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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 02/10 
(«Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերության 15.08.2017թ. 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 13.06.2017թ.-ի թիվ 33/4 որոշման 

վերաբերյալ «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերության 15.08.2017թ.-ի բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ՝ նաև Ընկերություն կամ Բողոք բերած 

անձ) 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)՝ 13.06.2017թ.-ի թիվ 33/4 որոշման վերաբերյալ:  

 Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 17.08.2017թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ 03.05.2017թ. թիվ 22519-17 գրությամբ 

Գանգատարկման հանձնաժողովին բողոքարկել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի հարկային 

տեսչության (այսուհետ՝ նաև Մաշտոցի ՀՏ) կողմից Ընկերությանը վերագրված հարկային 

պարտավորությունների և դրա նկատմամբ հաշվարկված տույժերի և տուգանքների 

կիրառման իրավաչափությունը: 
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Գանգատարկման հանձնաժողովի 13.06.2017թ.-ի թիվ 33/4 որոշմամբ Ընկերության 

գանգատը դեմ մերժվել է:  

Բողոք բերած անձը որպես բողոքի փաստական և իրավական հիմքեր նշել է, որ՝ 

- Գանգատարկման հանձնաժողովը հիմք ընդունելով 11.12.2009թ. «Եվրասիական 

տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև անուղղակի 

հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով տեղեկատվության 

փոխանակման մասին» արձանագրությամբ սահմանված հայտարարության լրացման 

կանոնները, կարևորել է ԱԱՀ-ի կիրառվող դրույքաչափը, այնուհետև եկել է 

եզրահանգման, որ 18 տոկոս դրույքաչափով հաշվարկված ԱԱՀ-ն պետք է ներառվի 

ապրանքի ներմուծման պահին ՀՀ-ում հարկվող 20 տոկոս դրույքաչափով հաշվարկված 

ԱԱՀ-ի հարկման բազայի մեջ: Մինչդեռ, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 

պայմանագրի 33-րդ հավելվածի (կետ 22) համաձայն՝ ԵԱՏՄ պայմանագիրն ուժի մեջ 

մտնելու օրվանից 11.12.2009թ. արձանագրության գործողությունը դադարեցվել է, ուստի 

վերջինիս կիրառումը հակասում է «Հայաստանի Հանրապետության և ԵԱՏՄ անդամ 

պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման 

առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքին: Ավելին, նշված օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-

րդ կետը սահմանում է ՀՀ-ում ԱԱՀ-ի հարկման բազայի մեջ ներառվող արժեքները՝ հիմք 

ընդունելով «Անուղղակի հարկերի մասին» արձանագրության 1  14-րդ և 18-րդ կետերը, 

որոնցով ներմուծող երկրի կիրառած ԱԱՀ-ն ապրանքի ձեռքբերման գնի մեջ հաշվարկելու 

վերաբերյալ որևէ կարգավորում նախատեսված չէ: 

- «Անուղղակի հարկերի մասին» արձանագրության 2-րդ բաժնի 3-րդ կետի 

իրավակարգավորումից բխում է, որ ապրանքն արտահանող կողմը, տվյալ դեպքում՝ ՌԴ 

սուբյեկտը պետք է կիրառեր ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափ, հետագայում երկու երկրների 

հարկային մարմինները պետք է իրականացնեին հաշվանցում: Այսինքն, կրկնակի հարկում 

չի թույլատրվում: Նույն արձանագրության 3-րդ բաժնի 14-րդ կետը սահմանում է հարկման 

բազայի որոշման դրույթները, համաձայն որոնց՝ ապրանքների ձեռքբերման արժեքը 

գործարքի գինն է, որը վճարվել է մատակարարին պայմանագրի պայմանների համաձայն: 

ԱԱՀ-ի 18 տոկոս գումարը Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրի գնի մեջ չի 

