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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ № 05/04 

(Ապագա տուր ՍՊ ընկերության 13.03.2018թ.-ի վարչական բողոքը մասնակի 
բավարարելու մասին) 

 

 Ք. ԵՐԵՎԱՆ                «06» ԱՊՐԻԼԻ 2018թ. 

 

 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ 

նախագահությամբ ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 2017թ. 

դեկտեմբերի 26-ի թիվ 69/1 որոշման վերաբերյալ Ապագա տուր ՍՊ ընկերության 

13.03.2018թ.-ի վարչական բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

Ապագա տուր 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) 26.12.2017թ.-ի թիվ 69/1 որոշման (այսուհետ՝ նաև 

Որոշում) վերաբերյալ:  

Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 13.03.2018թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ստուգումների կազմակերպման և 

դիտարկման վարչության կողմից Ընկերությունում կատարվել է բյուջեի հետ 

փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության 

առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում, որի արդյունքում 23.09.2017թ. 

կազմվել է թիվ 1012548 ստուգման ակտը (այսուհետ` նաև Ստուգման ակտ), որի 1-ին և 3-



 
 

րդ կետերով առաջադրվել են ընդհանուր՝ 12.183.280 դրամի չափով հարկային 

պարտավորություններ: 

Ստուգման ակտը բողոքարկվել է Գանգատարկման հանձնաժողով, որի 

26.12.2017թ. թիվ 69/1 որոշմամբ գանգատը մերժվել է՝ Ստուգման ակտը թողնելով 

անփոփոխ:  

Բողոք բերած անձը պնդում է, որ Ստուգման ակտը և Որոշումն ընդունվել են ՀՀ 

օրենսդրության խախտումներով, այդ թվում՝ օրենքի սխալ կիրառմամբ՝ ստորև բերվող 

հիմքերով ու հիմնավորումներով. 

1. Ստուգման ակտի 1-ին կետով արձանագրվել է, որ Ընկերության կողմից 2015թ.-ի 

արդյունքներով ներկայացված շահութահարկի հաշվարկում հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով ծախսերն ավել ավել են ցույց տրվել 16.383.000 դրամի, իսկ 

աշխատանքների վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների գծով՝ 

111.000 դրամի չափով: Արդյունքում ստուգողների կողմից արձանագրվել է 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի և 2-րդ կետի բ և 

դ ենթակետերի խախտում: 

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ Գանգատարկման հանձնաժողովը հիմք է ընդունել 

ստուգողների հետևությունն այն մասին, որ Ընկերության կողմից հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով և աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ 

վճարումների գծով ծախսերն ավել են ցույց տրվել Ընկերության կողմից 

համապատասխան հիմնավորող որոշ փաստաթղթերի չներկայացման պատճառով, 

թեպետ նման դիրքորոշումն անհիմն է, քանզի այդ փաստաթղթերը վերաբերում են 

արդեն իսկ ստուգված ժամանակահատվածի, և Ընկերությունը պարտավոր չէր մի քանի 

տարվա վաղեմության փաստաթղթեր պահպանել, այն դեպքում, երբ արդեն իսկ այդ 

գումարով նշված հաշվետվություն ներկայացվել էր նախկին տարիներին և հարկային 

մարմինը այն համարել էր հիմնավորված և չէր արձանագրել որևէ խախտում այդ գծով: 

Բացի այդ, իրավական որևէ նորմից չի բխում փաստաթղթերի չներկայացման 

պատճառով որպես խախտում որակել Ընկերության կողմից նշված գումարով 2015թ. 

հարկվող շահույթը պակաս ցույց տալն այն դեպքում, երբ իրականում ստուգողներն իրենք 

տեսնում են այդ միջոցները առկա Ընկերությունում և ընդունում են այդ փաստը, սակայն 

Ընկերության վրա դնում են ձևական պահանջ՝ ներկայացնելու փաստաթղթեր, երբ 

Ստուգման ակտի հիմնավորվածությունն ապացուցելու պարտականությունը կրում է 

հարկային մարմինը: 

Ըստ այդմ, Բողոք բերած անձը գտնում է, որ՝  



 
 

- Որոշման մեջ և Ստուգման ակտում փաստացի նշված չեն այն իրավական և 

փաստական հիմքերը, որոնց ուժով Ընկերության կողմից ցույց տված ծախսերը ավել են և 

չէին կարող ճանաչվել Ընկերության՝ 2015թ. շահութահարկը հաշվարկելիս: Հետևաբար, 

Որոշմամբ և Ստուգման ակտով խախտվել են ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետի, «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի  55-րդ հոդվածի 1-ի կետի և 

57-րդ հոդվածի 1-ի կետի պահանջները: 

- ստուգում իրականացրած մարմնի կողմից չեն պահպանվել վարչական ակտին 

առաջադրվող մի շարք հատկանիշներ, մասնավորապես՝ իրավական որոշակիությունը: 

