
 
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ № 02/04 

(Ականաթ ՍՊ ընկերության 26.02.2018թ.-ի վարչական բողոքը  
մերժելու մասին) 

 

 Ք. ԵՐԵՎԱՆ                          «06» ԱՊՐԻԼԻ 2018թ. 
 

 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ 

նախագահությամբ ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային 

մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 26.01.2018թ. թիվ 5/1 որոշման 

վերաբերյալ Ականաթ ՍՊ ընկերության 26.02.2018թ.-ի վարչական բողոքը՝ 

 

 Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

Ականաթ ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն կամ Բողոք բերած 

անձ)՝ ի դեմս ներկայացուցիչ, փաստաբան Ռուստամ Բադասյանի, 26.02.2018թ.-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) 26.01.2018թ. թիվ 5/1 որոշման (այսուհետ նաև՝ Որոշում) վերաբերյալ: 

Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 26.02.2018թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ խոշոր և միջին հարկ վճարողների 

հարկային տեսչության - վարչության կողմից 08.12.2017թ.-ին կազմվել է թիվ 1012302 

ստուգման ակտը (այսուհետ՝ նաև Ստուգման ակտ), որով Ընկերությանն առաջադրվել են 
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լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ ԱԱՀ գծով, որից ապառք՝ 16.123.819 ՀՀ 

դրամ, տույժ՝ 2.457.943 ՀՀ դրամ, տուգանք՝ 6.849.218 ՀՀ դրամ:    

Ընկերությունը բողոքարկել է Ստուգման ակտը Գանգատարկման 

հանձնաժողովին, որի արդյունքում 26.01.2018թ.-ին Գանգատարկման հանձնաժողովի 

կողմից կայացվել է թիվ 5/1 Որոշումը, որով Ստուգման ակտի 4-րդ կետից նվազեցվել է 

ընդամենը՝ 8.323.293 ՀՀ դրամ, որից ԱԱՀ՝ 5.303.764 դրամ, տույժ՝ 899.547 ՀՀ դրամ և 

տուգանք՝ 2.119.982 ՀՀ դրամ:  

Բողոք բերած անձը պնդում է, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի 26.01.2018թ. 

թիվ 5/1 որոշումն ընդունվել է օրենքի սխալ մեկնաբանման և կիրառման արդյունքում, 

իրավաչափ չէ և ենթակա է վերացման հետևյալ պատճառներով.  

1. Համայնքին անհատույց ապրանքի մատակարարումը չի համարվում 

անհատույց սպառում իրավահարաբերության պահին գործող «Ավելացված արժեքի 

հարկի մասին ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ ԱԱՀ մասին օրենք) 6-րդ հոդվածի 1-ին 

պարբերության 3-րդ կետի իմաստով, իսկ սույն գործի էական փաստական 

հանգամանք է հանդիսանում այն, որ անհատույց մատակարարման բոլոր դեպքերով 

ձեռք բերող կողմ է հանդիսացել Երևանի քաղաքապետարանը:   

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ ստուգման ակտով սխալ է մեկնաբանվել «Ավելացված 

արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենք) 8-րդ հոդվածի 6-րդ 

կետը, նույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության 3-րդ կետը: Մասնավորապես՝ 

Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն՝ «ապրանքների անհատույց 

մատակարարման, ծառայությունների անհատույց մատուցման, ինչպես նաև այն 

դեպքում, երբ դրանց դիմաց տվյալ գործարքների (գործառնությունների) համար 

սովորականի համեմատ կիրառվում են գործարքի իրական արժեքից 20 և ավելի 

տոկոսով ցածր գներ (մասնակի հատուցում), հարկման օբյեկտ է համարվում այդպիսի 

կամ նույնանման գործարքների համար համեմատելի հանգամանքներում որպես 

հարկվող շրջանառություն ընդունվող սույն օրենքին համապատասխան որոշվող 

մեծության (գործարքի արժեքի, վճարի վարձատրության, պարգևի կամ այլ դրամական 

հատուցման մեծության), իսկ դրա բացակայության դեպքում համանման պայմաններում 

գործող այլ հարկ վճարողի կողմից համեմատելի հանգամանքներում նույնանման 

գործարքների համար սովորաբար որպես հարկման օբյեկտ ընդունվող մեծության 

(գործարքի իրական արժեքի) 80 տոկոսը կազմող մեծությունը»։  

Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության 3-րդ կետի համաձայն՝ «անհատույց 



 
 

(մասնակի հատուցմամբ) սպառումը՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով ԱԱՀ վճարող 