հաշվարկվել, այն առաջացել է արտահանման փաստաթղթերը ձևակերպելու ժամանակ, 

                                                 
1 «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի անբաժանելի մաս համարվող՝ 18-րդ հավելվածով ներկայացված՝ 
«Ապրանքների արտահանման ու ներմուծման, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման ժամանակ անուղղակի 
հարկերի գանձման կարգի և դրանց վճարման նկատմամբ հսկողության մեխանիզմի մասին» արձանագրություն 
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իսկ վճարումը կատարվել է առաքման հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա՝ որպես 

պայմանագրի գնից առանձնացված անուղղակի հարկի գումար: Նշված գումարը ՌԴ 

սուբյեկտի կողմից պատշաճ կերպով վճարվել է իր հարկային մարմնին, հետևաբար ՀՀ 

հարկային մարմինները պետք է հաշվանցում կատարեն հօգուտ ՀՀ-ում հարկ վճարող 

սուբյեկտի՝ Ընկերության, քանի որ Ընկերությունը չունի հաշվանցման իրավունք՝ հօգուտ 

պետական բյուջեի:  

- Ընկերությանը վերագրված ապառքի, տուգանքների և տույժերի քննարկվող 

դեպքը միակն է Ընկերության 15 տարվա գործունեության պատմության մեջ: 

Ընկերությունը երբևէ ժամկետանց հարկային կամ այլ պարտադիր վճարումների գծով 

պարտավորություններ չի ունեցել, երբևէ չի խախտել որևէ հաշվետվության հանձնման 

կամ հարկերի վճարման ժամկետները: Այսինքն, Ընկերությունն իր գործունեությամբ որևէ 

վնաս չի պատճառել պետությանը կամ իր հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ 

գտնվող պետական և ոչ պետական կազմակերպություններին, գործել է օրենքի 

սահմաններում և մշտապես անթերի կատարել է իր կողմից ստանձնած 

պարտավորությունները: 

 Ելնելով վերոգրյալից, Բողոք բերած անձը խնդրել է` 

 - Անուղղակի հարկի կրկնակի վճարումը բացառելու նպատակով թույլատրել 

Ընկերության կողմից ԵԱՏՄ ներմուծման գործարքի ԱԱՀ-ն հաշվարկել ՌԴ 

մատակարարին վճարված 18 տոկոս ԱԱՀ-ի և ՀՀ հարկային մարմնին վճարման ենթակա 

20 տոկոս գումարների տարբերության չափով:  

 - Ընկերությանն ազատել 2016թ. ԵԱՏՄ ներմուծման գործարքի համար վճարման 

ենթակա հարկային պարտավորության նկատմամբ 20.10.2016 - 10.04.2017թթ.-ն ընկած 

ժամանակաշրջանի համար հաշվարկված տույժերից (143.461 դրամ) և տուգանքներից 

(92.038 դրամ), իսկ Ընկերության կողմից պետական բյուջե որպես տույժ և տուգանք 

փաստացի վճարված 235.499 դրամը վերահաշվարկել և ետ վերադարձնել վերջինիս: 

(հաշվի առնելով Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշման իրավաչափության 

վիճարկումը բողոքի շրջանակներում, ինչպես նաև բողոքի ընդհանուր տրամաբանությունը 

և Բողոք բերած անձի կողմից վկայակոչված իրավական հիմքերը, Հանձնաժողովը նշված 

պահանջը գնահատում է որպես Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշման 

իրավաչափության վիճարկման պահանջ):  
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2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2017թ.-ի հոկտեմբերի 2-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր Ընկերության 

տնօրեն Գևորգ Խաչատրյանը: 

Վերջինս լսումների ընթացքում հստակեցրեց իր կողմից ներկայացված պահանջը, 

խնդրելով՝  ՌԴ-ում վճարված 18 տոկոս գումարը չներառել ՀՀ-ում վճարման ենթակա 

ավելացված արժեքի հարկի մեջ, ինչպես նաև խնդրի վիճահարույց լինելու հանգամանքով 

պայմանավորված ազատել հաշվարկված տույժերից և տուգանքներից: Միաժամանակ, 

Ընկերության ներկայացուցիչը հավաստեց, որ տուգանքի գումարը հաշվարկվել է 

հարկային հայտարարագիրը ոչ ճիշտ ներկայացնելու արդյունքում, որից ելնելով երկրորդ 

անգամ է ներկայացրել հաշվարկ՝ այն դիտարկելով որպես ճշտված հաշվարկ:  

 

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.  