Հարկային ստուգում իրականացնող մարմինը, հղում կատարելով պարզապես օրենքի 

համապատասխան դրույթին և նշելով, որ այն բխում է սկզբնական հաշվապահական 

փաստաթղթերի ստուգումից, նշելով գումարը, որևէ փաստաթղթի վերաբերյալ նշում չի 

կատարել, չի շարադրել խախտման էությունը, փաստական հանգամանքները: ՀՀ 

վճռաբեկ դատարանը թիվ ՎԴ/1215/05/09 գործով կայացված որոշման շրջանակներում 

անդրադարձել է վարչական ակտում համապատասխան փաստաթղթերին հղում 

կատարելու պարտավորությանը: Սակայն, Բողոք բերած անձի պնդմամբ, տվյալ դեպքում 

բացակայում է նման հղում և իրավական որոշակիության բացակայության պայմաններում 

Ընկերության համար պարզ չէ, թե ինչում է կայանում խախտման էությունը, հաշվարկի 

սխալը: 

 - հաշվի չեն առնվել ու չեն հերքվել փաստական հանգամանքների վերաբերյալ 

Ընկերության ներկայացրած տվյալները և տեղեկությունները, մասնավորապես՝ ստուգում 

իրականացնող տեսուչների կողմից համակողմանի վերլուծված և պատշաճ գնահատված 

չէ Ընկերության կողմից ներկայացված հայտարարությունն առ այն, որ նշված ծախսերը 

հիմնավոր են և ավել ցույց տրված չեն: Ստուգման ակտում ծախսերի ավել համարվելու 

վերաբերյալ որևէ նշում բացակայում է, այնինչ առանց այդպիսի մանրամասն 

վերլուծության անհնար է պարզել, թե ստուգում իրականացնող տեսուչների ծախսերը 

ավել ցույց տրված համարելու եզրահանգումը ո՞ր օրենսդրական կարգավորումից է բխում: 

Համաձայն «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի և Հրահանգի 

4.8.1-րդ կետի 1՝ արտադրանքի արտադրության և ծառայությունների մատուցման հետ 

անմիջականորեն կապված ծախսերի չափով համախառն եկամտից նվազեցումները 

կատարվում են տվյալ արտադրանքի և ծառայությունների իրացմանը համապատասխան: 

ՀՀ կառավարության 25.08.1998թ.-ի «Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի 

                                                 
1 Խոսքը գնում է ՀՀ հարկային տեսչության 04.03.1999թ. «Ոչ ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկման եվ վճարման կարգի 
մասին» հրահանգը հաստատելու մասին թիվ 01/13 հրամանի շրջանակներում ներկայացված հրահանգի 4.8.1.-րդ կետի մասին: 



 
 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջները սահմանելու և այդ փաստաթղթերի կազմման 

կարգը հաստատելու մասին» թիվ 525 որոշման 2-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն՝ 

ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները 

համարվում են բավարարված, եթե դրանք որպես ծախս հաշվեգրելու համար ակտիվների 

ձեռքբերման գծով իրականացված տնտեսական գործառնությունները հարկ վճարողի մոտ 

ձևակերպված են սկզբնական հաշվառման (հաշվապահական) փաստաթղթերով 

(հաշվարկային ու այլ փաստաթղթերով), և եթե ծախս ձևակերպող հարկ վճարողների մոտ 

փաստացի կատարված գործառնություններին վերաբերող առկա սկզբնական հաշվառման 

(հաշվապահական) փաստաթղթերն ունեն հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող 

օրենքներով ու իրավական այլ ակտերով ծախսերի (ծախսումների) հավաստիության 

(հիմնավորվածության) նկատմամբ ներկայացվող պահանջներն ապահովելու համար 

անհրաժեշտ տվյալները և տարրերը, իսկ սույն որոշմամբ հաստատված կարգով 

նախատեսված` նյութական ու ոչ նյութական ակտիվների, ապրանքանյութական 

պաշարների, այլ ակտիվների ձեռքբերման դեպքում` նաև այլ անհրաժեշտ տվյալներ ու 

տարրեր:  

Տվյալ դեպքում ըստ Բողոք բերած անձի՝ Ընկերության կողմից ծառայությունների 

մատուցման հետ անմիջականորեն կապված ծախսերի չափով համախառն եկամտից 

նվազեցումները կատարվել են օրենսդրության համապատասխան, այն է 2015թ.-ին՝ հիմք 

ընդունելով սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը: 

Հիմք ընդունելով «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետի, 

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ 

պարբերության, ՀՀ կառավարության 11.03.2010թ. Ֆինանսական հաշվետվություն-

ների միջազգային ստանդարտները և միջազգային ստանդարտների ուղեցույցները 

հրապարակելու մասին թիվ 235-Ն որոշման հավելվածով սահմանված ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային 

հիմունքների 4-րդ գլխի 4.50 կետի պահանջները՝ Բողոք բերած անձի համոզմամբ 

ակնհայտ է, որ հաշվի առնելով «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 

