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գտնում ենք, որ սույն 

բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստական 

հանգամանքները. 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.02.2017թ. թիվ 1012025 հանձնարարագրի հիման վրա 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության 

կողմից Մասնաճյուղում 21.03.2017թ.-ից մինչև 07.06.2017թ.-ը կատարվել է բյուջեի հետ 
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փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության 

առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում:  

- Իրականացված ստուգման արդյունքում 21.06.2017թ. կազմվել է թիվ 1012025 

ստուգման ակտը: Ստուգման ակտի 3-րդ՝ Ավելացված արժեքի հարկ կետով 

արձանագրվել է, որ Ստուգմամբ պարզվել է, որ 1. Մասնաճյուղը ժամանակավոր 

ներմուծում (թույլտվություն) մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված Ժամանակավոր 

ներմուծված ապրանքների համար Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի մասին 

պայմանագրի հավելվածի 282 հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ ներմուծման 

մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից մասնակի պայմանական ազատման դեպքում 

մաքսային միության մաքսային տարածքում ապրանքների գտնվելու յուրաքանչյուր լրիվ և 

ոչ լրիվ օրացուցային ամսվա համար վճարված 3%-ի մաս կազմող ԱԱՀ-ի գումարների 

չափով կատարել է հաշվանցում, արտացոլելով վճարումների կատարման հաշվետու 

ժամանակաշրջանների ԱԱՀ-ի հաշվարկների 15Բ տողում: Նշված վճարումները կազմում 

են 2015 թ.-ի մարտին՝ 1.014.000 դրամ, մայիսին՝ 1.195.049 դրամ, հունիսին՝ 6.381.319 

դրամ, օգոստոսին՝ 1.602.988 դրամ, սեպտեմբերին՝ 119.605 դրամ, դեկտեմբերին՝ 

6․015․956 դրամ և 2016թ.-ի հունվարին՝ 326․938 դրամ, փետրվարին՝ 1.472.771 դրամ, 

մարտին՝ 680.078 դրամ, ապրիլին՝ 181.739 դրամ, մայիսին՝ 428.747 դրամ, հունիսին՝ 

7.704.281 դրամ, հուլիսին՝ 217.959 դրամ, օգոստոսին՝ 396.360 դրամ, նոյեմբերին՝ 

3.071.885 դրամ, դեկտեմբերին՝ 51.991.189 դրամ: ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներ (գործառնություններ) են 

համարվում «բաց թողնում ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով 

ապրանքների ներմուծումը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: ԱԱՀ-ի 

մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն հաշվանցման ենթակա են 

հանրապետության տարածք ներմուծված ապրանքների համար օրենքով սահմանված 

կարգով և չափերով, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների կողմից 

գանձված (գանձման ենթակա) ԱԱՀ-ի գումարները, եթե նույն օրենքով նախատեսված է 

ապրանքների ԱԱՀ-ի գանձում ապրանքների ներմուծման պահին: Հաշվի առնելով 

վերոգրյալը, հանրապետության տարածք ներմուծված ապրանքների մասով 

հաշվանցումներ կատարվում է միայն այն ներմուծումների մասով, որոնք ԱԱՀ-ի մասին 

ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն համարվում են ԱԱՀ-ով հարկվող գործարք, ուստի 

ժամանակավոր  ներմուծում (թույլտվություն)  մաքսային  ընթացակարգով  ձևակերպված  
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ժամանակավոր ներմուծված ապրանքների համար վճարված ԱԱՀ-ի գումարները 

հաշվանցման ենթակա չեն: Խախտվել են ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ 

կետի պահանջները: Միաժամանակ Մաքսային միության օրենսգրքի մասին 

պայմանագրի հավելվածի 282-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն՝ ժամանակավոր 

ներմուծում (թույլտվություն) է մաքսային ընթացակարգի եզրափակման ժամանակ 

ներմուծման մաքսատուրքերի հարկերի վճարումներից մասնակի պայմանական վճարված 

ներմուծման մաքսատուրքերի հարկերի գումարները ենթակա չեն վերադարձման 

(հաշվանցման):  

2. Մասնաճյուղը 2015թ.-ի հուլիս ամսին հանրապետության տարածքում ձեռք 

բերված ապրանքների և ստացված ծառայությունների գծով մատակարարների և 

ծառայություն մատուցողների կողմից դուրս գրված՝ Ա6077119326, Ա3413547894, 

Ա7305352035, Ա2668406774, Ա0836755056 հարկային հաշիվները ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ 

օրենքի 27-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում չի վավերացվել էլեկտրոնային 

ստորագրությամբ, այլ վավերացրել է 31.08.2015թ.-ին, սակայն այդ հարկային 

հաշիվներում արտացոլված ԱԱՀ-ի գումարները ընդամենը 14.397.914 դրամ (հավելված 1) 

հաշվանցել է 2015թ. հուլիս ամսին: Ինչպես նաև 2015թ. դեկտեմբերին և 2016թ. հուլիս 

ամսին ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների գծով մատակարարներից 

ստացված համապատասխանաբար Ա8193760962 և Ա8681038309 հարկային հաշիվները 

էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացվել են 25.03.2017թ., սակայն նշված հարկային 