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

գործի նյութերում առկա է «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերության և «Հայկական ատոմային 

էլեկտրակայան» ՓԲ ընկերության միջև 16.05.2016թ. կնքված՝ ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության գնումների համակարգի «ՀԱԷԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-2 ապրանքների 

մատակարարման» N 04/2140 պայմանագիրը: Ի կատարումն նշված պայմանագրի, 

Ընկերությունը ՌԴ «Էկոլոգիստիկս» ՍՊ ընկերության հետ 23.06.2016թ. կնքած 

պայմանագրի հիման վրա 21.07.2016թ. ՌԴ-ից ՀՀ տարածք է ներմուծել 40մ3 քանակով 

տախտակ:  

- 04.06.2016թ. թիվ 1009 հաշվի համաձայն, որպես վճարող և բեռը ստացող նշված 

է «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերությունը, որպես ձեռք բերված ապրանք սահմանված են 

տախտակներ՝ թվով 760 (600 հատ՝ 35x190x6000 չափերի և 160 հատ՝ 45x190x6000 

չափերի) հատ, որոնց ընդհանուր արժեքը սերտիֆիկատի ձևակերպման ծախսի միասին 

սահմանված է 234.400 ռուբլի: ԱԱՀ-ի գումարը նշված է «0.00»:  
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- գործում առկա 23.06.2016թ. թիվ 1068 հաշվի համաձայն, որպես վճարող և բեռը 

ստացող նշված է «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերությունը, որպես ձեռք բերված ապրանք 

սահմանված են տախտակներ՝ թվով 720 (400 հատ՝ 35x190x6000 չափերի և 320 հատ՝ 

45x190x6000 չափերի) հատ, որոնց ընդհանուր արժեքը սերտիֆիկատի ձևակերպման 

ծախսի և ԱԱՀ-ի հետ միասին սահմանված է 284.400 ռուբլի: ԱԱՀ-ի գումարը նշված է 

43,322.04 ՌԴ ռուբլու չափով:    

- գործում առկա 18.07.2016թ. թիվ 420 հաշիվ-ապրանքագրի համաձայն՝ որպես 

վճարող և բեռը ստացող նշված է «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերությունը, որպես ձեռք բերված 

ապրանք սահմանված է 40մ3 քանակով տախտակ՝ թվով 720 (400 հատ՝ 35x190x6000 

չափերի և 320 հատ՝ 45x190x6000 չափերի) հատ և բացի ապրանքի արժեքի ընդհանուր 

գումարից (240.677,96 ռուբլի) նշված է նաև ԱԱՀ-ի գումար՝ 43,332.04 ՌԴ ռուբլու չափով:   

- Ընկերության կողմից ներկայացված հայտարարագրի հիման վրա կատարվել է 

ներմուծումից բխող պարտավորությունների վճարում՝ գումարով 499.177 դրամի չափով: 

- Ներկայացված հայտարարագրի ընդունումը 22.11.2016թ. մերժվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

Մաշտոցի հարկային տեսչության կողմից՝ ամսաթիվը սխալ նշելու հիմքով: 

-  ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի հարկային տեսչության կողմից 15.03.2017թ. տրված թիվ 

973 տեղեկանքի համաձայն՝ 01.03.2017թ. դրությամբ «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերության 

հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների մասով պարտավորությունները, 

ըստ դիմումում նշված ամսաթվի դրությամբ տեղեկատվական բազայում առկա 

տեղեկությունների, ներառյալ ներկայացված հաշվետվությունների, ներմուծման ԱԱՀ-ի 

մասով, կազմում են՝ դեբետային մնացորդը՝ 499.177 ՀՀ դրամ: 