պահանջը, ծախսերը չեն կարող ստուգող տեսուչների հայեցողությամբ ճանաչվել ավել 

ցույց տրված, երբ Ընկերության նախկին շահութահարկի հաշվետվություններից, 

ներկայացված հայտարարությունով հստակ երևում է կատարված ծախսերի 

հիմնավորվածությունը: Ավելին, Ընկերությունում անցկացված նախկին ստուգման 

ժամանակ որևէ խախտում հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվարկման հետ 

կապված չի արձանագրվել: Բացի այդ, Ընկերության հաշվապահական հաշվառումը 



 
 

վարվել է հաշվապահական ընկերության կողմից, որի հետ պայմանագրային հարաբերու-

թյունները դադարեցնելուց հետո Ընկերությանը հանձնման-ընդունման ակտով հանձնվել 

են միայն կնիքը և դրամարկղային գիրքը: ՈՒստի, Ընկերության կողմից կատարված 

մաշվածության հաշվարկների հիմքը հանդիսացել են նախկին տարիների 

հաշվետվություններում արձանագրված թվերը, ժամանակահատվածներ, որոնք արդեն 

իսկ ենթարկվել են ստուգման և որևէ խախտում այդ հաշվարկների առնչությամբ չի 

արձանագրվել: 

Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի հիմքով Բողոք 

բերած անձը պնդում է, որ նշված ծառայությունները 2015թ. ծախս ճանաչելու համար 

օրենքով սահմանված երկու պայմանները փաստացի եղել են բավարարված: 

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 

43-րդ հոդվածի 1-ին մասի վերլուծությունից ակնհայտ է, որ վարչական մարմինը 

ստուգման ընթացքում խախտումների հայտնաբերման դեպքում օրենքի ուժով և օրենքով 

սահմանված վավերապայմանների մատնանշմամբ պարտավոր է դրանք արձանագրել 

ստուգման ակտում: Միայն նշված պահանջի պահպանման արդյունքում է հնարավոր 

խախտման համար որևէ կազմակերպության առաջադրել պարտավորություն: Այսինքն 

պարտավորություն առաջադրելու համար անհրաժեշտ է, որ խախտումը սահմանված 

կարգով արձանագրվի և ապացուցվի, որի պարտավորությունը դրված է վարչական 

մարմնի վրա: 

Հատկանշական է նաև, որ վարչական վարույթի ժամանակ փաստական 

հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննարկման ապահովումը 

վարչական մարմնի պարտականությունն է, ընդ որում անձի համար ոչ բարենպաստ 

փաստական հանգամանքների առկայության դեպքում ապացուցման պարտականությունը 

վարչական վարույթի ընթացքում, ինչպես նաև ակտի հիմքում ընկած փաստական 

հանգամանքների ապացուցման բեռը գործի քննության ընթացքում կրում է վարչական 

մարմինը, իսկ փաստի առկայությունը կամ բացակայությունը վիճելի մնալու դեպքում դրա 

բացասական հետևանքները կրում է այդ փաստի ապացուցման բեռը կրող կողմը, տվյալ 

դեպքում` վարչական մարմինը: 

Տվյալ դեպքում, Բողոք բերած անձի պնդմամբ, Գանգատարկման հանձնաժողովը 

պարտավոր էր անդրադառնալ ոչ միայն Ստուգման ակտում ավել ցույց տրված 

համարված ծախսերին, այլ նաև Ընկերության կողմից տրամադրված հայտարարությանը, 

դրա բովանդակությանը, կրած ծախսերի բնույթին, վերլուծել գործարքի ամբողջ շղթան և 



 
 

տալ գործարքին պատշաճ գնահատական: 

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ Գանգատարկման հանձնաժողովի և ստուգումն 

իրականացրած մարմնի կողմից նաև սխալ է մեկնաբանվել և կիրառվել «Հարկերի 

մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածը՝ հարկի ամբողջ գումարի չափով տուգանքի 

կիրառման մասով: Մասնավորապես, օրենքի համապատասխան հոդվածում խոսքը գնում 

է խախտումն արձանագրելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում նույն հարկատեսակի գծով 

հարկվող օբյեկտը կրկին թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու մասին, այն դեպքում, երբ 

2015թ. թիվ 5012585 ստուգման ակտով արձանագրվել է շահութահարկի հաշվարկում 

ծառայությունների մատուցումից հասույթը և համախառն եկամտից նվազեցվող ծախսերը 

պակաս ցույց տալու խախտում, այլ ոչ թե հիմնական միջոցների մաշվածության գծով 

ծախսերն ավել ցույց տալու խախտում: Հետևաբար, վկայակոչված օրենքի 27-րդ հոդվածը 

կիրառելի չէ այս դեպքում: Վերոգրյալից, ըստ Բողոք բերած անձի, բխում է, որ ստուգման 

ընթացքում կազմված ակտում Ընկերությանը առաջադրվել են օրենքին 

չհամապատասխանող և արարքին անհամաչափ տուգանքներ: 

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

պարբերության համաձայն` իրավական ակտի մեկնաբանությամբ չպետք է փոփոխվի 

դրա իմաստը, մինչդեռ ըստ Բողոք բերած անձի, «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 