հաշիվներում արտացոլված ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցել է համապատասխանաբար 

2016թ. հունիսին՝ 46.495 դրամ և դեկտեմբերին՝ 25.895 դրամ: Խախտվել է ԱԱՀ-ի 

մասին ՀՀ օրենքի 43.1 հոդվածի պահանջները, համաձայն որի՝ հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ձեռք բերված ապրանքների և ստացված ծառայությունների գծով 

մատակարարների կողմից դուրս գրված այն հարկային հաշիվներում (այդ թվում, 

հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո դուրս գրված, սակայն այդ հաշվետու 

ժամանակաշրջանին վերաբերող) առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները, որոնք մինչև 

հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ) էլեկտրոնային 

ստորագրությամբ չեն վավերացվել, տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 

ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկով հաշվանցման ենթակա չեն և կարող են հաշվանցվել այդ 

հարկային հաշիվները էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացնելու օրն ընդգրկող 

հետագա հաշվետու ժամանակաշրջանի (ժամանակաշրջանների) համար ներկայացվող 

ԱԱՀ-ի հաշվարկով (հաշվարկներով): Արդյունքում, ԱԱՀ-ի գումարներն ավել է հաշվանցվել 
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2015թ. հուլիսին՝ 14.397.914 դրամ, 2016թ. հունիսին՝ 46.495 դրամ և դեկտեմբերին՝ 25.895 

դրամ: Իսկ հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը պակաս է ցույց տրվել 2015թ.-ի 

օգոստոսին 1.497.914 դրամ։ 

3. Մասնաճյուղը՝ ձեռք բերված ապրանքների և ստացված ծառայությունների դիմաց  

մատակարարների դուրս գրած թվով 7 հարկային հաշիվների (հավելված 2) վերաբերյալ 

տեղեկությունները՝ ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում չի ներկայացրել ՀՏ, սակայն այդ հարկային հաշիվներում առանձնացված 

ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցումները կատարվել է ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 43.1 

հոդվածով (2012-2014թթ. գործող խմբագրությամբ) սահմանված կարգով: Խախտվել է 

ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված դրույթները, որի հետևանքով 

ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 43.1 հոդվածի (2012-2014թթ. գործող խմբագրությամբ) 

համաձայն Մասնաճյուղից ենթակա է գանձման տուգանք սահմանված կարգով 

չներկայացված յուրաքանչյուր տեղեկության (հարկային հաշվի) համար 5.000 դրամի 

չափով, գումարով՝ 35.000 դրամ (7x5000): 

4. Ընկերությունը 2016թ.-ի հոկտեմբեր ամսվա ԱԱՀ-ի հաշվարկում մատուցված 

ծառայությունների մասով ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառությունը պակաս է արտացոլել 52.155 

դրամ: Խախտվել է ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի    1-ին կետի պահանջները: 

Արդյունքում 2016թ.-ի հոկտեմբեր ամսվա ԱԱՀ-ի հաշվարկի 14Բ տողում ԱԱՀ-ի գումարը 

պակաս է հաշվարկել 10.431 դրամի չափով: 

Վերոշարադրյալի արդյունքում ընկերության կողմից ներկայացված ԱԱՀ-ի 

հաշվարկներում. 

- պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը պակաս է ցույց տրվել 

2015թ.-ի հուլիսին՝ 14.397.914 դրամ և 2016թ.-ի հունվարին՝ 326.938 դրամ, փետրվարին՝ 

1.472.771 դրամ, մարտին՝ 680.078 դրամ, ապրիլին՝ 181.739 դրամ, հուլիսին՝ 217.959 դրամ, 

օգոստոսին՝ 396․360 դրամ, հոկտեմբերին՝ 10.431 դրամ, նոյեմբերին՝ 3.071.885 դրամ: 

- պետական բյուջեից հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարն ավել է ցույց տրվել 

2015թ.-ի մարտին՝ 1.014.000 դրամ, մայիսին՝ 1.195.049 դրամ, հունիսին՝ 6.381.319 դրամ, 

սեպտեմբերին՝ 119.605 դրամ, դեկտեմբերին՝ 6.015.956 դրամ և 2016թ.-ի մայիսին՝ 

428.747 դրամ, հունիսին՝ 7.750.776 դրամ, դեկտեմբերին՝ 5.225.084 դրամ: 

- պետական բյուջեից հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը պակաս է ցույց տրվել 

2015թ.-ի     օգոստոսին՝     12.794.926    դրամ,    որը   ենթակա   է    նաև   վերադարձման  
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(պակասեցման): 

Համաձայն ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի, հարկային մարմին 

ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկներով պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումարը պակաս ցույց տալու կամ պետական բյուջեից հաշվանցման ենթակա   ԱԱՀ-ի 

գումարն ավել ցույց տալու համապատասխան դեպքերի համար ենթակա է գանձման 

պակաս հաշվարկված պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ-ի գումարը՝ 2015թ.-ի հուլիսին՝ 