- Ընկերության կողմից 07.04.2017թ. ներկայացվել է ճշգրտված հայտարարագիր, 

որից հետո ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի հարկային տեսչության կողմից 12.05.2017թ. տրված 

թիվ 1582 տեղեկանքի համաձայն՝ 11.04.2017թ. դրությամբ «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերության 

հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների մասով պարտավորությունները, 

ըստ դիմումում նշված ամսաթվի դրությամբ տեղեկատվական բազայում առկա 

տեղեկությունների, ներառյալ ներկայացված հաշվետվությունների, կազմում են՝ 

ներմուծման ԱԱՀ-ի մասով՝ ապառք՝ 340.700 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 143.461 ՀՀ դրամ, 

տուգանք՝ 92.038 ՀՀ դրամ (ընդամենը՝ 576.199 ՀՀ դրամ): 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի հարկային տեսչության կողմից 12.05.2017թ. տրված թիվ 

1581 տեղեկանքի համաձայն՝ 11.05.2017թ. դրությամբ «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերության 
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հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների մասով պարտավորությունները, 

ըստ դիմումում նշված ամսաթվի դրությամբ տեղեկատվական բազայում առկա 

տեղեկությունների, ներառյալ ներկայացված հաշվետվությունների, կազմում են՝ 

ներմուծման ԱԱՀ-ի մասով՝ 1503 ՀՀ դրամ դեբետային մնացորդ: 

- գործում առկա է բանկային էլեկտրոնային արտատպում, որի համաձայն, 

Ընկերությունը 24.06.2016թ. կատարել է 120.000 ռուբլի գումարի վճարում, իսկ որպես 

վճարման նպատակ նշված է «Միջազգային փոխանցում ZA TOVARY SOGL. DOGOVORU, 

ScET 1068 OT 23.06.2016»: 

- գործում առկա է բանկային էլեկտրոնային արտատպում, որի համաձայն, 

Ընկերությունը 13.07.2016թ. կատարել է 120.000 ռուբլի գումարի վճարում, իսկ որպես 

վճարման նպատակ նշված է «Միջազգային փոխանցում ZA TOVARY SOGL. DOGOVORU, 

ScET 1068 OT 23.06.2016 (VtorAa POLOVINA ScETA 1068 OT 23.06.2016)»: 

- գործում առկա է բանկային էլեկտրոնային արտատպում, որի համաձայն, 

Ընկերությունը 18.07.2016թ. կատարել է 44.000 ռուբլի գումարի վճարում, իսկ որպես 

վճարման նպատակ նշված է «Միջազգային փոխանցում ZA TOVARY SOGL. DOGOVORU, 

ScET 1068 OT 23.06.2016»: 

- գործում առկա է բանկային էլեկտրոնային արտատպում, որի համաձայն, 

Ընկերությունը 21.10.2016թ. կատարել է 499.177 ՀՀ դրամ գումարի վճարում, իսկ որպես 

վճարման նպատակ նշված է «ԵՏՄ ներմուծումից ԱԱՀ վճարում»: 

- գործում առկա է բանկային էլեկտրոնային արտատպում, որի համաձայն, 

Ընկերությունը կատարել է 340.000 ՀՀ դրամ գումարի վճարում, իսկ որպես վճարման 

նպատակ նշված է «ԵՏՄ ներմուծման ԱԱՀ»: 

- գործում առկա է բանկային էլեկտրոնային արտատպում, որի համաձայն, 

Ընկերությունը կատարել է 245.000 ՀՀ դրամ գումարի վճարում, իսկ որպես վճարման 

նպատակ նշված է «ԵՏՄ ներմուծման ԱԱՀ»: 

-  Ընկերությունը 03.05.2017թ.-ին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների 

գանգատարկման հանձնաժողովին բողոք է ներկայացրել՝ պահանջելով կասեցնել իրեն 

վերագրված տույժերի գանձումը մայր գումարի՝ 245.000 դրամի պարտավորության 

վճարումը կատարելու, ինչպես նաև պարտավորությունների չկատարման մասին 

տեղեկացված չլինելու հիմքով:  
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- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի ՀՏ կողմից հաշվարկված հարկային 