10-րդ հոդվածի՝ հարկային մարմնի կողմից տրված մեկնաբանությունն ըստ էության 

փոփոխում է հենց այդ հոդվածի իմաստը, քանզի բացարձակ անհիմն կերպով վերացնում 

է եկամտի ստացման համար անհրաժեշտ և փաստաթղթերով հիմնավորված ծախսն 

այդպիսին ձևակերպելու հարկ վճարողի իրավունքը: Ցանկացած պարագայում պետք է 

պահպանվի եկամուտը և ծախսը միաժամանակ ճանաչելու կանոնը, որի իրավական 

հիմքերը վերը ներկայացվել են: 

Բողոք բերած անձը նշել է, որ ակնհայտորեն խախտվել է «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված 

վարչարարության համաչափության և 5-րդ հոդվածով սահմանված ձևական 

պահանջներով անձին ծանրաբեռնելու անթույլատրելիության սկզբունքները: 

Վերոգրյալի հիման վրա Բողոք բերած անձը խնդրել է անվավեր ճանաչել 

Ստուգման ակտի 1-ին կետը և Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումը: 

 2. Ստուգման ակտի 3-րդ կետով որպես խախտում է դիտարկվել Ընկերության 

կողմից դրամով հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներից 2015թ.-ի 3-րդ եռամսյակում 

227.749 դրամ և 4-րդ եռամսյակում՝ 1.256.184 դրամ գումար չպակասեցնելը՝ որպես 

իրավական հիմք նշելով «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 



 
 

3-րդ կետի գ ենթակետը, այսինքն՝ Ընկերության կողմից պակաս ԱԱՀ է հաշվարկվել և 

վճարվել պետական բյուջե: 

 Բողոք բերած անձը պնդում է, որ Որոշման և Ստուգման ակտի 3-րդ կետը չի բխում 

ՀՀ օրենսդրության պահանջներից՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

- Ստուգման ակտի հիմնավորվածության պահանջը պահպանված չէ: Ստուգման 

ակտում փաստացի նշված չեն այն իրավական հիմքերը՝ օրենքի կամ այլ իրավական 

ակտի դրույթները, նորմերը, այն բոլոր փաստական հանգամանքները, որոնց ուժով 

վերոնշյալ ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա էին պակասեցման հաշվետու շրջանում 

հաշվանցման ենթակա գումարներից: 

Ստուգման ակտում չի վերլուծվել «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 

27-րդ հոդվածը, և չի վկայակոչվել այդ խախտման հիմք հանդիսացող գործարքները: 

Ստուգում իրականացնող տեսուչների կողմից կազմված ստուգման ակտում վերաբերելի 

օրենսդրական նորմերը վկայակոչելուց զատ պետք է ներառվեն դրանց վերլուծությունը և 

համապատասխան փաստական հանգամանքները, որպեսզի վերագրվող խախտումը 

պարզ լինի նաև հարկ վճարողին: Հետևաբար, ստուգումն իրականացրած անձանց 

կողմից խախտվել են՝ «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» 

ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ի մասի պահանջները:  

- Եթե նույնիսկ ընդունվի, որ Ընկերության կողմից թույլ է տրվել ձևակերպումային 

սխալ, դրա արդյունքում պետությանը որևէ վնաս չի պատճառվել: Մինչդեռ Ընկերության 

նկատմամբ տուգանքներ են առաջադրվել՝ անտեսելով այն հանգամանքը, որ 

սահմանամերձ գյուղական համայնքներում գործունեություն ծավալող տնտեսավարող 

սուբյեկտներն օգտվում են հարկային արտոնություններից:  

- Առաջադրվել են օրենքին չհամապատասխանող և արարքին անհամաչափ 

տուգանքներ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով 

սահմանված ԱԱՀ գանձումը վերաբերում է ոչ թե կոնկրետ որևէ ժամանակաշրջանի ԱԱՀ-

ի հաշվարկով ներկայացված, այլ ԱԱՀ-ի հաշվարկներով պետական բյուջե վճարման 

ենթակա պակաս հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարին: Տվյալ դեպքում, ըստ Բողոք բերած 

անձի, ակնհայտ է, որ Ընկերությունը պակաս հարկ ցույց չի տվել (չի կատարել օրենքով 

պատժելի խախտումը) և պետական բյուջե է վճարել ԱԱՀ պարտավորությունն 

ամբողջությամբ, սակայն Ստուգման ակտում տվյալ փաստի մասին որևէ նշում արված չէ: 

Ուստի Ստուգման ակտով առաջադրված «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 

43-րդ հոդվածով սահմանված ԱԱՀ-ի գանձումը կիրառելի չէ: 



 
 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածում նշված 

տուգանքները հաշվարկվում և գանձվում են նույն հոդվածի կետերում նշված ԱԱՀ-ի 

համապատասխան գումարի նկատմամբ: Քանի որ Ընկերությունը ԱԱՀ 

հաշվետվություններում չի կատարել պակաս հարկի հաշվարկման խախտում և հարկի 

պակաս վճարում պետական բյուջե՝ համաձայն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի 43-րդ հոդվածի, ապա «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ 

հոդվածով նախատեսված պետական բյուջե վճարման ենթակա հարկի գծով 

տուգանքները կիրառելի չեն: 

- Հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածը՝ Բողոք բերած 

անձը նշել է, որ Ստուգման ակտի 3-րդ կետում Ընկերությանն առաջադրվել է 10 տոկոսի 

չափով տուգանք հաշվապահական հաշվարկները սխալ կազմելու համար, սակայն 

Ստուգման ակտից պարզ չէ, թե ինչ հաշվապահական հաշվարկների մասին է խոսքը. 