14.397.914 դրամ, 2016թ.-ի հունվարին՝ 326.938 դրամ, փետրվարին՝ 1.472.771 դրամ, 

մարտին՝ 680.078 դրամ, ապրիլին՝ 181.739 դրամ, հուլիսին՝ 217.959 դրամ, օգոստոսին՝ 

396.360 դրամ, հոկտեմբերին՝ 10.431 դրամ, նոյեմբերին՝ 3.071.885 դրամ և ավել 

հաշվարկված պետական բյուջեից հաշվանցման ենթակա գումարները՝ 2015թ.-ի մարտին՝ 

1.014.000 դրամ, մայիսին՝ 1.195.049 դրամ, հունիսին՝ 6.381.319 դրամ, սեպտեմբերին՝ 

119605 դրամ, դեկտեմբերին՝ 6.015.956 դրամ, մայիսին՝ 428.747 դրամ, հունիսին 

7․750․776 դրամ, դեկտեմբերին՝ 5.225.084 դրամ,  ինչպես նաև տուգանք բյուջե վճարման 

ենթակա ԱԱՀ-ի գումարի 50 %-ի չափով, գումարելով 2015թ.-ի հուլիսին՝ 7.198.957 դրամ, 

2016թ.-ի հունվարին՝ 163.469 դրամ, փետրվարին՝ 736.385 դրամ, մարտին՝ 340.039 

դրամ, ապրիլին՝ 90.869 դրամ, հուլիսին՝ 108.979, օգոստոսին՝ 198.180 դրամ, 

հոկտեմբերին՝ 5.215 դրամ, նոյեմբերին՝ 1.535.942 դրամ:  

ԱԱՀ-ի հաշվարկները սխալ կազմելու համար Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 25-րդ 

հոդվածի համաձայն ենթակա է գանձման տուգանք՝ այդ խախտումների հետևանքով 

պակաս հաշվարկված հարկի գումարի 10 %-ի չափով, ընդամենը՝ 2.075.607 դրամ: 

Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի՝ հարկի վճարումը 

սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը 

վճարում է տույժ՝ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.15 %-ի չափով, գումարով՝ 

2.362.535 դրամ (տույժերը հաշվարկելիս հաշվի են առնվել գերավճարները): 

Ընդամենը ենթակա է բյուջե գանձման 63.737.788 դրամ, իսկ պակասեցման՝ 

12.794.926 դրամ: 

- Ստուգման ակտի դեմ Մասնաճյուղը 22.06.2017թ. դիմում-գանգատ է ներկայացրել 

Գանգատարկման հանձնաժողով: Գանգատի քննության արդյունքում 21.07.2017թ. 

Գանգատարկման հանձնաժողովը կայացրել է թիվ 41/2 որոշումը՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ խոշոր և 

միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչության 21.06.2017թ. թիվ 1012025 ստուգման 

ակտի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետն  անփոփոխ  թողնելու, այդ  մասով  գանգատը մերժելու,  
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իսկ Ստուգման ակտի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետից Ավելացված արժեքի հարկի մասին 

ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի համաձայն կիրառված տուգանքների գումարները 

նվազեցնելու մասին: Որոշմամբ Գանգատարկման հանձնաժողովը քննարկելով 

Ստուգման ակտում նշված հանգամանքները, և հիմք ընդունելով Օրենսգրքի 202-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի,  210-րդ և 277-րդ հոդվածների, 281-րդ հոդվածի 1-ին կետի, 282-րդ և 

284-րդ հոդվածներօի, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 86-րդ 

հոդվածով նախատեսված իրավական կարգավորումները՝ գտել է, որ. 

«Գանգատն այս մասով ենթակա է մերժման հետևյալ հիմնավորումներով` 

1) Օրենսգրքի 202-րդ հոդվածով սահմանված մաքսային ընթացակարգերի 

տեսակներից են մասնավորապես` ներքին սպառման համար բացթողում, ժամանակավոր 

ներմուծում (թույլտվություն) և վերաարտահանում ընթացակարգերը, որոնցից Օրենսգրքի 

210-րդ հոդվածով «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով 

ձևակերպելու համար է սահմանված ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման 

պայմանի (եթե մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման գծով սակագնային առանձնա-

շնորհումներ, արտոնություններ սահմանված չեն) կատարումը. 

2) «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգի 

դեպքում օտարերկրյա ապրանքներն օգտագործվում են Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում, սահմանված ժամկետում` ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի 

վճարումից պայմանական (լրիվ կամ մասնակի) ազատմամբ և առանց ոչ սակագնային 

կարգավորման միջոցների կիրառման` հետագայում դրանք «վերաարտահանում» 

մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմանով: Ընդ որում, «ժամանակավոր 

ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը եզրափակվում է` 

մինչև ժամանակավոր ներմուծման ժամկետը լրանալը ժամանակավոր ներմուծված 

ապրանքները «վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու միջոցով: 

Միաժամանակ, «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգի 

գործողությունը կարող է եզրափակվել մինչև ժամանակավոր ներմուծման ժամկետը 

լրանալը ժամանակավոր ներմուծված ապրանքները որևէ այլ (այդ թվում` «ներքին 

սպառման համար բացթողում») մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու միջոցով 

(բացառությամբ` «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի). 

3) ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից մասնակի պայմանական 

ազատման դեպքում մաքսային միության մաքսային տարածքում ապրանքների գտնվելու 

յուրաքանչյուր լրիվ և ոչ լրիվ օրացուցային ամսվա համար վճարվում է ներմուծման 
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մաքսատուրքերի, հարկերի գումարի երեք տոկոսը, որը վճարման ենթակա կլիներ, եթե 

ապրանքները ձևակերպվեին «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային 

ընթացակարգով` այդ ապրանքները «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» 

մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու համար տրված մաքսային հայտարարագրի 

գրանցման օրը: Այն վճարվում է ապրանքները «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային 

ընթացակարգով ձևակերպելու ժամանակ` այդ մաքսային ընթացակարգի գործողության 

համար սահմանված ամբողջ ժամանակահատվածի համար կամ պարբերաբար, 

հայտարարատուի ընտրությամբ, բայց ոչ ավելի հաճախ, քան 3 (երեք) ամիսը մեկ անգամ: 

Ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարբերականությունը սահմանվում է 

հայտարարատուի կողմից՝ մաքսային մարմնի համաձայնությամբ. 

4) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներ (գործառնություններ) են համարվում՝ «Բաց թողնում՝ 

ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ներմուծումը, բա-

ցառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, իսկ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

ԱԱՀ վճարող անձինք հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցվում (պակասեցվում) են 

հանրապետության տարածք ներմուծված ապրանքների համար, օրենքով սահմանված կարգով և 

չափերով ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձված (գանձման ենթակա) ԱԱՀ-ի գումարների 

չափով, եթե սույն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված է ԱԱՀ-ի 

գանձում ապրանքների ներմուծման պահին: Տվյալ դեպքում, ապրանքների ներմուծման 

պահին ԱԱՀ-ի գանձում նախատեսված է միայն «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման 

համար» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ներմուծման դեպքում, այսինքն՝ ՀՀ 

տարածք ներմուծված ապրանքների մասով հաշվանցումներ կատարվում են միայն այն 

ներմուծումների մասով, որոնք օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն համարվում են ԱԱՀ-ով 

հարկվող գործարք: Հետևաբար՝ «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային 

ընթացակարգով ներմուծված ապրանքների մասով Օրենսգրքի 282-րդ հոդվածով 

սահմանված կարգով ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից մասնակի 

պայմանական ազատման դեպքում Մաքսային միության մաքսային տարածքում 

ապրանքների գտնվելու յուրաքանչյուր լրիվ և ոչ լրիվ օրացուցային ամսվա համար վճար-

ված հարկերի գումարի երեք տոկոսը կազմող ԱԱՀ-ի գումարները «ժամանակավոր 

ներմուծում» մաքսային ընթացակարգի ձևակերպման կամ դրանց վճարման հաշվետու 

ժամանակաշրջաններում հաշվանցման ենթակա չեն: 

- Միաժամանակ՝ Հանձնաժողովը գտել է, որ. «ժամանակավոր ներմուծում» 
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մաքսային ընթացակարգով ներմուծված ապրանքները «Բաց թողնում ներքին սպառման 

համար» մաքսային ընթացակարգով վերաձևակերպելու պահին առաջացած ԱԱՀ գումարների 

չափով ենթակա են հաշվանցման «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով: Առաջացած ԱԱՀ-ի գումարները՝ այդ թվում նաև 

վերաձևակերպված ապրանքների մասով նախկինում վճարված ԱԱՀ-ի գումարները, 

արտացոլվում և հաշվանցման ենթակա են տվյալ կամ հետագա որևէ հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկով: Սակայն քննարկվող դեպքում 

բացակայում է ստուգվող ժամանակաշրջանում «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային 

ընթացակարգից հետո «Բաց թողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային 

ընթացակարգով ապրանքները ձևակերպելու փաստական հանգամանքը. 

- մինչև ժամանակավոր ներմուծման ժամկետը լրանալը ժամանակավոր 

ներմուծված ապրանքներն Օրենսգրքով նախատեսվող կարգով և պայմաններով 

«վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու միջոցով «ժամանակավոր 

ներմուծում» մաքսային ընթացակարգի գործողության եզրափակման դեպքում 

«ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգի եզրափակման ժամանակ 

ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից մասնակի պայմանական ազատմամբ 

վճարված ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի գումարները ենթակա չեն 

վերադարձման (հաշվանցման): 

- Անդրադառնալով Ստուգման ակտով արձանագրված հաջորդ խախտմանը՝ 

Հանձնաժողովը գտել է, որ «որ հարկային հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացված 

հարկային հաշվում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցման համար ԱԱՀ 

վճարողը պետք է հիմք ընդունի «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքով 

հաշվանցումներ կատարելու համար բոլոր (մասնավորապես` օրենքի 20-րդ, 23-րդ, 26-րդ, 

27-րդ և 43.1-րդ հոդվածներով) սահմանված պահանջները: 

Վերոնշյալ իրավական կարգավորումների համաձայն` օրենքի 43.1-րդ հոդվածով 

հաշվանցման համար սահմանված կանոնը չպահպանելը, այսինքն` մինչև հաշվետու 

ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ) էլեկտրոնային ստորագրությամբ 