պարտավորությունների վերաբերյալ Ընկերության կողմից բերված գանգատի քննության 

արդյունքում Գանգատարկման հանձնաժողովի 13.06.2017թ.-ի թիվ 33/4 որոշմամբ 

գանգատը մերժվել է:  

Մասնավորապես՝ Գանգատարկման հանձնաժողովը հիմք ընդունելով  

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 

նույն պայմանագրի 18-րդ հավելվածով սահմանված` «Ապրանքների արտահանման ու 

ներմուծման, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման ժամանակ 

անուղղակի հարկերի գանձման կարգի և դրանց վճարման նկատմամբ հսկողության 

մեխանիզմի մասին» արձանագրության 17-րդ կետի, «ՀՀ և ԵՏՄ անդամ պետությունների 

միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» 

ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, «Անուղղակի հարկերի մասին» արձանագրության 

14-րդ կետի, «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային 

մարմինների միջև անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային 

ձևով տեղեկատվության փոխանակման մասին» 11.12.2009թ. արձանագրության 

կարգավորումները, գտել է, որ քննարկվող դեպքում ապրանքների ձեռքբերման դիմաց 

ՌԴ օրենսդրությանը համապատասխան վճարված անուղղակի հարկի գումարները (18 

տոկոս դրույքաչափով հաշվարկված ԱԱՀ) ներառվում են ներմուծվող ապրանքի համար 

հաշվարկվող հարկման բազայում՝ որպես ձեռքբերման արժեքի տարր և չեն կարող 

հաշվանցվել ներմուծման այդ գործարքի մասով ՀՀ պետական բյուջե վճարման ենթակա 

ԱԱՀ-ի պարտավորության գումարից:  

Հետևաբար, ըստ Գանգատարկման հանձնաժողովի, Ընկերության կողմից ՀՀ 

տարածք ապրանքների ներմուծման գործարքից առաջացած պարտավորությունները 

Մաշտոցի ՀՏ կողմից հաշվարկվել են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

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 էական է համարում հետևյալ հարցադրումներին անդրադառնալը՝ 
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 - գործող օրենսդրական կարգավորումների համաձայն` Բողոք բերած անձի կողմից 

Ռուսաստանի Դաշնությունում վճարված 18 տոկոս ԱԱՀ-ի գումարը հանդիսանու՞մ է 

արդյոք ապրանքի ձեռքբերման գին, թե՝ ոչ. 

 - Բողոք բերած անձի կողմից երկրորդ անգամ ներկայացված հաշվարկը 

հանդիսանու՞մ է արդյոք ճշտված, թե՝ ոչ: 

 Առաջին հարցադրման առնչությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ հարկային 

մարմնի դիրքորոշումը՝ վճարված 18 տոկոս ԱԱՀ-ի գումարը ապրանքի գնի և արդյունքում 

նաև հարկման բազայի մեջ ներառելու առումով, իրավաչափ է՝ հետևյալ հիմնավորմամբ.  

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 72-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ ապրանքների փոխադարձ առևտրում անուղղակի հարկերի գանձումն 

իրականացվում է նշանակման երկրի սկզբունքով, որով նախատեսվում է ապրանքների 

արտահանման ժամանակ ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափի 

կիրառում և (կամ) ակցիզների վճարումից ազատում, ինչպես նաև ներմուծման ժամանակ 

դրանց հարկումն անուղղակի հարկերով։  

Նույն պայմանագրի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ պարբերության համաձայն՝ 

ապրանքների արտահանման ու ներմուծման ժամանակ անուղղակի հարկերի գանձումը և 

դրանց վճարման նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմն իրականացվում են սույն 

Պայմանագրի 18-րդ հավելվածով սահմանված կարգի համաձայն։ 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի անբաժանելի մաս 

