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                                                                                                                                              Երևան, Կառավարական տուն 1 
 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 04/10 
(«ԻԶԻ ՔԱՌ» ՍՊ ընկերության 22.08.2017թ. վարչական բողոքը մերժելու մասին) 

 
 Ք. ԵՐԵՎԱՆ                   «02» հոկտեմբերի 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 01.08.2017թ.-ի թիվ 45/2 որոշման 

վերաբերյալ «ԻԶԻ ՔԱՌ» ՍՊ ընկերության 22.08.2017թ.-ի բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 «ԻԶԻ ՔԱՌ» ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ՝ նաև Ընկերություն կամ Բողոք բերած 

անձ) 22.08.2017թ.-ին բողոք է ներկայացրել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական 

բողոքարկման հանձնաժողով (այսուհետ` նաև Հանձնաժողով)՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և 

մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի (այսուհետ՝ նաև 

Գանգատարկման հանձնաժողով) 01.08.2017թ.-ի թիվ 45/2 որոշման վերաբերյալ:  

 Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 22.08.2017թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ 07.07.2017թ. թիվ 37167-17 գրությամբ դիմում-

գանգատ է ներկայացնել Գանգատարկման հանձնաժողովին՝ խնդրելով հիմք ընդունել 

2015թ.-ի ճշգրտված հաշվետվությունները և այդ տարվա մասով Ընկերությանը համարել 

շրջանառության հարկ վճարող: 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 01.08.2017թ.-ի թիվ 45/2 որոշմամբ գանգատը՝ 

2015թ. ընկերությանը շրջանառության հարկ վճարող համարելու վերաբերյալ, մերժվել է: 
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Բողոք բերած անձը որպես բողոքի փաստական և իրավական հիմքեր նշել է 

հետևյալ փաստարկները. 

- 2009թ. ապրիլին Անահիտ Վանյանը հաշվառվել է որպես անհատ ձեռնարկատեր 

(այսուհետ՝ նաև Ա/Ձ), սակայն հարկային կոդ չի ստացել և ձեռնարկատիրական 

գործունեություն չի իրականացրել:  

- 2015թ.-ին Անահիտ Վանյանը դիմել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Նոր Նորքի հարկային 

տեսչություն (այսուհետ՝ նաև Նոր Նորքի ՀՏ)՝ Ա/Ձ-ի վերաբերյալ տեղեկատվություն 

ստանալու խնդրանքով, որի արդյունքում ստացել է բանավոր պատասխան առ այն, որ 

Անահիտ Վանյանը որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված չի, և եթե վերջինիս 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղեկատվական բազայում բացակայում է, ուրեմն այն 

գործունեությունը դադարեցրել է: 

- Անահիտ Վանյանի՝ որպես հիմնադրի կողմից ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրի գործակալությունում (այսուհետ՝ նաև Գործակալություն) 

14.04.2015թ. գրանցվել է «ԻԶԻ ՔԱՌ» ՍՊ ընկերությունը և գրանցման հաջորդ օրը ՀՀ 

ԿԱ ՊԵԿ Կենտրոնի հարկային տեսչություն (այսուհետ՝ նաև Կենտրոնի ՀՏ) է 

ներկայացրել շրջանառության հարկ վճարող հանդիսանալու վերաբերյալ 

հայտարարություն: 

- 2015թ.-ի ապրիլի կեսերին Կենտրոնի հարկային տեսչությունից ստացվել է 

գրություն՝ փոխկապակցվածության հայտնաբերման վերաբերյալ, որի արդյունքում «ԻԶԻ 

ՔԱՌ» ՍՊ ընկերությունը դիտարկվել է որպես ավելացված արժեքի հարկ (այսուհետ՝ նաև 

ԱԱՀ) վճարող: 

- Անահիտ Վանյանը դիմել է Գործակալություն՝ Անահիտ Վանյան Ա/Ձ-ն 

հաշվառումից հանելու պահանջով, սակայն վերջինիս տեղեկացրել են, որ հնարավոր չէ 

այն հաշվառումից հանել, քանի որ բացակայում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը 

(ՀՎՀՀ), որը պետք է տրամադրեր Նոր Նորքի հարկային տեսչությունը: Առկա խնդրի 

լուծման նպատակով զրուցել է հարկային տեսչության տարբեր մասնագետների հետ և 

Կենտրոնի ՀՏ-ի աշխատակիցների սխալ ուղղորդման պատճառով ներկայացրել է ԱԱՀ 

վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն:  