չվավերացված հարկային հաշիվների հիման վրա հաշվանցումներ կատարելը ձևական պահանջ 

չի հանդիսանում, (ինչպես բերված է գանգատում): Ինչպես «Ավելացված արժեքի հարկի 

մասին» ՀՀ օրենքով հաշվանցման համար սահմանված մյուս կանոնները չպահպանելու, 

այնպես էլ նշված կանոնը չպահպանելու դեպքում կիրառվում է «Ավելացված արժեքի 

հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով և «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ 
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հոդվածով սահմանված պատասխանատվությունը: 

Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ վերը նշված հարցի կապակցությամբ ՀՀ 

տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի 14.04.2017թ. 

նախադեպային որոշմամբ արտահայտվել է համապատասխան դիրքորոշում: 

Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական 

բողոքարկման հանձնաժողովի 14.04.2017թ. նախադեպային որոշումը՝ Հանձնաժողովը 

գտնում է, որ Ստուգման ակտի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետով արձանագրված 

խախտումների համար «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 

համաձայն հաշվարկված տուգանքի գումարները ենթակա են նվազեցման: 

 

4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բողոքը 

ենթակա է մերժման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Հանձնաժողովը Ստուգման ակտի 3-րդ՝ «Ավելացված արժեքի հարկ» բաժնի 1-ին 

կետով Մասնաճյուղին վերագրված խախտման մասով՝ հաշվի առնելով Բողոք բերած անձի 

կողմից ներկայացված բողոքի իրավական և փաստական հիմքերը, հարկ է համարում 

արձանագրել մի շարք հանգամանքներ, որոնք սույն բողոքի քննության տեսանկյունից 

գնահատվում են հաստատված և ունեն ելակետային նշանակություն, որպիսիք են՝ 

- Մասնաճյուղի կողմից իրականացվել է Մաքսային միության մաքսային սահմանով 

ապրանքների ներմուծում (չի վիճարկվում). 

- ներմուծումն իրականացվել է «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» 

մաքսային ընթացակարգով (չի վիճարկվում). 

- նշված ապրանքների նկատմամբ կիրառվել է ներմուծման մաքսատուրքերի, 

հարկերի վճարումից մասնակի պայմանական ազատում, որի արդյունքում վճարվել է 

ԱԱՀ՝ Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված 3 տոկոսի չափով (չի վիճարկվում). 

- որպես ԱԱՀ վճարված գումարները Մասնաճյուղի կողմից հաշվանցվել են, որը 

որպես փաստական հանգամանք հաստատված է և վիճարկվում է դրա կատարման 

իրավաչափությունը: 

Նշված ելակետային փաստերը վկայում են այն մասին, որ ծագած 

իրավահարաբերությունների նկատմամբ անմիջականորեն կիրառելի են Մաքսային 
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միության մաքսային օրենսգրքի և մասնավորապես դրա 282-րդ հոդվածի 

կարգավորումները, որպիսի հանգամանքն ըստ էության չի վիճարկվում Բողոք բերած 

անձի կողմից և վերջինիս փաստարկներն ամբողջությամբ հիմնված են վերոհիշյալ 

օրենսգրքի և ներպետական օրենսդրության նորմերի ուրույն մեկնաբանության վրա: 

Արդյունքում Հանձնաժողովը բողոքի քննության տեսանկյունից հարկ է համարում 

անդրադառնալ հետևյալ հարցադրումներին՝ 

- ինչպե՞ս են հարաբերակցվում Մաքսային միության մաքսային օրենսգիրքը և 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքը՝ որպես ՀՀ իրավական համակարգի 

բաղկացուցիչ մասեր. 

- Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի` վարչական մարմնի կողմից կիրառված 

դրույթներն արդյո՞ք գործում են անմիջականորեն, թե՞ դրանց կիրառման համար 

պահանջվում է նաև ներպետական նորմատիվ իրավական ակտի ընդունման 

անհրաժեշտություն: 

Առաջին հարցադրման առնչությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ Մաքսային 

միության մաքսային օրենսգրքի մասին պայմանագրի հավելվածը հանդիսացող Մաքսային 

միության մաքսային օրենսգիրքը իրավական ակտերի ստորադասության շրջանակներում 

ունի առավել բարձր իրավաբանական ուժ՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի նկատմամբ՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային 

պայմանագրերի և օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են 

միջազգային պայմանագրերի նորմերը: 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ եթե 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վավերացրած միջազգային 

պայմանագրերով սահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա 

կիրառվում են վավերացված պայմանագրերի նորմերը: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինչպես ստուգումն իրականացրած հարկային 

մարմնի, այնպես էլ Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից որպես խախտման 

իրավական հիմք վկայակոչվել է Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 282-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասը՝ նույն հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի համակարգային կիրառմամբ, 

մինչդեռ Բողոք բերած անձի կողմից կիրառելի է համարվում «Ավելացված արժեքի հարկի 

մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, Հանձնաժողովը հարկ է համարում 