համարվող՝ 18-րդ հավելվածով ներկայացված՝ «Ապրանքների արտահանման ու 

ներմուծման, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման ժամանակ 

անուղղակի հարկերի գանձման կարգի և դրանց վճարման նկատմամբ հսկողության 

մեխանիզմի մասին» արձանագրության 14-րդ կետի 2-րդ պարբերության համաձայն՝ ձեռք 

բերված ապրանքների (այդ թվում՝ դրանց պատրաստման մասին պայմանագրով 

աշխատանքների կատարման արդյունք հանդիսացող ապրանքների) արժեք է գործարքի 

այն գինը, որը ենթակա է ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) համար 

մատակարարին վճարման՝ պայմանագրի պայմանների համաձայն։ 

Վարչական վարույթի նյութերում առկա Ընկերության և ՌԴ «Էկոլոգիստիկս» ՍՊ 

ընկերության միջև 23.06.2016թ. կնքված պայմանագրի 2.1. կետի համաձայն՝ գնորդը 

վճարում է մատակարարին պայմանագրին կից հավելվածներով սահմանված գներով, իսկ 
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պայմանագրի 2.2. կետի համաձայն՝ մատակարարը գնորդին է տրամադրում հետևյալ 

փաստաթղթերի բնօրինակները՝ վճարման հաշիվ, հաշիվ-ապրանքագիր և այլն:    

Վարչական գործի նյութերում առկա 23.06.2016թ. թիվ 1068 հաշվի համաձայն՝ 

որպես վճարող և բեռը ստացող նշված է «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերությունը, որպես ձեռք 

բերված ապրանք սահմանված են տախտակներ՝ թվով 720 (400 հատ՝ 35x190x6000 

չափերի և 320 հատ՝ 45x190x6000 չափերի) հատ, որոնց ընդհանուր արժեքը 

սերտիֆիկատի ձևակերպման ծախսի և ԱԱՀ-ի հետ միասին սահմանված է 284.400 

ռուբլի: ԱԱՀ-ի գումարը նշված է 43,322.04 ՌԴ ռուբլու չափով:    

- գործում առկա 18.07.2016թ. թիվ 420 հաշիվ-ապրանքագրի համաձայն՝ որպես 

վճարող և բեռը ստացող նշված է «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերությունը, որպես ձեռք բերված 

ապրանք սահմանված է 40մ3 քանակով տախտակ՝ թվով 720 (400 հատ՝ 35x190x6000 

չափերի և 320 հատ՝ 45x190x6000 չափերի) հատ և բացի ապրանքի արժեքի ընդհանուր 

գումարից (240.677,96 ռուբլի) նշված է նաև ԱԱՀ-ի գումար՝ 43,332.04 ՌԴ ռուբլու չափով:  

Նշվածով հիմնավորվում է, որ ապրանքի վաճառքն իրականացվել է ԱԱՀ-ի 

ներառմամբ, որն ամբողջության մեջ ձևավորել է գործարքի գինը, ինչն էլ իր հերթին 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 18-րդ հավելվածով 

սահմանված արձանագրության 14-րդ կետի համաձայն՝ հանդիսանում է ձեռքբերված 

ապրանքների արժեք: 

Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնա-

հատկությունների մասին ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենք) 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ «Անուղղակի հարկերի մասին» արձանագրության 14-16-րդ կետերի 

կիրառության իմաստով ապրանքների ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի 

հարկման բազաները որոշվում են այդ ապրանքները Հայաստանի Հանրապետության 

տարածք փաստացի ներմուծելու (Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը 

հատելու) օրվա դրությամբ: Հարկման բազաները արտարժույթով արտահայտված լինելու 

դեպքում վերահաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ ելնելով 

ապրանքները Հայաստանի Հանրապետության տարածք փաստացի ներմուծելու օրը 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հրապարակած՝ արժութային 

շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքից: 
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Օրենքի նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ հիմք ընդունելով «Անուղղակի 

հարկերի մասին» արձանագրության 18-րդ կետը՝ ապրանքների ներմուծման դեպքում 

ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի գծով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման 