ԱԱՀ հաշվետվությունը հաշվապահական հաշվարկ չի հանդիսանում: Հետևաբար, 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն՝ պակաս հաշվարկված հարկի 

գումարի 10%-ի տուգանքը կիրառելի չէ: 

- ՀՀ Սահմանադրական դատարանը թիվ ՍԴՈ-1203 (28 ապրիլի 2015 թվական) 

որոշմամբ արտահայտել է հետևյալ դիրքորոշումը. «...«Շահութահարկի մասին» և 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ դրանց 

կարգավորման ոլորտում պատասխանատվություն նախատեսող նորմերը սանկցիա են 

նախատեսում միայն այն պարագայում, երբ իրավախախտման օբյեկտիվ կողմ 

հանդիսացող արարքի (գործողության կամ անգործության) արդյունքում պետությանը, 

հասարակությանը գույքային վնաս է պատճառվել, այսինքն՝ իրավախախտման կազմը 

նյութական է, այլ ոչ թե ձևական: 

ՀՀ Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ վիճարկվող դրույթով 

նախատեսված իրավակարգավորման կիրառման ժամանակ պետք է հաշվի առնվի այն 

հանգամանքը, թե արդյոք շահույթի հաշվարկում վնասի ավել ցույց տալը հանգեցրե՞լ է 

հարկի նվազեցման, թե՝ ոչ, այսինքն՝ արդյո՞ք պետությանը հասցվել է գույքային վնաս, թե՝ 

ոչ: Հակառակ պարագայում վիճարկվող դրույթը հանդես կգա որպես վարչական 

պատասխանատվությանը բնորոշ կանխարգելիչ, դաստիարակչական իրավակարգավորիչ 

գործառույթից բխող պատասխանատվության ինստիտուտ նախատեսող դրույթ»: 

ՀՀ Սահմանադրական դատարանը գտել է, որ տուգանքը կիրառելի է միայն այն 

դեպքերում, երբ վնասի ոչ ճիշտ հաշվարկը հանգեցնում է շահութահարկի գծով 

պարտավորությունների ոչ բարեխիղճ կատարման: Իրավակիրառ պրակտիկայում տվյալ 



 
 

դրույթը չի կարող մեկնաբանվել և կիրառվել այնպես, որ տուգանք նշանակվի և գանձվի 

այն պարագայում, երբ տարբեր պատճառներով ավելի մեծ ցույց տրված վնասը չի 

հանգեցրել հարկային պարտավորությունների չկատարման: 

Հետևաբար, Ընկերությունը չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել 

պետությանը փաստացի վնաս չպատճառելու հիմքով, քանի որ փաստացի կատարել է իր 

հարկային պարտավորությունները: 

Վերոգրյալի հիման վրա Բողոք բերած անձը պնդել է, որ Ստուգման ակտն 

ընդունվել է օրենքի խախտմամբ, այդ թվում՝ սխալ կիրառմամբ, առկա են Որոշման՝ 

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

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված անվավերության հիմքերը, ուստի խնդրել է անվավեր 

ճանաչել Գանգատարկման հանձնաժողովի 26.12.2017թ. թիվ 69/1 որոշումը: 

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2018թ.-ի ապրիլի 06-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էին Ընկերության 

տնօրեն Արտակ Չիբուխչյանը և լիազորված անձ Աննա Մարգարյանը: 

Վերջիններս լսումների ընթացքում պնդեցին բողոքի փաստական և իրավական 

հիմքերն ու հիմնավորումները: 

 

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 բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստական հանգամանքները. 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.06.2017թ. թիվ 1012548 հանձնարարագրի հիման 

վրա 26.07.2017թ.-ից մինչև 29.08.2017թ.-ը Ընկերությունում կատարվել է բյուջեի հետ 

փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության 

առանձին պահանջների ճշտության ստուգում:  

- Ստուգման արդյունքում 23.09.2017թ.-ին կազմվել է թիվ 1012548 ստուգման 

ակտը: Ստուգման ակտի 1-ին՝ Շահութահարկ վերտառությամբ կետով արձանագրվել է 

հետևյալը. Ներկայացված սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի 

ստուգումից պարզվեց, որ ընկերության կողմից 2015թ.-ի արդյունքներով կազմված և 

հարկային տեսչություն ներկայացված շահութահարկի հաշվարկում, կապված հիմնական 



 
 