անդրադառնալ երկրորդ հարցադրմանը՝ Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 282-
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րդ հոդվածի կարգավորումները գործում են անմիջականորեն, թե՞ դրանց կիրառման 

համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ ներպետական կարգավորումներ: 

«Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ ուժի մեջ մտած Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի 

նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում են անմիջականորեն:   

Նշված դրույթի լույսի ներքո անդրադառնալով Մաքսային միության մաքսային 

օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի կարգավորմանը՝ Հանձնաժողովը գտնում է, որ վերոհիշյալ 

հոդվածը բովանդակում է նորմեր, որոնք գործում են անմիջականորեն և որոնց 

բովանդակությունից չի հետևում դրանց կիրառման համար այլ իրավական ակտի 

ընդունման անհրաժեշտությունը, հետևաբար առաջանում է դրա և «Ավելացված արժեքի 

հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված կարգավորումների 

հարաբերակցության և սահմանազատման անհրաժեշտություն: 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 282-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասի և «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-

րդ կետի դրույթները չեն հակասում միմյանց, այլ առկա է ընդհանուր և հատուկ 

կարգավորման դրսևորում, որի շրջանակներում գործում է հատուկ կարգավորումը, 

առավել ևս, եթե այն սահմանված է առավել բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող 

նորմատիվ իրավական ակտով: Մասնավորապես, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 

ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետը սահմանում է, որ սույն օրենքի համաձայն ԱԱՀ 

վճարող անձինք հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական բյուջե են վճարում այդ 

ժամանակաշրջանում իրականացված հարկվող գործարքների (գործառնությունների) 

հարկվող շրջանառության նկատմամբ հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարը, որից հաշվանցվում 

(պակասեցվում) են` ՀՀ տարածք ներմուծված ապրանքների համար, օրենքով 

սահմանված կարգով և չափերով, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների 

կողմից գանձված (գանձման ենթակա) ԱԱՀ-ի գումարների չափով, եթե սույն օրենքով 

նախատեսված է ԱԱՀ-ի գանձում ապրանքների ներմուծման պահին, ինչպես նաև ԵՏՄ 

անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված 

ապրանքների համար սահմանված կարգով և չափերով Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային մարմիններին վճարված ԱԱՀ-ի գումարների չափով՝ դրանց վճարման, իսկ 

ճշտված ներմուծման հարկային հայտարարագրի ներկայացման դեպքում` 

հայտարարագրի ներկայացման և վճարման օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի 

համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկով: 
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Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի 6-րդ կետը սահմանում է 

նշված հոդվածի կիրառությունից բացառություն, որը պայմանավորված է մի շարք 

լրացուցիչ պայմանների առկայությամբ, որպիսիք են՝  ներմուծումը պետք է կատարված 

լինի Մաքսային միության սահմանով, «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» 

մաքսային ընթացակարգով, նշված ապրանքների նկատմամբ պետք է կիրառված լինի 

ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից մասնակի պայմանական ազատում, 

որպիսիք առկա են սույն գործի շրջանակներում և որոնց առնչությամբ վճարված 

ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի գումարները ենթակա չեն վերադարձման 

(հաշվանցման) անմիջականորեն Մաքսային միության օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի 6-րդ 

կետի ուժով: Նշվածից ելնելով՝ Հանձնաժողովը գտնում է, որ Գանգատարկման 

հանձնաժողովի դիրքորոշումը՝ կապված «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» 

մաքսային ընթացակարգից «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային 

ընթացակարգին անցնելու հատուկ կարգավորման բացակայությամբ պայմանավորված  

Մաքսային միության օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի 6-րդ կետի կիրառման վերաբերյալ, 

իրավաչափ է: 

Ուշադրության է արժանի նաև այն փաստը, որ տնտեսավարող սուբյեկտի վարքագիծը 

պետք է դրսևորվի Մաքսային միության օրենսգրքի՝ որպես հարկային 

հարաբերություններն անմիջականորեն կարգավորող և ՀՀ իրավական համակարգի 

բաղկացուցիչ մասը կազմող նորմատիվ իրավական ակտի կարգավորումներին 

համապատասխան: 

Անդրադառնալով Բողոք բերած անձի դիրքորոշմանն առ այն, որ Մաքսային միության 

մաքսային օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի 6-րդ կետում և «Ավելացված արժեքի հարկի 

մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածում սահմանված «հաշվանցում» հասկացությունները 

նույնական չեն, Հանձնաժողովը գտնում է այն անհիմն, քանի որ Մաքսային միության 

մաքսային օրենսգրքի 282-րդ հոդվածում կիրառված «հարկեր» եզրույթը իր մեջ ներառում 

է վճարման ենթակա բոլոր հնարավոր հարկերը՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, և 

յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում՝ կախված վճարված հարկի տեսակից, համապատասխան 

հասկացությունը ենթակա է գնահատման տվյալ հարկատեսակի կարգավորումների 

շրջանակներում: Այսինքն, քննարկվող գործի շրջանակներում Մասնաճյուղի կողմից 

վճարված գումարը ԱԱՀ հանդիսանալու պարագայում Մաքսային միության մաքսային 

օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված դրա հաշվանցման 

անթույլատրելիությունը պետք է դիտարկվի «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 
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օրենքով սահմանված «ԱԱՀ-ի հաշվանցում» գործընթացի շրջանակներում՝ հաշվի առնելով 