- Ըստ Բողոք բերած անձի՝ 2015թ. շրջանակներում Ընկերությունը տարբեր 

ծրագրերի սպասարկման նպատակով կնքված պայմանագրերը կնքել է որպես 

շրջանառության հարկ վճարող և ի կատարումն նշված պայմանագրերի վճարված 
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գումարները ստացել է շրջանառության հարկի հաշվարկով, քանի որ իրեն չի համարել 

ԱԱՀ վճարող: Իսկ ԱԱՀ-ի մասով ուղարկել է զրոյական հաշվետվություններ, քանի որ 

հստակ չի իմացել, թե Ընկերության կողմից իրականացվող գործունեությունը որ 

հարկատեսակով պետք է հարկվի: 

- Բողոք բերած անձի կողմից որպես բողոքի իրավական հիմք նշվել է 

Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքում 24.11.2015թ. կատարված լրացումների և 

փոփոխությունների արդյունքում սահմանված կարգավորումն առ այն, որ 

փոխկապակցվածություն հայտնաբերվելու, բայց փաստացի գործունեություն 

չիրականացնելու դեպքում կազմակերպությունը համարվում է (շարունակվում է 

համարվել) շրջանառության հարկ վճարող1: 

- Բողոք բերած անձը 2017թ. մարտին հարկային հետաքննչական մարմնից 

տեղեկացել է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման 

վարչությունից ուղարկված կարծիքի համաձայն՝ Ընկերությունը 2015թ. համար պիտի 

վճարի կա՛մ հաստատագրված վճար (4.500.000 դրամ), կա՛մ ավելացված արժեքի հարկ 

(15.500.000 դրամ): 

- Բողոք բերած անձը նաև նշել է, որ երբևէ չի խուսափել հարկերի վճարումից և 

օգտվելով Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով 

արտոնություններ սահմանելու մասին ՀՀ օրենքից՝ 18.04.2017թ. ուղարկել է 

շրջանառության հարկի մասով ճշգրտված հաշվետվություն և կատարել վճարում: 

- Բողոք բերած անձն այնուհետև դիմել է Գանգատարկման հանձնաժողով՝ 

պահանջելով Ընկերությանը 2015թ. մասով համարել շրջանառության հարկ վճարող՝ հիմք 

ընդունելով այդ տարվա համար ներկայացված ճշգրտված հաշվետվությունները, քանի որ 

վերջինիս կողմից ներկայացված ԱԱՀ վճարող հանդիսանալու վերաբերյալ 

հայտարարությունը եղել է պարտադրված և Կենտրոնի ՀՏ կողմից ոչ ճիշտ ուղղորդման 

արդյունք: Մինչդեռ, Գանգատարկման հանձնաժողովը չի կատարել պատշաճ և 

բազմակողմանի ուսումնասիրություն, որն էլ հիմք է հանդիսացել Ընկերությանը 2015թ. 

մասով շրջանառության հարկ վճարող համարելու վերաբերյալ գանգատի մերժման: 

                                                 
1  Խոսքը վերաբերում է Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 

24.11.2015թ. ՀՕ-167-Ն օրենքի 1-ին հոդվածին, համաձայն որի՝ «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
19.12.2012թ. ՀՕ-236-Ն օրենքի 4-րդ հոդվածը լրացվել է հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մասով. 

«3.1. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետի «ա»-«գ» ենթակետերով նախատեսված դեպքերում կազմակերպությունը, անհատ 
ձեռնարկատերը և նոտարը օրենքով սահմանված այլ պայմանները բավարարելու դեպքում համարվում են (շարունակում են 
համարվել) շրջանառության հարկ վճարող, եթե այդ ենթակետերում նշված այլ անձինք հարկային մարմին են ներկայացրել 
գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարություն և փաստացի գործունեություն չեն իրականացրել:»: 
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 Ելնելով վերոգրյալից՝ Բողոք բերած անձը խնդրել է անվավեր ճանաչել ՀՀ ԿԱ 

ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 

01.08.2017թ.-ի թիվ 45/2 որոշումը: 

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2017թ.-ի հոկտեմբերի 02-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր Ընկերության 

տնօրեն Անահիտ Վանյանը: 

Վերջինս լսումների ընթացքում պնդեց իր կողմից ներկայացված բողոքը: Ա. 

