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                                                                                                                                              Երևան, Կառավարական տուն 1 
 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 07/10 

(Լինդա Քեյք ՍՊ ընկերության 11.09.2017թ.-ի վարչական բողոքը մերժելու մասին) 
 

 Ք. ԵՐԵՎԱՆ               «14» հոկտեմբերի 2017թ. 
 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը` 

նախագահությամբ ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի Էրեբունու 

հարկային տեսչության 24.05.2017թ. թիվ 1110774 ստուգման ակտի և ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր հարկային և մաքսային մարմինների 04.07.2017թ. թիվ 

37/1 որոշման վերաբերյալ Լինդա Քեյք ՍՊ ընկերության 11.09.2017թ.-ի 

վարչական բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

Լինդա Քեյք ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն կամ Բողոք 

բերած անձ)՝ ի դեմս տնօրեն Լիդա Խաչատրյանի, բողոք է ներկայացրել ՀՀ 

տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողով (այսուհետ` նաև 

Հանձնաժողով)՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Էրեբունու հարկային տեսչության (այսուհետ նաև՝ 

Տեսչություն) 24.05.2017թ. թիվ 1110774 ստուգման ակտի (այսուհետ նաև՝ Ստուգման 

ակտ) և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի (այսուհետ նաև՝ Գանգատարկման հանձնաժողով) 04.07.2017թ. 

թիվ 37/1 որոշման (այսուհետ նաև՝ Որոշում) վերաբերյալ:  
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Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 11.09.2017թ.-ին: 

 Բողոք բերած անձը նշել է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.04.2017թ. թիվ 

1110774 հանձնարարագրով (այսուհետ՝ Հանձնարարագիր) Տեսչության 

աշխատակիցներին հանձնարարվել է «Լինդա Քեյք» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությունում կատարել հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաների կիրառման ճշտության ստուգում: 

Հանձնարարագրով ստուգվող ժամանակաշրջան է սահմանվել 2016թ. 

հունիսի 26-ից մինչև 16.05.2017 թվականը: 

Ստուգումը նախատեսվել է իրականացնել Ընկերության գործունեության 

տարածքում, որը գտնվում է Երևան քաղաք, Տ. Մեծի փ. 33, 1/2 տարածք հասցեում 

(այսուհետ՝ նաև Տարածք): 

Հանձնարարագրի հիման վրա՝ Տեսչության աշխատակիցները 16.05.2017 

այցելել են Տարածքում գտնվող հանրային սննդի օբյեկտ և արձանագրել հսկիչ-

դրամարկղային մեքենայի (այսուհետ՝ նաև ՀԴՄ) շահագործման կանոնների 

խախտում: 

Դրա վերաբերյալ Տեսչության ստուգողները կազմել են ակտի նախագիծ, 

որից հետո 24.05.2017թ. ընդունել են թիվ 1110774 ակտը (այսուհետ՝ Ստուգման 

ակտ): Ըստ Բողոք բերած անձի, Ստուգման ակտի նախագծի վերաբերյալ 

Ընկերությունը ունեցել է առարկություններ, դրանք հայտնել է բանավոր, սակայն 

դրանք ստուգողների կողմից չեն արձանագրվել: 

          Ստուգման ակտով արձանագրվել է, որ «Լինդա Քեյք» ՍՊ ընկերությանը 

պատկանող արագ սննդի կետից կատարվել է 500 դրամ արժողությամբ գնում, որի 

դիմաց վճարումը կատարվել է կանխիկ դրամով: Վաճառողուհին գումարը չի 

մուտքագրել ՀԴՄ և համապատասխան գումարի ՀԴՄ կտրոն չի տրամադրել, որի 

հետ կապված իրականացվել են համապատասխան գործողություններ (ՀԴՄ-ից «Z» 

հաշվետվության դուրս բերում և այլն):  

Արդյունքում, ՀՀ Կառավարության 01.08.2013թ. թիվ 846-Ն որոշմամբ 

հաստատված N 2 հավելվածի (այսուհետ՝ նաև Հավելված) 23-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետի, 40-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, «Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների 

կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենք) 10-րդ հոդվածի, 11-րդ 
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հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ պարբերության հիման վրա Ընկերությանն առաջադրվել է 

տուգանք՝ տվյալ գործունեության իրականացման վայրում տեղադրված ՀԴՄ-ներով 

նախորդ եռամսյակի ընթացքում արտացոլված շրջանառության 0,7 տոկոսի չափով, 

բայց ոչ պակաս 300.000 դրամը: 