անձանց կողմից ապրանքների անհատույց հատկացում կամ ծառայությունների 

անհատույց մատուցում տվյալ անձանց կամ այլ անձանց կամ նրանց ապրանքների 

մատակարարում և ծառայությունների մատուցում՝ տվյալ գործարքների 

(գործառնությունների) համար սովորաբար կիրառվող գներից էականորեն ցածր գներով, 

բացառությամբ օրենքով կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում իրավական այլ ակտով 

սահմանված դեպքերի»։  

Օրենքի 3-րդ և 3.1.-րդ հոդվածներով տարանջատված են ԱԱՀ վճարող 

համարվող և ԱԱՀ-ի վճարման պարտավորություն կրող անձանց հասկացությունները, 

պետությունն ու համայնքը հանդիսանում են ԱԱՀ վճարման պարտավորություն կրողներ, 

որոնք նման պարտականություն կրում են բացառապես ԱԱՀ մասին ՀՀ օրենքով 

սահմանված դեպքերում, իսկ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ «Նորմատիվ իրավական ակտում միևնույն 

հասկացությունը սահմանելիս կամ միևնույն միտքն արտահայտելիս պետք է կիրառվեն 

միևնույն բառերը, տերմինները կամ բառակապակցությունները՝ որոշակի 

հերթականությամբ։ Իրավական ակտում տարբեր հասկացությունները չեն կարող 

օգտագործվել միևնույն տերմինով։»։ 

Ավելին, Օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառության 

որոշման ընդհանուր կանոնը որոշվում է գործարքի արժեքով (Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-

ին կետ), իսկ նույն հոդվածի 6-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված կանոնները հատուկ 

են, մասնավորապես՝ Օրենքի 8-րդ հոդվածի 9-րդ կետի համաձայն՝ շենքերի, 

շինությունների, բնակելի կամ այլ տարածքների օտարման դեպքում ԱԱՀ֊ով հարկվող 

շրջանառությունը որոշվում է սույն հոդվածով սահմանված կարգով, բայց ոչ պակաս՝ 

գույքահարկով հարկման նպատակով՝ դրանց համար օրենքով սահմանված կարգով 

որոշվող արժեքից, բացառությամբ սույն կետով նախատեսված դեպքի։ Դրանից հետևում 

է, որ նշված գույքերի օտարման դեպքում պետք է ղեկավարվել նույն 8-րդ հոդվածով 

առանց մանրամասնելու՝ նկատի ունի ընդհանուր կանոնը, թե նաև մասնավոր 

կանոնները։ 

Ամեն դեպքում, եթե նկատի ունի նաև մասնավոր կանոնները, այդ թվում՝ Օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 6-րդ կետը, ապա նման կարգավորումը ինքնանպատակ է դառնում, քանի որ    

6-րդ հոդվածի կիրառման արդյունքում ստացված «շուկայական» արժեքը չի կարող ավելի 

պակաս լինել, քան կադաստրային արժեքը: Նկատի ունենալով, որ խոսք է գնում 



 
 

անհատույց և մասնակի հատուցմամբ գործարքների հարկման մասին, ըստ Բողոք բերած 

անձի, հարկ է անդրադառնալ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգավորումներին և նման հարկման իրավաչափ նպատակներին։ 

        Այսպես, Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետում օգտագործվում է հետևյալ 

նախադասությունը. «երբ դրանց դիմաց տվյալ գործարքների (գործառնությունների) 

համար սովորականի համեմատ կիրառվում են գործարքի իրական արժեքից 20 և ավելի 

տոկոսով ցածր գներ»։ 

Իրավահարաբերության պահին գործող «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ 

հոդվածում օգտագործված են հետևյալ ձևակերպումները. «Եթե հարկ վճարողը չի 

ներկայացնում հարկվող օբյեկտների գծով հաշվապահական հաշվառման {...} 

սահմանված փաստաթղթերը կամ դրանք վարում է սահմանված կարգի կոպիտ 

խախտումներով, կամ ակնհայտ կեղծ տվյալներ է մտցնում հարկային մարմին 

ներկայացրած հաշվետվություններում, հաշվարկներում, հայտարարագրերում և այլ 

փաստաթղթերում»:  

ՀՀ հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված են 

անհատույց և մասնակի հատուցմամբ կատարված գործարքների ԱԱՀ-ով հարկման 

բազան որոշելու ընդհանուր կանոնը (հիմք է ընդունվում այդ գործարքների իրական 

արժեքի 80 տոկոսը), ինչպես նաև սահմանված են մի շարք բացառություններ, երբ 

կատարված անհատույց և մասնակի հատուցման գործարքների մասով «ճշտումներ» չեն 

կատարվում, մասնավորապես. 