նաև այն փաստը, որ և՛ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածում, 

և՛ Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի 6-րդ կետում հաշվանցման 

ենթակա են դիտարկվում օրենքով սահմանված չափով և կարգով վճարված ԱԱՀ 

գումարները: 

Հանձնաժողովն անդրադառնալով Ստուգման ակտի 3-րդ՝ «Ավելացված արժեքի 

հարկ» բաժնի 2-րդ կետով Մասնաճյուղին վերագրված խախտման մասով ներկայացված 

բողոքի փաստական և իրավական հիմքերին, հարկ է համարում անդրադառնալ հետևյալ 

հարցադրումներին՝ 

 - քննե՞լ է արդյոք Գանգատարկման հանձնաժողովը այդ մասով Մասնաճյուղի 

կողմից ներկայացված գանգատը, թե՝ ոչ,  

- ինչպիսի՞ վարչական ակտ է կայացրել Գանգատարկման հանձնաժողովը՝ դրա 

շրջանակներում անդրադառնալով նաև Բողոք բերած անձի կողմից նշված 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ 

հոդվածի կիրառման պահանջի իրավաչափությանը։ 

Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշման ուսումնասիրությունից հետևում է, որ 

վարչական մարմնի կողմից իրականացվել է համապատասխան մասով Գանգատի 

քննություն, որի շրջանակներում Գանգատարկման հանձնաժողովը եզրահանգել է․ 

Վերոնշյալ իրավական կարգավորումների համաձայն՝ օրենքի 43.1-րդ հոդվածով 

հաշվանցման համար սահմանված կանոնները չպահպանելը, այսինքն՝ մինչև հաշվետու 

ժամանակաշրջանի հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ) էլեկտրոնային ստորագրությամբ 

չվավերացված հարկային հաշիվների հիման վրա հաշվանցումներ կատարելը ձևական 

պահանջ չի հանդիսանում։ Ինչպես Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքով 

հաշվանցման համար սահմանված մյուս կանոնները չպահպանելու, այնպես էլ նշված 

կանոնը չպահպանելու դեպքում կիրառվում է «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի 43-րդ հոդվածով և Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված 

պատասխանատվությունը։ Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ ՀՀ տեսչական 

մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը 14.04.2017թ. նախադեպային 

որոշմամբ արտահայտել է համապատասխան դիրքորոշում։ 

Արդյունքում, Գանգատարկման հանձնաժողովը նշված մասով որոշել է Ստուգման 

ակտի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետից նվազեցնել Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ 

օրենքի 43-րդ հոդվածի համաձայն կիրառված տուգանքի գումարները։ 
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Հանձնաժողովը գտնում է, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումը 

հանդիսանում է զուգորդվող վարչական ակտ, որն իր մեջ ներառում է ինչպես 

բարենպաստ, այնպես էլ միջամտող վարչական ակտերով սահմանվող դրույթներ։ Նշված 

եզրահանգումը բխում է Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին 

ՀՀ օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կարգավորումներից, համաձայն որի՝ սույն օրենքի 

իմաստով` 

ա) բարենպաստ վարչական ակտն այն վարչական ակտն է, որի միջոցով վարչական 

մարմիններն անձանց տրամադրում են իրավունքներ կամ նրանց համար ստեղծում են այդ 

անձանց իրավական կամ փաստացի դրությունը բարելավող ցանկացած այլ պայման. 

բ) միջամտող վարչական ակտն այն վարչական ակտն է, որի միջոցով վարչական 

մարմինները մերժում, միջամտում, ընդհուպ սահմանափակում են անձանց իրավունքների 

իրականացումը, որևէ պարտականություն են դնում նրանց վրա կամ ցանկացած այլ 

եղանակով վատթարացնում են նրանց իրավական կամ փաստացի դրությունը. 

գ) զուգորդվող վարչական ակտն այն վարչական ակտն է, որն իր մեջ պարունակում է 

անձի համար ինչպես բարենպաստ, այնպես էլ միջամտող վարչական ակտերով 

սահմանվող դրույթներ:  

Հետևաբար, այն մասով, որով Հանձնաժողովը նվազեցրել է ԱԱՀ մասին օրենքի 43-

րդ հոդվածի համաձայն կիրառված տուգանքի գումարները՝ մասնակի բավարարելով 

գանգատը, որոշումը ներառում է բարենպաստ վարչական ակտի դրույթներ, և մասնակի 

լինելու ուժով մնացած մասով այն հանդիսանում է միջամտող վարչական ակտ։  

Նշված եզրահանգումը բխում է Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդվածի 1-ին մասի բովանդակությունից, համաձայն 

որի՝ վարչական մարմինը բավարարում է բողոքը ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կամ 

մերժում է բողոքը։ Ընդ որում, բողոքի մասնակիորեն բավարարումն իր մեջ արդեն իսկ 

ներառում է մնացած մասով բողոքի մերժումը, որի առնչությամբ վարչական մարմնի 

համար պարտադիր չէ մնացած մասով բողոքի մերժման վերաբերյալ հատուկ 

ձևակերպման առկայությունը։   

Նշվածի արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է անհիմն Բողոք բերած անձի այն 