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ թեպետ Ստուգման ակտի համաձայն՝ դրա 

անբաժանելի մաս են հանդիսանում Արձանագրությունը և ՀԴՄ կտրոնը, սակայն 

Ստուգման ակտի նախագծին կից, ինչպես նաև Ստուգման ակտին կից 

Ընկերությանը դրանք չեն տրամադրվել, որից ելնելով դրանց վերաբերյալ 

առարկություններ Ընկերությունը չի կարող ներկայացնել: 

Միաժամանակ Բողոք բերած անձը պնդում է, որ Տարածք այցելության նույն 

օրը՝ 16.05.2017թ.-ին, ստուգողները կազմել են ինչ-որ արձանագրություն, որի տակ 

ստորագրել է նաև ընկերության աշխատողը, սակայն տեղյակ չէ, թե այն ստույգ 

ինչի վերաբերյալ է եղել: ՈՒղղակի կատարվածից անակնկալի գալով՝ 

մեխանիկորեն ստորագրել է այն, հնարավոր է նաև, որ ստորագրել է այլ 

փաստաթուղթ:  

Բողոք բերած անձը գտնում է, որ Ստուգման ակտը ոչ իրավաչափ է և 

ենթակա է անվավեր ճանաչման հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

Ընկերությունում ք. Երևան, Տ. Մեծի 33, 1/2 հասցեում վաճառողի համար 

աշխատանքային օրը սովորաբար սկսվում է ժամը 10:00-ից: 

Տեսչության ստուգողներից մեկը 16.05.2017թ., մոտավորապես ժամը 09:50-ի 

սահմաններում այցելել է ք, Երևան, Տիգրան Մեծի 33, 1/2 հասցեում գտնվող 

Ընկերության գործունեության տարածք: Վաճառողուհի Պ. Կարապետյանը նոր է 

եկած եղել աշխատանքի և պատրաստվել է անցնել աշխատանքային 

պարտականությունների կատարմանը, մասնավորապես՝ գործարկել է ՀԴՄ-ն և նոր 

սկսել աշխատանքը: Հաճախորդ տեսուչը, լինելով այդ օրվա առաջին հաճախորդը, 

խնդրել է տալ իրեն որոշակի տեսակի ապրանքներ: Վաճառողը ապրանքները 

տեղավորել է պոլիէթիլենային տոպրակում, դրել վաճառասեղանին՝ ՀԴՄ-ի կողքը և 

ստանալով դրամը պատրաստվել է մուտքագրել այն ՀԴՄ, սակայն տեղի է ունեցել 

անսպասելին: Գնորդ տեսուչն անմիջապես վաճառասեղանի վրայից վերցրել է 

տոպրակով ապրանքները, ներկայացել, արգելել է Ընկերության աշխատողին 
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կատարել գումարի մուտքագրում ՀԴՄ և հայտարարել, որ վճարված գումարը չի 

մուտքագրվել ՀԴՄ, Ընկերության ՀԴՄ-ն վերցնելով կատարել է մի շարք 

գործողություններ, արձանագրելով, որ իբրև թե կատարվել է 5ՕՕ դրամ 

արժողությամբ ապրանքների գնում, որոնց համար վճարել է գումարը, որը չի 

մուտքագրվել ՀԴՄ, կատարել է ՀԴՄ-ով գործողություններ՝ հանելով «Z» 

հաշվետվություն, իբրև թե, այն դեռևս ժամը 09:56-ին եղել է 0, և նույն ժամին 

09:56-ին մուտքագրել է իր կողմից կատարված գնումը: Իրականում, ստուգող 

տեսուչը խոչընդոտել և թույլ չի տվել ընկերության աշխատողին կատարել ՀԴՄ-ով 

գործարքի ձևակերպումը, իր գործողություններով՝ վերցնելով ՀԴՄ-ն սեղանի 

վրայից իր տիրապետման տակ, ուղղակի արգելել է ՀԴՄ-ով գործարքի 

կատարումը:  

Ըստ բողոք բերած անձի՝ հարկային մարմնի կողմից Ընկերության նկատմամբ 

կատարվում է ուղղակի տնտեսական հետապնդում՝ կապված ԵՏՄ անդամ 

երկրներից որոշակի ապրանքատեսակի ներմուծման հետ: 

Անդրադառնալով Ստուգման ակտին, Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ 

խախտվել են օրենքի մի շարք պահանջներ, մասնավորապես՝ «Հայաստանի 

Հանրապետությունում ստուգումների անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի պահանջը, համաձայն որի՝ ստուգումն 