միջոցների մաշվածության գծով ծախսերն ավել ցույց տալու հետ, ծախսերն ավել են ցույց 

տրվել 16.383.000 դրամով: Խախտվել է Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 1-ին կետի և 2-րդ կետի դ) ենթակետի պահանջները: Իսկ աշխատանքի 

վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների գծով ծախսերն ավել են ցույց 

տրվել 111.000 դրամ, խախտելով Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-

ին կետի և 2-րդ կետի բ) ենթակետի պահանջները: Արդյունքում ընկերության կողմից 

2015թ.-ի արդյունքներով կազմված և հարկային տեսչություն ներկայացրած 

շահութահարկի հաշվարկով պակաս հարկվող եկամուտ է հաշվարկվել 16.494.000 դրամ, 

որի նկատմամբ Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 33 հոդվածով սահմանված կարգով 

հաշվարկվում է 3.298.800 դրամ (16.494.000 դրամ x շահութահարկ): 

Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի հարկվող օբյեկտը 

թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու դեպքում հարկ վճարողից գանձվում է թաքցված 

կամ պակաս ցույց տրված հարկվող օբյեկտի համար նախատեսված հարկի գումարը՝ 

3.298.800 դրամ, ինչպես նաև հարկային մարմնի կողմից խախտումն արձանագրելուց 

հետո մեկ տարվա ընթացքում նույն հարկատեսակի գծով հարկվող օբյեկտը կրկին 

թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու համար՝ տուգանք՝ հարկի ամբողջ գումարի չափով՝ 

3.298.800 դրամ: 

Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն հաշվապահական 

հաշվառում չվարելու կամ սահմանված կարգի խախտումներով այն վարելու, 

հաշվապահական հաշվետվությունները, հաշվարկները, հայտարարագրերը և հարկային 

օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթերն ու տեղեկությունները սխալ կազմելու 

համար հարկ վճարողից գանձվում է տուգանք՝ այդ խախտումների հետևանքով պակաս 

հաշվարկված գումարի 10%-ի չափով, գումարով՝ 3.298.800 դրամ: 

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

սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ 

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

ընդամենը՝ տույժ 1.784.096 դրամ (տույժերի հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվել 

գերավճարների առկայությունը): 

Ընդամենը շահութահարկի գծով ենթակա է վճարման պետական բյուջե 

8.711.576 դրամ: 

Ստուգման ակտի 3-րդ՝ Ավելացված արժեքի հարկ կետի համաձայն. 

Ներկայացված սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի ստուգումից 

պարզվեց, որ ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների գծով 2015թ.-ի III 



 
 

եռամսյակի արդյունքներով կազմված և հարկային տեսչություն ներկայացրած ավելացված 

արժեքի հարկի հաշվարկում 7.185.342 դրամ, իսկ 2015թ.-ի IV եռամսյակի արդյունքներով 

կազմված և հարկային տեսչություն ներկայացված ավելացված արժեքի հարկի 

հաշվարկում 14.794.801 դրամ ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի համաձայն 

ԱԱՀ-ից ազատված գործարքներ նշելու փոխարեն նշել է ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով 

հարկվող գործարքներ: Վերը նշվածի հետևանքով ընկերության կողմից խախտվել է 

ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 3-րդ կետի զ ենթակետի պահանջները, այն 

է՝ չհարկվող գործարքների տեսակարար կշռի համամասնությամբ ԱԱՀ-ի գումարները 

ենթակա էին պակասեցման հաշվետու շրջանում հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումարներից: Վերը շարադրվածի համապատասխան հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումարներից չի պակասեցվել 2015թ.-ի III եռամսյակում 227.749 դրամով, իսկ 2015թ.-ի IV 

եռամսյակում 1.256.184 դրամով: Արդյունքում ընկերության կողմից պակաս ԱԱՀ է 

հաշվարկվել և վճարվել պետբյուջե 1.483.933 դրամ: 

Համաձայն ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 1) և 3) կետերի՝ հարկ 

վճարողին առաջադրվում է գանձման 2015թ.-ի 3-րդ եռամսյակի համար 227.749 դրամ 

ԱԱՀ և 2015թ.-ի 4-րդ եռամսյակի համար 1.256.184 դրամ ԱԱՀ, ինչպես նաև նույն 

հոդվածի բ) ենթակետի համաձայն՝ տուգանք 2015թ.-ի 3-րդ եռամսյակի համար 50% 

դրույքաչափով՝ գումարով՝ 113.874 դրամ և 2015թ.-ի 4-րդ եռամսյակի համար տուգանք 

100% դրույքաչափով գումարով՝ 973.126 դրամ (1.256.184-283.058): 

Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն հաշվապահական 

հաշվառում չվարելու կամ սահմանված կարգի խախտումներով այն վարելու, 

հաշվապահական հաշվետվությունները, հաշվարկները, հայտարարագրերը և հարկային 

օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթերն ու տեղեկությունները սխալ կազմելու 

համար հարկ վճարողից գանձվում է տուգանք՝ այդ խախտումների հետևանքով պակաս 

հաշվարկված հարկի գումարի 10%-ի չափով, գումարով՝ 120.087 դրամ: 

Նույն օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկում է տույժ ժամկետանց 

յուրաքանչյուր օրվա համար 0.15 % դրույքաչափով՝ գումարով 780.683 դրամ: 

Ընդամենը ԱԱՀ-ի գծով ենթակա է վճարման պետբյուջե 3.471.703 դրամ: 

- Ստուգման ակտի դեմ Ընկերության կողմից 22.11.2017թ. գանգատ է ներկայացվել 

Գանգատարկման հանձնաժողով:  

- Գանգատարկման հանձնաժողովը գանգատի քննության արդյունքում 26.12.2017թ. 