փաստարկը, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից չի կայացվել վարչական ակտ և 

ենթակա է կիրառման «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքի 48-րդ հոդվածը՝ հօգուտ իրեն վարչական ակտը կայացված լինելու վերաբերյալ։ 

Վերոհիշյալ հոդվածի կիրառման համար պարտադիր պայման է հանդիսանում վարչական 
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ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից այդ ակտը չընդունելը, 

որպիսի հանգամանքը վերը շարադրվածի արդյունքում բացակայում է։ 

Անդրադառնալով Գանգատարկման հանձնաժողովի 21.07.2017թ. թիվ 42/1 

որոշմամբ վկայակոչված՝ ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման 

հանձնաժողովի 14.04.2017թ. որոշումը (խոսքը գնում է «Ֆարմ Սիսար» ՍՊ ընկերության 

28.02.2017թ. վարչական բողոքը մասնակի բավարարելու վերաբերյալ ՀՀ տեսչական 

մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի որոշման մասին), որի 

շրջանակներում արտահայտված դիրքորոշումը հիմք է հանդիսացել Ստուգման ակտի 3-րդ 

բաժնի 2-րդ կետով արձանագրված խախտման մասով «Ավելացված արժեքի հարկի 

մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկված տուգանքի գումարները 

նվազեցնելու համար,0 որպես նախադեպային բնորոշելուն, Հանձնաժողովը գտնում է, 

որ նախադեպային» եզրույթի կիրառմամբ Գանգատարկման հանձնաժողովն ըստ 

էության կիրառել է Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ 

օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված կամայականության արգելքի սկզբունքը, համաձայն 

որի՝ վարչական մարմիններին արգելվում է անհավասար մոտեցում ցուցաբերել 

միատեսակ փաստական հանգամանքների նկատմամբ, եթե առկա չէ դրանց 

տարբերակման որևէ հիմք: Վարչական մարմինները պարտավոր են անհատական 

մոտեցում ցուցաբերել էապես տարբեր փաստական հանգամանքների նկատմամբ: 

Սակայն, Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից նշված սկզբունքի կիրառման 

համար անհրաժեշտ պայմաններն առկա չեն եղել, քանի որ առկա չեն հիմնավորումներ 

երկու վարչական գործերի փաստական հանգամանքների միատեսակության և դրանց 

տարբերակման հիմքերի բացակայության վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի 

առնելով այն փաստը, որ նշված հանգամանքը հիմք է հանդիսացել վարչական ակտի 

բարենպաստ դրույթների կիրառման համար, որոնք բողոքարկման ենթակա չեն, 

Հանձնաժողովը չի անդրադառնում դրա իրավական հետևանքներին։ 

Նշվածից իր հերթին հետևում է, որ որպես բարենպաստ դրույթ տուգանքի 

գումարների մի մասի զիջումը չի հանգեցնում չբավարարված մասի ոչ իրավաչափ կամ 

անհիմն լինելուն, քանզի ինչպես նշվեց, Գանգատարկման հանձնաժողովը վարչական 

ակտի բարենպաստ դրույթն ընդունել է Հանձնաժողովի՝ մեկ այլ վարչական գործով 

որոշման չհիմնավորված կիրառման արդյունքում, իսկ Բողոք բերած անձի միակ 

փաստարկը Ստուգման ակտի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի անվավերության մասով 

հանդիսանում է այն, որ Մասնաճյուղի կողմից հաշվանցվել են նախկինում կուտակված 
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դեբետային մնացորդները, այլ ոչ թե չստորագրված հաշիվների հիման վրա վճարած ԱԱՀ 

գումարները, որը հիմնավորված չէ։ Մասնավորապես, Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասի ա» կետի համաձայն՝ 

անձի և վարչական մարմնի փոխհարաբերություններում ապացուցման 

պարտականությունը կրում է անձը` նրա համար բարենպաստ փաստական 

հանգամանքների առկայության դեպքում։ 

Վերոգրյալի արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բացակայում են 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 63-րդ 

հոդվածով սահմանված հիմքերը՝ Գանգատարկման հանձնաժողովի 21.07.2017թ. թիվ 42/1 

որոշումը միջամտող մասով և որպես հետևանք Ստուգման ակտի 3-րդ՝ «Ավելացված 

արժեքի հարկ» կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերն անվավեր ճանաչելու համար: 

Վերոգրյալի արդյունքում՝ ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 1-ին մասի «բ» կետի 

պահանջներով՝ 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում Կալպատարու Փաուեր Թրանզմիշն Լիմիթեդ» 

մասնաճյուղի 08.08.2017թ.-ի վարչական բողոքն ամբողջությամբ մերժել․ ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային 

մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 21.07.2017թ.-ի թիվ 42/1 որոշումը թողնել 

անփոփոխ։  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ակտի ընդունման մասին վարչական վարույթի 

մասնակցին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից և կարող է բողոքարկվել դատական 

կարգով:  

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 

             ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 