1) ՀՀ կառավարության որոշումների հիման վրա (62-րդ հոդվածի 7-րդ մաս), 

2) համայնքին կամ պետությանը անհատույց օտարվող կամ անհատույց 

օգտագործման իրավունքով տրամադրվող շենքերի, շինությունների և այլ անշարժ գույքի 

մասով (62-րդ հոդվածի 9-րդ մաս), 

3) հասարակական, բարեգործական և կրոնական կազմակերպությունների կողմից 

ապրանքների անհատույց մատակարարումը (64-րդ հոդված, մաս 2, կետ 9): 

ՀՀ հարկային օրենսգրքի 351-րդ հոդվածով անուղղակի եղանակով հարկերը 

հաշվարկելու նույնական հիմքերը՝ հաշվապահական հաշվառումը խախտումներով 

վարելու, ոչ հավաստի տվյալների ներկայացումը։ Նույն հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված են նաև ոչ հավաստի տվյալների շրջանակը։ 

Վերոգրյալից հետևում է, որ՝ 

- ԱԱՀ մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության 6-րդ կետը կիրառելի է 



 
 

միայն այն դեպքերում, երբ ապրանքի անհատույց կամ մասնակի հատուցմամբ գործարքի 

հանդիպակաց (ստացող) կողմ է հանդիսանում ԱԱՀ վճարող անձը կամ այլ անձ։ 

- Համայնքը, ԱԱՀ մասին օրենքի իմաստով, չի հանդիսանում ԱԱՀ վճարող անձ, 

համայնքը չի կարող ընդգրկվել նաև «այլ անձ» հասկացության մեջ, քանի որ նույն 

իրավական ակտում միևնույն հասկացությունը սահմանելիս, չեն կարող օգտագործվել 

տարբեր տերմիններ, մասնավորապես, «համայնք» հասկացությունը բնորոշվում է «ԱԱՀ 

վճարման պարտավորություն կրող» տերմինով, հետևաբար «համայնք» հասկացությունը 

չի կարող բնորոշվել նաև «այլ անձ» տերմինով։ Բացի դա, 8-րդ հոդվածի կարգավորմամբ 

պարզ չէ, թե շենք-շինության, բնակարանի օտարման դեպքում նույն հոդվածի 6-րդ կետը 

կիրառելի է, թե գործ ունենք սահմանված մեկ հատուկ կանոնի հետ։ Առկա է իրավական 

որոշակիության սկզբունքի խախտում, իրավական նորմը երկիմաստ է ընկալվում, որի 

դեպքում կիրառելի է իրավահարաբերության պահին գործող «Հարկերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 2-րդ հոդվածը, 

- Հարկային օրենսդրության մի շարք դրույթների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

անհատույց և մասնակի հատուցմամբ գործարքների հարկումը՝ հիմք ընդունելով 

գործարքի իրական արժեքի հետ չհամընկնումը և հիմք ընդունելով համադրելի գործարքի 

80 տոկոսը, իրավաչափ նպատակ է հետապնդում թույլ չտալու անհատույց գործարքի 

կամ մասնակի հատուցման գործարքի  միջոցով  քողարկել իրական գործարքը։ Հենց այդ 

նպատակով, հարկային օրենսդրությամբ սահմանված են այն դեպքերը, երբ անհատույց 

կամ մասնակի հատուցմամբ գործարքների մասով «ճշտումներ» չեն կատարվում։ Այս 

համատեքստում, ակնհայտ է, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ անհատույց գործարքով 

ստացող կողմ է հանդիսանում այնպիսի անձ, ով չի կարող մասնակցել հարկերից 

խուսափելու գործընթացին, նման գործարքի հարկումը չի հետապնդում իրավաչափ 

նպատակ, չի բխում հարկ վճարելու սահմանադրական պարտականության ապահովման 

գործառույթից, չի բխում իրավական պետության սկզբունքից։  

- Այսպիսով, տվյալ դեպքում լրացուցիչ հարկային պարտավորությունները չեն 

հետապնդում որևէ իրավաչափ նպատակ, քանի որ անհատույց գործարքի կողմ է 

հանդիսացել Երևանի քաղաքապետարանը, նշված գործարքի միջոցով չի թաքցվել 

իրական շրջանառությունը, բացի դա՝ համայնքը Օրենքի իմաստով չի հանդիսանում ԱԱՀ 

վճարող անձ կամ այլ անձ, որոնց առկայության դեպքում է միայն հնարավոր անհատույց 

սպառում. 