իրականացնող անձը (անձինք) պարտավոր է (են) պահպանել ստուգման հետ 

առնչվող՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի 

պահանջները: 

Նույն օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված  է, որ ակտը կազմվում է խախտում 

հայտնաբերելու դեպքում, մինչդեռ, ըստ Բողոք բերած անձի, տվյալ դեպքում առկա 

է խախտման փաստի բացակայության պայմաններում խախտում արձանագրելու, 

ապա և դրա հիման վրա Ստուգման ակտով Ընկերության նկատմամբ 300.000 

դրամի ոչ իրավաչափ պարտավորություն առաջադրելու գործընթաց: 

Վերոգրյալի արդյունքում Բողոք բերած անձը խնդրել է «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

«ա» կետի, նույն հոդվածի 2-րդ մասի, 69-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 74-րդ հոդվածների 

ուժով անվավեր ճանաչել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Էրեբունու հարկային տեսչության 
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24.05.2017թ. թիվ 1110774 ստուգման ակտը և  ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային 

մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 04.07.2017թ. թիվ 37/1 որոշումը: 

  

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով 

Հանձնաժողովը 2017թ.-ի հոկտեմբերի 14-ին անցկացրել է լսումներ, որին 

ներկայացել էր Բողոք բերած անձի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը: 

Վերջինս լսումների ընթացքում հայտնեց, որ պնդում է բողոքով ներկայացված 

պահանջը: 

 

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. 

3.1. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.04.2017թ. թիվ 1110774 հանձնարարագրի 

հիման վրա 16.05.2017թ.-16.05.2017թթ. Լինդա Քեյք ՍՊ ընկերությունում իրա-

կանացվել է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման ճշտության ստուգում: 

3.2. Ստուգումն իրականացնող հարկային տեսուչների կողմից 16.05.2017թ. 

կազմվել է արձանագրություն, համաձայն որի. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ էրեբունու ՀՏ հարկային 

տեսուչ Արտակ Ազիզյանի կողմից 16.05.2017թ. ժամը 09:50-ին ք. Երևան, Տ. Մեծի 

33. 1/2 հասցեում գործող «Լինդա Քեյք» ՍՊԸ-ին պատկանող արագ սննդի կետից 

կատարվեց գնում 500 դրամ արժողությամբ (2 հատ կրուասան, 2 հատ կեքս), որի 

դիմաց վաճառողուհի Պայծառ Կարապետյանը գումարը չմուտքագրեց ՀԴՄ և 

կտրոն չտրամադրեց: Ժամը 09:56-ին ստուգում իրականացնող հարկային 

ծառայողների կողմից ներկայացվեցին ծառայողական վկայականները և ստուգման 

հանձնարարագիրը՝ ծանոթացման: ՀԴՄ-ից դուրս բերվեց «Z» հաշվետվությունը 0 

դրամ գումարով, վերականգնվեց 500 դրամը և նորից դուրս բերվեց «Z» 

հաշվետվությունը: 



6 
 

3.3. 17.05.2017թ. կազմվել է ստուգման ակտի նախագիծ, որում առկա է 

Ընկերության տնօրեն Լ. Խաչատրյանի ստորագրությունը և գրառում հետևյալ 

բովանդակությամբ. «ՈՒնեմ առարկություն, որը կներկայացնեմ գրավոր»: 

3.4. Իրականացված ստուգման արդյունքում 24.05.2017թ. կազմվել է թիվ 

1110774 ստուգման ակտը: Ստուգման ակտի վերջնամասում «Տնտեսավարող 

սուբյեկտի ղեկավար, հաշվապահ (փոխարինող անձ)» և «Ստացա ակտի մեկ 

օրինակը» բառերի ներքո առկա են ձեռագիր գրառումներ՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. «տն. Լ. Խաչատրյան», ինչպես նաև ստորագրություն: 

Ստուգման ակտի դեմ առարկելու վերաբերյալ որևէ նշում առկա չէ: 

3.5. Համաձայն Ստուգման ակտի՝ «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ էրեբունու ՀՏ հարկային 

տեսուչ Արտակ Ազիզյանի կողմից 16.05.2017թ. ժամը 09:50-ին ք. Երևան, Տ. Մեծի 

33. 1/2 հասցեում գործող «Լինդա Քեյք» ՍՊԸ-ին պատկանող արագ սննդի կետից 

կատարվեց գնում 500 դրամ արժողությամբ (2 հատ կրուասան՝ 3ՕՕ դրամ, 1 հատը՝ 

150 դրամ, 2 հատ կեքս՝ 200 դրամ, 1 հատը՝ 100 դրամ), որի դիմաց վճարումը 

կատարվեց կանխիկ դրամով: Վաճառողուհի Պայծառ Կարապետյանի կողմից 

գումարը չմուտքագրվեց ՀԴՄ և համապատասխան գումարի ՀԴՄ կտրոն 

չտրամադրվեց (հավելված 1): Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձանց 