Վանյանի կողմից նոր փաստական հանգամանքներ կամ դրանց վերաբերյալ նոր 

ապացույցներ չներկայացվեցին: 

 

3. Բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Բողոք բերած անձի և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 

Հանձնաժողովին ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում 

գտնում ենք, որ սույն դիմումի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստական հանգամանքները. 

- Քաղաքացի Անահիտ Վանյանը 14.04.2009թ. հաշվառվել է որպես անհատ 

ձեռնարկատեր, սակայն հարկային տեսչությունում չի հաշվառվել և հարկ վճարողի 

հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) չի ստացել: 

- Քաղաքացի Անահիտ Վանյանի կողմից հիմնադրվել և 14.04.2015թ. ՀՀ ԱՆ 

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցվել է «ԻԶԻ 

ՔԱՌ» ՍՊ ընկերությունը (տնօրեն ևս հանդիսացել է Ա. Վանյանը):  

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից Հանձնաժողովին տրամադրված՝ քննարկվող վարչական 

գործի նյութերում առկա է «ԻԶԻ ՔԱՌ» ՍՊ ընկերության կողմից ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կենտրոնի 

հարկային տեսչություն ներկայացված՝ շրջանառության հարկ վճարող համարվելու 

վերաբերյալ հայտարարությունը:  

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից Հանձնաժողովին տրամադրված՝ քննարկվող վարչական 

գործի նյութերում առկա է նաև ի պատասխան վերոնշյալ հայտարարության՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

Կենտրոնի հարկային տեսչության պետ Ա. Հարությունյանի 22.04.2015թ. թիվ 3131/5 

գրությունն ուղղված Ընկերության տնօրեն Անահիտ Վանյանին, որի համաձայն. 
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...Ընկերությունը չի կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարող, քանի որ 

ընկերության հիմնադիր Անահիտ Վանյանը (100% բաժնեմաս) հաշվառված է նաև 

անհատ ձեռնարկատեր: 

Առաջարկվում է Ձեզ սեղմ ժամկետում Կենտրոնի հարկային տեսչություն 

ներկայացնել ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու և որպես ավելացված 

արժեքի հարկ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարություն::  

- Քննարկվող վարչական գործի նյութերում առկա է Ընկերության կողմից 

14.05.2015թ. ներկայացված՝ Ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու և որպես 

ավելացված արժեքի հարկ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարությունը: 

- Քննարկվող վարչական գործի նյութերում առկա են նաև Ընկերության կողմից 

16.02.2016թ. ներկայացված՝ 2015թ. 2-րդ և 4-րդ եռամսյակների համար ԱԱՀ-ի 

ճշգրտված հաշվարկները, որոնք վերջինիս կողմից ներկայացվել են 2015թ. 2-րդ, 3-րդ և 

4-րդ եռամսյակների զրոյական ԱԱՀ-ի հաշվարկներ ներկայացնելուց հետո: 

-  Ընկերությունը 07.07.2017թ.-ին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների 

գանգատարկման հանձնաժողովին բողոք է ներկայացրել՝ պահանջելով հիմք ընդունել 

2015թ.-ի ճշգրտված հաշվետվությունները և այդ տարվա մասով Ընկերությանը համարել 

շրջանառության հարկ վճարող: 

- Բերված գանգատի քննության արդյունքում Գանգատարկման հանձնաժողովի 

01.08.2017թ.-ի թիվ 45/2 որոշմամբ գանգատը՝ 2015թ. ընկերությանը շրջանառության 

հարկ վճարող համարելու վերաբերյալ, մերժվել է: 

- Քննարկվող վարչական գործի նյութերում առկա է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Նոր Նորքի 

հարկային տեսչության պետ Ա. Բաղդասարյանի 17.05.2017թ. թիվ 2801 պատասխան 

գրությունը՝ ուղղված Ընկերության տնօրեն Անահիտ Վանյանին, որի համաձայն. Ի 

պատասխան Ձեր կողմից 16.05.2017թ. ներկայացված դիմումի՝ հայտնվում է Ձեզ, որ Նոր 

Նորքի հարկային տեսչության տեղեկատվական բազայում առկա չէ տեղեկատվություն 

Անահիտ Վանյանի՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված լինելու վերաբերյալ:: 

- Քննարկվող վարչական գործի նյութերում առկա է նաև ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի 