թիվ 69/1 որոշմամբ գանգատը մերժել է և Ստուգման ակտը թողել է անփոփոխ:  

 



 
 

 4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բողոքը 

շահութահարկի մասով ենթակա է մասնակի բավարարման, իսկ ավելացված արժեքի 

հարկի մասով մերժման՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ շահութահարկի մասով առաջադրված խախտմանը և 

դրա հիմնավորվածությանն անդրադառնալիս Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից 

պատշաճ չի իրականացվել ապացուցման բեռի բաշխումը վարչական մարմնի և 

մասնակցի միջև, որպիսի պարագայում խախտվել է «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջը, այն է՝ եթե 

սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով նախատեսված դեպքում վարչական մարմնի կողմից 

քննարկվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ տվյալներին (տեղեկություններին) 

վարչական մարմինը կարող է իրազեկ դառնալ բացառապես տվյալ անձի միջոցով, ապա 

ապացուցման պարտականությունը դրվում է այդ անձի վրա: 

Քննարկվող գործի հանգամանքներից հետևում է, որ վարչական ակտի հիմքում 

ընկած ոչ բոլոր տեղեկությունների ստացումն է պայմանավորված եղել դրանք 

բացառապես վարչական վարույթի մասնակցի միջոցով ստանալու անհրաժեշտությամբ, 

ինչն իր հերթին անմիջականորեն ազդում է Բողոք բերած անձի նկատմամբ ստուգման 

ակտով հաշվարկված դրամական պարտավորությունների չափի որոշման վրա և 

վերոհիշյալ եզրահանգման ուժով ենթակա է վերահաշվարկման Գանգատարկման 

հանձնաժողովի կողմից: 

Անդրադառնալով «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածը սխալ 

մեկնաբանելու և կիրառելու վերաբերյալ Բողոք բերած անձի դիրքորոշմանը, այն է՝ 

օրենքի նշված հոդվածում խոսքը գնում է խախտումն արձանագրելուց հետո մեկ տարվա 

ընթացքում նույն հարկատեսակի գծով հարկվող օբյեկտը կրկին թաքցնելու կամ պակաս 

ցույց տալու մասին, մինչդեռ 2015թ. թիվ 5012585 ստուգման ակտով արձանագրվել է ոչ 

թե շահութահարկի հաշվարկում հիմնական միջոցների մաշվածության գծով ծախսերն 

ավել ցույց տալու, այլ ծառայությունների մատուցումից հասույթը և համախառն եկամտից 

նվազեցվող ծախսերը պակաս ցույց տալու խախտում, Հանձնաժողովը գտնում է այն 

անհիմն՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության համաձայն՝ 

հարկվող օբյեկտը թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու դեպքում հարկ 

վճարողներից (հարկային գործակալներից) սույն օրենքով սահմանված կարգով գանձվում 



 
 

է թաքցված կամ պակաս ցույց տրված հարկվող օբյեկտի համար նախատեսված 

(հարկային մարմնի կողմից հաշվարկված) հարկի գումարը, ինչպես նաև տուգանք` այդ 

գումարի 50 տոկոսի չափով, իսկ հարկային մարմնի կողմից խախտումն 

արձանագրվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում նույն հարկատեսակի գծով հարկվող 

օբյեկտը կրկին թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու դեպքում` տուգանք` հարկի 

ամբողջ գումարի չափով, եթե հարկային օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ:  

Նշված նորմի բովանդակությունից անմիջականորեն հետևում է, որ խախտումը, որի 

համար գանձվում է տուգանքը, բնորոշվում է որպես հարկվող օբյեկտը թաքցնել կամ 

այն պակաս ցույց տալ, որպիսի հետևանքը կարող է վրա հասնել բազմապիսի 

գործողությունների՝ ներառյալ նաև նվազեցումները ավել ցույց տալու արդյունքում: 

Հետևաբար, Գանգատարկման հանձնաժողովի դիրքորոշումը՝ տուգանքը հարկի ամբողջ 

գումարի չափով կիրառելու վերաբերյալ, իրավաչափ է, քանի որ խախտումը 

արձանագրվել է 2015թ.-ին կազմված ստուգման ակտով, իսկ երկրորդ խախտումը ևս 

վերագրվում է 2015թ.-ին, այսինքն՝ կատարվել է հարկային մարմնի կողմից խախտումն 

արձանագրվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում: 