կողմից ներկայացվեցին ծառայողական վկայականները և ստուգման 

հանձնարարագիրը՝ ծանոթացման: Այնուհետև, ժամը 09:56-ին ՀԴՄ-ից դուրս 

բերվեց «Z» հաշվետվությունը ընդհանուր գումարով, որում ներառված չէր 

կատարված վճարման արժեքը: «Z» հաշվետվությունը դուրս բերելուց հետո 

կատարված վճարման արժեքը՝ 500 դրամը, ժամը 09:56-ին մուտքագրվեց ՀԴՄ, 

դուրս բերվեց կտրոն և ժամը 09:56-ին նորից դուրս բերվեց «Z» հաշվետվությունը 

5ՕՕ դրամ ընդհանուր գումարով (արձանագրությունը կցվում է): Ստուգմամբ 

պարզվեց, որ տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից խախտվել են ՀՀ Կառավարության 

01.08.2013թ. թիվ 846-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 23-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետի պահանջները, որը՝ համաձայն նույն հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետի, համարվում է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման 

կանոնների խախտում և առաջացնում է պատասխանատվություն «Հսկիչ 
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դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 

կարգով...»: 

Ղեկավարվելով «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման ու անցկացման 

մասին»  ՀՀ օրենքի և «Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ 

օրենքի 10-րդ հոդվածի դրույթներով տնտեսավարող սուբյեկտին «ՀԴՄ-ների 

կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ պարբերության 

համաձայն առաջադրվում է տուգանք տվյալ գործունեության իրականացման 

վայրում տեղադրված ՀԴՄ-ներով նախորդ եռամսյակի ընթացքում արտացոլված 

շրջանառության 0,7 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 300.000 դրամը: Տվյալ 

գործունեության իրականացման վայրում տեղադրված թվով 1 մեկ ՀԴՄ-ով 

նախորդ եռամսյակի ընթացքում արձանագրված շրջանառությունը կազմել է 

4.097.918  դրամ, որի 0.7 տոկոսը կազմում է 28.685 դրամ, ուստի տնտեսվարող 

սուբյեկտին առաջադրվում է 300.000 դրամ տուգանք»: 

3.6. Ստուգման ակտի համաձայն՝ ստուգմանը նախորդող մեկ տարվա 

ընթացքում՝ 30.06.2016թ. թիվ 2131804 ակտով ևս արձանագրվել է հսկիչ-

դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտում: 

3.7. Ստուգման ակտի դեմ 03.06.2017թ.-ին գանգատ է ներկայացվել 

Գանգատարկման հանձնաժողովին:  

3.8. Գանգատի քննության արդյունքում Գանգատարկման հանձնաժողովի 

կողմից 04.07.2017թ. կայացվել է թիվ 37/1 որոշումը, որով գանգատը մերժվել է:  

3.9. Վարչական մարմնի կողմից Հանձնաժողովին տրամադրած նյութերում 

առկա է կտրոն՝ տպված 16.05.2017թ.-ին: 

 

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. 

Հանձնաժողովը, հաշվի առնելով վարչական գործի նյութերում ստուգման 

գործընթացի առնչությամբ օրենքով պահանջվող համապատասխան 

փաստաթղթերի, այն է՝ խախտում հանդիսացող գործողությունների վերաբերյալ 
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կազմված արձանագրության, ստուգման ակտի նախագծի և ստուգման ակտի 

առկայությունը, դրանք Ընկերության տնօրենին պատշաճ ծանոթացնելու և 

վերջինիս կողմից ստորագրված լինելու հանգամանքները, գտնում է, որ սույն 

վարույթի շրջանակներում վարչական մարմնի կողմից կատարվել է 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով սահմանված ապացուցման պարտականությունը, 

որպիսի պարագայում նշված փաստաթղթերում առկա փաստերը հերքելու 

պարագայում ապացուցման պարտականությունը՝ իր համար բարենպաստ 

փաստական հանգամանքների առկայության դեպքում, կրում է Բողոք բերած անձը: 