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետ Գ. Դավթյանի 

18.05.2017թ. թիվ 13/8230-17 պատասխան գրությունը՝ ուղղված Ընկերության տնօրեն 

Անահիտ Վանյանին, որի համաձայն. Ի պատասխան Ձեր 2017 թվականի մայիսի 15-ի  

դիմումի՝ հայտնում եմ որ Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, 
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իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և 

անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի  

1-ին մասը սահմանում է անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված անձանց պետական 

հաշվառման գրանցամատյանում պարտադիր գրառման ենթակա տեղեկությունները, այդ 

թվում՝ անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը 

(հոդված 25, 1-ին մաս, 3-րդ կետ): 

Համաձայն Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ 2012 թվականի մարտի 19-ի թիվ ՀՕ-127-

Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի (Անցումային դրույթներ) 5-րդ մասի՝ մինչև սույն օրենքի ուժի 

մեջ մտնելը գրանցված իրավաբանական անձինք փոփոխությունների՝ սույն օրենքով 

նախատեսված գրանցման համար դիմելիս պարտավոր են գործակալություն 

ներկայացնել նաև սույն օրենքից բխող, սակայն նախկինում չներկայացված 

տեղեկատվությունը, որի չներկայացնելը հիմք է իրավաբանական անձի 

փոփոխությունների պետական գրանցումը մերժելու համար:: 

- Քննարկվող վարչական գործի նյութերում առկա է նաև ի պատասխան ՀՀ 

փաստաբանների պալատի փաստաբան Լուսնթագ Բադալյանի 12.05.2017թ. հարցման՝ 

ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 

գործակալության պետ Գ. Դավթյանի կողմից տրամադրված տեղեկանքը՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. Համաձայն պետական միասնական գրանցամատյանում 2017 

թվականի մայիսի 16-ի ժամը 15:20 դրությամբ առկա տեղեկությունների տեղեկացնում եմ, 

որ Անահիտ Վանյանը (անձնագիր՝ AH0655632) 2009 թվականի ապրիլի 14-ին 

հաշվառվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում 

որպես անհատ ձեռնարկատեր (հաշվառման համար՝ 282.11181, հաշվառման ամսաթիվ՝ 

14.04.2009թ., ապահովադրի ծածկագիր՝ 47011181, հասցե՝ Դ. Մալյան նրբ. 1-34), որի 

պետական հաշվառումից հանելու մասին պետական միասնական գրանցամատյանում 

տեղեկություններ գրառված չեն: 

Լրացուցիչ տեղեկացնում եմ, որ նշված անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության 

տեսակի վերաբերյալ գրառում ՀՀ արդարադատության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում չի 

կատարվել: 
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4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բողոքն 

անհիմն է և ենթակա է մերժման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Բողոք բերած անձի կողմից որպես հիմնական փաստարկ նշվել է այն 

հանգամանքը, որ Ընկերության հիմնադիր Անահիտ Վանյանը թեև 2009թ. ապրիլից 

հաշվառված է որպես անհատ ձեռնարկատեր, սակայն հարկային կոդ չի ստացել և 

ձեռնարկատիրական գործունեություն փաստացի չի իրականացրել, որպիսի փաստական 

հանգամանքը պետք է հիմք հանդիսանար հարկային մարմնի համար Բողոք բերած անձի 

նկատմամբ Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն 

կատարելու մասին» 24.11.2015թ. ՀՕ-167-Ն օրենքի 1-ին հոդվածի կիրառման և դրա 

արդյունքում 2015թ.-ին Ընկերությանը որպես շրջանառության հարկ վճարող դիտարկելու 

համար:  

Հետևաբար սույն գործով Հանձնաժողովն էական է համարում հետևյալ 

հարցադրումներին անդրադառնալը. 

- ե՞րբ է հարկային մարմնի կողմից բացահայտվել Ա/Ձ Անահիտ Վանյանի և 

Ընկերության միջև փոխկապակցվածության առկայությունը. 

- ելնելով առաջին հարցադրման շրջանակներում հաստատված հանգամանքից՝ 

կիրառելի են արդյոք Բողոք բերած անձի կողմից նշված ժամանակահատվածում ծագած 

իրավահարաբերությունների նկատմամբ Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 24.11.2015թ. ՀՕ-167-Ն օրենքի 1-ին 

հոդվածի կարգավորումները, թե՝ ոչ: 

Հանձնաժողովը Ընկերությանը 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՝  

- 2009թ. ապրիլին Անահիտ Վանյանը հաշվառվել է որպես անհատ ձեռնարկատեր. 
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- Ա/Ձ Անահիտ Վանյանը հարկային մարմնում չի հաշվառվել և հարկ վճարողի 

հաշվառման համար չի ստացել, ձեռնարկատիրական գործունեություն փաստացի չի 

իրականացրել. 