Վերոգրյալի արդյունքում՝ հաշվի առնելով, որ առկա է Ստուգման ակտով 

հաշվարկված հարկային պարտավորությունների նվազեցմանն ուղղված վերահաշվարկ 

իրականացնելու անհրաժեշտություն, Հանձնաժողովը գտնում է, որ առկա են 

շահութահարկի մասով Գանգատարկման հանձնաժողովի 26.12.2017թ. թիվ 69/1 որոշումը 

մասնակի բեկանելու՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով և նույն օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

«ա»  կետով սահմանված հիմքերը: 

Անդրադառնալով ԱԱՀ-ի մասով Բողոք բերած անձի ներկայացրած դիրքորոշմանը, 

Հանձնաժողովը գտնում է այն ամբողջությամբ անհիմն՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Նախ, Հանձնաժողովն արձանագրում է, որ Բողոք բերած անձի կողմից ԱԱՀ-ի 

մասով Հանձնաժողովին և Գանգատարկման հանձնաժողովին ներկայացրած 

բողոքարկման հիմքերը և հիմնավորումներն էականորեն տարբեր են, մասնավորապես՝ 

Գանգատարկման հանձնաժողովին ուղղված բողոքի շրջանակներում Բողոք բերած անձը 

որպես իրավական հիմք կիրառելի է համարել «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ պարբերության և 16-րդ հոդվածի 8-րդ կետի դրույթները՝ 

փորձելով հիմնավորել Ընկերության կողմից ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառումը, 

որը սակայն հանգամանալից կերպով հերքվել է Գանգատարկման հանձնաժողովի 

կողմից այն հիմնավորմամբ, որ ելնելով Ընկերության կողմից իրականացված 



 
 

գործունեության բնույթից, այն է՝ զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցում, վերջինիս 

նկատմամբ կիրառելի են հանդիսանում «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 

34-րդ հոդվածի և 27-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «զ» ենթակետի կարգավորումները, որպիսի 

հանգամանքն ըստ էության չի վիճարկվել Հանձնաժողովին ներկայացված բողոքի 

շրջանակներում: 

Նշված հանգամանքից իր հերթին հետևում է, որ Բողոք բերած անձի 

փաստարկներն առ այն, որ ստուգման ակտից հստակ չի հետևում Ընկերության կողմից 

թույլ տրված խախտման բնույթը և դրա իրավական հիմքերը, կրում են ձևական բնույթ, 

քանի որ վերջինս ըստ էության վիճարկել և ստացել է սպառիչ դիրքորոշում խախտման 

էության և իրավական հիմքերի առնչությամբ: 

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

կիրառման համար անհրաժեշտ պայմանների բացակայությանը և խախտման ձևական 

բնույթին, որի առնչությամբ Բողոք բերած անձի կողմից հիշատակվել է նաև 28.04.2015թ. 

թիվ ՍԴՈ-1203 որոշումը, Հանձնաժողովը գտնում է այն անհիմն, քանի որ Ընկերությանը 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ և 27-րդ հոդվածների 

խախտումների վերագրման իրավաչափության պայմաններում խախտումը ձևական չի 

կարող համարվել՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հաշվանցման ենթակա 

գումարների չպակասեցման հանգամանքը հանգեցնում է ԱԱՀ-ի ավել հաշվանցմանը՝ 

հետևաբար նաև ԱԱՀ-ի պակաս վճարմանը: 

Ինչ վերաբերում է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի կիրառման ոչ 

իրավաչափությանը Բողոք բերած անձի կողմից նշված այն հիմքով, որ ԱԱՀ 

հաշվետվությունը հաշվապահական հաշվարկ չի հանդիսանում, գտնում ենք, որ 

Գանգատարկման հանձնաժողովի դիրքորոշումն առ այն, որ տվյալ դեպքում տուգանքը 

կիրառվել է ԱԱՀ հաշվարկը սխալ ներկայացնելու համար, որը ԱԱՀ հաշվետվություն կամ 

հաշվապահական հաշվարկ չէ, ինչպես սխալմամբ ներկայացրել է Բողոք բերած անձը, 

ամբողջությամբ հիմնավոր է:    

 Արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բացակայում են ԱԱՀ-ի մասով 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 26.12.2017թ. թիվ 69/1 որոշումն անվավեր ճանաչելու՝ 

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

հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հիմքերը: 

Վերոգրյալի արդյունքում՝ ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով,   76-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի, 1-ին մասի «ա» և «բ» կետերի պահանջներով՝ 



 
 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 1. Ապագա տուր ՍՊ ընկերության 13.03.2018թ.-ի վարչական բողոքը բավարարել 

մասնակի. շահութահարկի մասով բեկանել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային 

մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 26.12.2017թ. թիվ 69/1 որոշումը և ՀՀ ԿԱ 

պետական եկամուտների կոմիտեին հանձնարարել կայացնելու նոր բարենպաստ 

վարչական ակտ: Ավելացված արժեքի հարկի մասով բողոքը մերժել: 

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 

 