Մասնավորապես, որպես բարենպաստ փաստական հանգամանք Բողոք 

բերած անձի կողմից նշվել է, որ գնորդ տեսուչն անմիջապես վաճառասեղանի 

վրայից վերցրել է տոպրակով ապրանքները, ներկայացել, արգելել է Ընկերության 

աշխատողին կատարել գումարի մուտքագրում, իր գործողություններով՝ վերցնելով 

ՀԴՄ-ն սեղանի վրայից իր տիրապետման տակ, ուղղակի արգելել է ՀԴՄ-ով 

գործարքի կատարումը, սակայն որևէ ապացույց՝ ի հիմնավորումն վերոհիշյալ 

փաստական հանգամանքների, չի ներկայացրել: Ավելին, Գանգատարկման 

հանձնաժողովը անդրադառնալով նշված հանգամանքին, հերքել է այն՝ նշելով, որ 

որպես գնորդ հանդես եկած տեսուչը դուրս է եկել Տարածքից և տեղեկացրել է մյուս 

պաշտոնատար անձանց՝ իրականացված գնման և ՀԴՄ չձևակերպելու վերաբերյալ, 

որից հետո միայն տեսուչները մուտք են գործել Տարածք, ինչից հետևում է, որ 

վաճառողը ունեցել է բավարար ժամանակ՝ ապրանքի դիմաց վճարված գումարը 

ՀԴՄ մուտքագրելու համար, ինչը սակայն չի կատարվել և հիմնավորվել է ՀԴՄ-ից 

դուրս բերված «Z» հաշվետվությամբ:  

Հետևաբար, Հանձնաժողովը գտնում է, որ արձանագրված, իսկ այնուհետև 

ստուգման ակտում ամրագրված գործողությունները պարունակում են ՀՀ 

կառավարության 01.08.2013թ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներին ներկայացվող 

պահանջները, կիրառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ 1325-Ն ու 2005 թվականի 

հունիսի 1-ի թիվ 946-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 846-Ն 

որոշման հավելված 2-ի 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջի 
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խախտման հատկանիշները, որի արդյունքում Ընկերության նկատմամբ 

իրավացիորեն կիրառվել է Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին 

ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 300.000 ՀՀ դրամ գումարի 

տուգանքը: 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից 

իրականացվել է գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, օբյեկտիվ և 

լրիվ քննություն և ներկայացված բողոքի շրջանակներում բացակայում են 

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

հոդվածով սահմանված՝ վարչական ակտն անվավեր ճանաչելու հիմքերը: 

Անդրադառնալով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Էրեբունու հարկային տեսչության 24.05.2017թ. 

թիվ 1110774 ստուգման ակտն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ Բողոք բերած անձի 

պահանջին, Հանձնաժողովը գտնում է, որ այն ըստ էության ածանցյալ է 

Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջից, 

որպիսի պարագայում Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումն անվավեր 

ճանաչելու պահանջի մերժումն ինքնըստինքյան հանգեցնում է նաև Տեսչության 

24.05.2017թ. թիվ 1110774 ստուգման ակտն անվավեր ճանաչելու պահանջի 

մերժման: 

Այնուամենայնիվ, վերոհիշյալ պահանջն ինքնուրույն դիտարկելու դեպքում 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ այն ենթակա չէ քննության Հանձնաժողովի կողմից՝ 

հետևյալ հիմնավորմամբ. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, 

վարչական կարգով բողոք կարող է ներկայացվել վարչական ակտն ընդունած՝ 

ա. վարչական մարմնին. 

բ. վարչական մարմնի վերադաս վարչական մարմնին:  

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, սույն հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետով 

նախատեսված՝ վարչական մարմնի որոշումները կարող են բողոքարկվել 

«Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

նախատեսված բողոքարկման հանձնաժողով: 

«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն, հարկային և մաքսային մարմինների կամ դրանց ծառայողների 
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գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ համապատասխան վերադաս 

մարմնի որոշումները կարող են բողոքարկվել բողոքարկման հանձնաժողով:  

Նշված հոդվածների վերլուծությունից հետևում է, որ Հանձնաժողովին կարող 

են բողոքարկվել հարկային և մաքսային մարմինների կամ դրանց ծառայողների 

գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ համապատասխան վերադաս 

մարմնի որոշումները, որպիսի պարագայում սկզբնական վարչական ակտը որպես 

Հանձնաժողովին բողոքարկման ենթակա վարչական ակտ դիտարկվել չի կարող: 

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. Լինդա Քեյք ՍՊ ընկերության 11.09.2017թ.-ի վարչական բողոքը մերժել. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 

04.07.2017թ. թիվ 37/1 որոշումը և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի Էրեբունու հարկային տեսչության 24.05.2017թ. թիվ 1110774 

ստուգման ակտը 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 

 

 