- 2015թ.-ի ընթացքում Անահիտ Վանյանի անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական 

գրանցումը չի դադարեցվել. 

- ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում 

14.04.2015թ. գրանցվել է «ԻԶԻ ՔԱՌ» ՍՊ ընկերությունը, որի հիմնադիր և տնօրեն 

հանդես է եկել Անահիտ Վանյանը. 

- Ընկերությունը հարկային մարմնին ներկայացրել է շրջանառության հարկ վճարող 

հանդիսանալու վերաբերյալ հայտարարություն: 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կենտրոնի հարկային տեսչության պետ Ա. Հարությունյանը 

22.04.2015թ. թիվ 3131/5 գրությամբ Ընկերության տնօրեն Անահիտ Վանյանին 

տեղեկացրել է, որ Ընկերությունը չի կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարող, 

քանի որ ընկերության հիմնադիր Անահիտ Վանյանը (100% բաժնեմաս) հաշվառված է 

նաև անհատ ձեռնարկատեր՝ առաջարկելով սեղմ ժամկետում Կենտրոնի հարկային 

տեսչություն ներկայացնել ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու և որպես 

ավելացված արժեքի հարկ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարություն::  

- Ընկերությունը հարկային մարմնին ներկայացրել է Ավելացված արժեքի հարկ 

վճարող համարվելու և որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարող հաշվառվելու 

վերաբերյալ հայտարարություն: 

Վերոհիշյալ փաստական հանգամանքների շրջանակներում Հանձնաժողովը 

գտնում է, որ հարկային մարմնի և Բողոք բերած անձի միջև վիճելի 

իրավահարաբերությունները ծագել են 2015թ.-ին, մասնավորապես՝ հարկային մարմնի 

կողմից փոխկապակցվածության բացահայտումը կատարվել է 2015թ.-ի մայիս ամսին, 

երբ Ընկերությանը տեղեկացվել է նշված հիմքով շրջանառության հարկ վճարող 

համարվելու անթույլատրելիության մասին: 

Նշվածի արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ վիճելի իրավահարաբերության 

ծագման պահին առկա են եղել հետևյալ օրենսդրական կարգավորումները. 

2015թ. խմբագրությամբ գործող «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 

(այսուհետ՝ նաև Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ շրջանառության հարկը 

օրենքով սահմանված կարգով, չափերով ու ժամկետներում առևտրային 
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կազմակերպությունների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների կողմից 

իրականացվող գործունեության համար պետական բյուջե վճարվող` ավելացված արժեքի 

հարկին (ԱԱՀ) և (կամ) շահութահարկին փոխարինող հարկ է։  

Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում բացահայտվում են շրջանառության 

հարկ վճարողների շրջանակը, իսկ նույն հոդվածի 3-րդ մասում բացահայտվում է այն 

անձանց շրջանակը, որոնք չեն կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարող։  

Մասնավորապես, Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետի «ա» ենթակետի 

համաձայն՝ շրջանառության հարկ վճարողներ չեն կարող համարվել` առևտրային 

կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը, նոտարները, եթե` առևտրային 

կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի 

փայաբաժինը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը) պատկանում է Հայաստանի 

Հանրապետության այլ ռեզիդենտ հանդիսացող առևտրային կազմակերպությանը կամ 

անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար հանդիսացող ֆիզիկական անձին: 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ քննվող գործի փաստական հանգամանքներից ելնելով 

հարկային մարմնի կողմից իրավացիորեն կիրառվել է Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

4-րդ կետի «ա» ենթակետը, որի համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն առկա են, 

մասնավորապես՝ «ԻԶԻ ՔԱՌ» ՍՊ ընկերության 100 տոկոս բաժնեմասը պատկանել է 

քաղաքացի Անահիտ Վանյանին, որն էլ հաշվառված է որպես անհատ ձեռնարկատեր:  

Հանձնաժողովը հաստատված համարելով այն հանգամանքը, որ շրջանառության 

հարկ վճարող համարվելու համար հիմքերը բացահայտվել են 2015թ.-ին՝ հարկ է 

համարում անդրադառնալ երկրորդ հարցադրմանը՝ կիրառելի՞ են արդյոք Բողոք բերած 

անձի կողմից վկայակոչված՝ Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ 

և փոփոխություն կատարելու մասին» 24.11.2015թ. ՀՕ-167-Ն օրենքի 1-ին հոդվածի 

կարգավորումները վերոհիշյալ իրավահարաբերությունների մասով, թե՝ ոչ: 