նպատակով, բացի «Անուղղակի հարկերի մասին» արձանագրության 14-րդ կետով 

նախատեսված՝ ներմուծվող ապրանքների ձեռք բերման արժեքից, ԱԱՀ-ի և 

ակցիզային հարկի հարկման բազայում ներառվում են նաև՝ …………………… : 

Նշված կարգավորումից անմիջականորեն հետևում է, որ ներմուծման ԱԱՀ-ի 

հարկման բազան ներառում է ներմուծվող ապրանքի ձեռքբերման արժեքը, որը 

քննարկվող գործի շրջանակներում կազմել է 284.000 ՌԴ ռուբլի՝ ներառյալ ՌԴ 

օրենսդրությամբ հաշվարկված 18 տոկոս ԱԱՀ-ն, որը կազմել է 43.322,04 ՌԴ ռուբլի: 

Վերոգրյալի արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ հարկային մարմնի կողմից 

հարկման բազան որոշվել և դրա արդյունքում հարկային պարտավորությունները՝ 

ներառյալ տույժերը, հաշվարկվել են գործող օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ: 

Երկրորդ հարցադրման առնչությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ Բողոք բերած 

անձի դիրքորոշումը՝ իր կողմից ճշտված հաշվարկ ներկայացնելու վերաբերյալ, անհիմն է 

և չի համապատասխանում գործով ձեռք բերված փաստական հանգամանքներին: 

Մասնավորապես, Բողոք բերած անձը լսումների ընթացքում ընդունեց այն փաստը, որ 

առաջին անգամ հարկային հայտարարագիրն իր կողմից ներկայացվել է սխալ, իսկ 

վարչական գործի փաստական հանգամանքների համաձայն՝ Ընկերության կողմից 

ներկայացված հայտարարագրի ընդունումը 22.11.2016թ. մերժվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի 

հարկային տեսչության կողմից՝ ամսաթիվը սխալ նշելու հիմքով: 

  «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 16.1-րդ հոդվածի համաձայն՝ հաշվետու 

ժամանակաշրջանի ավարտից հետո մինչև այդ հաշվետու ժամանակաշրջանի 

հաշվարկների (հայտարարագրերի, հաշվետվությունների, հաշվեկշիռների) ներկայացման 

համար օրենքով սահմանված ժամկետների վերջին օրը և դրանից հետո ներկայացված 

մեկից ավելի հաշվարկներից (հայտարարագրերից, հաշվետվություններից, 

հաշվեկշիռներից) առաջինը համարվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 

ներկայացված հաշվարկ (հայտարարագիր, հաշվետվություն, հաշվեկշիռ), իսկ մյուսները` 

ճշտված հաշվարկ (հայտարարագիր, հաշվետվություն, հաշվեկշիռ):  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջին անգամ ներկայացված 

հայտարարագիրը չի ընդունվել ոչ ճիշտ ներկայացնելու արդյունքում, Ընկերությունը չէր 
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կարող համարվել հաշվարկը ներկայացրած, որից իր հերթին բխում է, որ երկրորդ անգամ 

ներկայացված հաշվետվությունը՝ թեկուզև փոփոխված տվյալներով, չի կարող գնահատվել 

որպես ճշտված հաշվարկ:  

Հետևաբար, Հանձնաժողովը գտնում է, որ հարկային մարմնի կողմից Ընկերության 

նկատմամբ տուգանքի կիրառումը պայմանավորված է եղել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 

24-րդ հոդվածով սահմանված պայմանի առկայությամբ, այն է՝ հարկ վճարողների կողմից 

հարկային մարմին ներկայացվող հաշվարկը (հայտարարագիրը, հաշվետվությունը) 

հարկային oրենսդրությամբ սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացնելը:       

Վերոգրյալի արդյունքում Հանձնաժողովը՝ 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. «Մեթր-Սթիլ» ՍՊ ընկերության 15.08.2017թ.-ի բողոքը մերժել. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

գանգատարկման հանձնաժողովի 13.06.2017թ.-ի թիվ 33/4 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 