Վերոնշյալ օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն՝ «Շրջանառության հարկի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 19.12.2012թ. ՀՕ-236-Ն օրենքի 4-րդ հոդվածը լրացվել է 

3.1-ին մասով, համաձայն որի՝ սույն հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետի «ա»-«գ» 

ենթակետերով նախատեսված դեպքերում կազմակերպությունը, անհատ ձեռնարկատերը 

և նոտարը օրենքով սահմանված այլ պայմանները բավարարելու դեպքում համարվում են 

(շարունակում են համարվել) շրջանառության հարկ վճարող, եթե այդ ենթակետերում 
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նշված այլ անձինք հարկային մարմին են ներկայացրել գործունեությունը դադարեցնելու 

մասին հայտարարություն և փաստացի գործունեություն չեն իրականացրել: 

Նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ սույն օրենքի 1-ին և 2-րդ հոդվածներն ուժի 

մեջ են մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից, որոնց գործողությունը տարածվում է 

2016 թվականի հունվարի 1-ից հետո Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետի 

«ա»-«գ» ենթակետերով նախատեսված հիմքերով անձանց փոխկապակցվա-

ծությունը բացահայտելու դեպքերի վրա՝ անկախ այն հանգամանքից, թե երբ է 

առաջացել այդ փոխկապակցվածությունը: 

Թեև Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքում 24.11.2015թ. կատարված 

լրացումների և փոփոխությունների արդյունքում սահմանված կարգավորման ուժով 

Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետում 

նշված անձանց (կազմակերպություններ, անհատ ձեռնարկատերեր, նոտարներ) որոշակի 

պայմանների առկայության դեպքում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու 

հնարավորություն է տրվում, նշված կարգավորումը վերոնշյալ անձանց նկատմամբ 

կիրառելի լինելու տեսանկյունից Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 24.11.2015թ. ՀՕ-167-Ն օրենքի 4-րդ 

հոդվածը նախատեսել է ժամկետային սահմանափակում՝ նշելով, որ նշված կարգը 

տարածվում է փոխկապակցվածության այն դեպքերի վրա, որոնք բացահայտվել են 

01.01.2016թ.-ից հետո: Ընդ որում, փոխկապակցվածության առաջացման պահն էական 

դեր չի խաղում: 

Հետևաբար, հաշվի առնելով արդեն իսկ հաստատված հանգամանքը՝ 

փոխկապակցվածության փաստի բացահայտման ժամկետի վերաբերյալ, Հանձնաժողովը 

գտնում է, որ Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն 

կատարելու մասին» 24.11.2015թ. ՀՕ-167-Ն օրենքով նախատեսված արտոնությունը 

Բողոք բերած անձի նկատմամբ կիրառելի չէ, որի արդյունքում վերջինս չի կարող 

քննարկվող օրենքի  1-ին հոդվածի ուժով համարվել շրջանառության հարկ վճարող: 

Հարկ է նշել, որ Բողոք բերած անձի նկատմամբ վերոհիշյալ կարգավորումները 

կիրառելի չեն նաև այլ հիմքով, այն է՝ վերջինս 2015թ.-ի ժամանակաշրջանի համար 

ներկայացրել է ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու 

վերաբերյալ հայտարարություն, որը «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի     

3-րդ հոդվածի համաձայն՝ հիմք է վերջինիս ԱԱՀ վճարող հանդիսանալու համար:   
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Հանձնաժողովը գտնում է, որ ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող 

հաշվառվելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության հաստատած ձևին համապատասխան 

միասնական հայտարարությունը ներկայացնելու հանգամանքների (ստիպված լինելը, 

հարկային մարմնի աշխատակիցների ոչ պատշաճ ուղղորդումը) վերաբերյալ Բողոք 

բերած անձի կողմից պատշաճ ապացույցներ չեն ներկայացվել, որպիսի փաստն 

արձանագրել է նաև Գանգատարկման հանձնաժողովը:  

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. «ԻԶԻ ՔԱՌ» ՍՊ ընկերության 22.08.2017թ.-ի բողոքը մերժել. Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 01.08.2017թ.-ի թիվ 45/2 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 

 