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ Երևան համայնքին բնակարաններ նվիրել են նաև այլ 



 
 

անձինք և այդ գործարքների մասով հարկ վճարողները ԱԱՀ-ով հարկման բազան որոշել 

են նույն եղանակով, սակայն խախտում չի արձանագրվել։ Հարկային մարմինը, ոչ թե մի 

դեպքում չի նկատել խախտումը, իսկ մյուս դեպքում՝ ոչ, այլ իրավաչափ է համարել 

վերջիններիս գործողությունները, ստուգման ընթացքում հետապնդել է իրավաչափ 

նպատակ։ 

 2. Հարկային մարմնի կողմից խախտվել է անուղղակի եղանակով հարկերը 

հաշվարկելու հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգը, չի կիրառվել 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածը։ 

  Բողոք բերած անձի պնդում է, որ հարկային մարմինը խախտել է «Հարկերի 

մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածով և դրա հիման վրա ընդունված ՀՀ 

կառավարության 18.09.1998թ-ի թիվ 580 որոշմամբ սահմանված հարկային 

պարտավորությունների անուղղակի եղանակով հաշվարկման կարգը (նշված իրավական 

ակտերը առհասարակ չեն կիրառվել)։ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-

ին պարբերության «բ» ենթակետով սահմանված է, որ հարկ վճարողը պարտավոր է 

հաշվետու ժամանակաշրջանի արդյունքներով հարկային օրենսդրությամբ այլ բան 

սահմանված չլինելու դեպքում ինքնուրույն հաշվարկել սահմանված հարկերի գումարները 

և իրականացնել դրանց վճարումը բյուջե։ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22.1 հոդվածի 

համաձայն՝ «Հարկ վճարողների կողմից {...} ապրանքների շրջանառության {...} 

վերաբերյալ հարկային մարմիններին ներկայացված հաշվետվությունների, ներառյալ՝ 

դրանց համար հիմք հանդիսացած հաշվապահական {...} տվյալների (այսուհետ՝ 

հաշվետվություններ) և վերջիններիս մոտ օրենքով սահմանված կարգով իրականացված 

չափագրումների արդյունքների և (կամ) օրենքով նախատեսված կարգով երրորդ 

անձանցից ստացված տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված մեծությունների միջև 

էական շեղումների (տարբերությունների) առկայությունը սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 

իմաստով դիտարկվում է որպես հարկվող օբյեկտների հաշվառման սահմանված կարգի 

կոպիտ խախտում։ 

 Սույն հոդվածի կիրառման իմաստով էական շեղում (տարբերություն) է համարվում 

չափագրումների արդյունքով արձանագրված և (կամ) օրենքով նախատեսված կարգով 

երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված {...} 

ապրանքների շրջանառության {...} և հարկ վճարողի կողմից հարկային մարմիններին 

ներկայացված հաշվետվությունների համապատասխան տվյալների միջև 20 և ավելի 

տոկոսի {...} տարբերությունը։ 



 
 

 Հարկ վճարողների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների տվյալների և 

վերջիններիս մոտ օրենքով սահմանված կարգով իրականացված չափագրումների 

արդյունքների և (կամ) օրենքով նախատեսված կարգով երրորդ անձանցից ստացված 

տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված մեծությունների միջև էական շեղման 

(տարբերության) առկայության դեպքում ստուգվող ժամանակահատվածի համար հարկ 

վճարողի հարկային պարտավորությունները օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

հաշվարկվում են չափագրումների արդյունքով արձանագրված և (կամ) օրենքով 

նախատեսված կարգով երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունների հիման վրա 

հաշվարկված տվյալների (ներառյալ՝ ծախսերի և կորուստների) հիման վրա հաշվարկված 

արտադրության և շրջանառության ծավալների նկատմամբ։ Չափագրումների արդյունքով 

արձանագրված և (կամ) օրենքով նախատեսված կարգով երրորդ անձանցից ստացված 

տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված տվյալների հիման վրա հարկային 

մարմինների կողմից հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունները հաշվարկելիս 

հաշվի է առնվում նաև սովորաբար տվյալ ոլորտի գործունեության տեսակի համար 

դիտարկվող համադրելի (համարժեք) ժամանակահատվածի հիմնական գործոնների 

ազդեցությունը՝ խելամիտ աստիճանի ջանքերի ներդրմամբ իրականացված 

ուսումնասիրությունների շնորհիվ։ {...}:»: 

 ՀՀ կառավարության 18.09.1998թ.-ի ««Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 22 հոդվածով նախատեսված դեպքերում հարկային մարմնի 

կողմից հարկվող օբյեկտների և հարկային պարտավորությունների հաշվարկման 

(գնահատման) կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հարկային 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շուկայական (սովորաբար կիրառվող) գները 

որոշելու մասին» թիվ 580 որոշումը՝ համաձայն նույն որոշման պրեամբուլայի, ընդունվել 

է հաշվի առնելով «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20, 26, 28, 

«Ավելացված   արժեքի  հարկի  մասին»   Հայաստանի  Հանրապետության   օրենքի   8   

հոդվածների, «Շահութահարկի  մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  55  

հոդվածի  3-րդ  մասի  և «Եկամտային  հարկի  և  պարտադիր  կուտակային  վճարի  

անձնավորված  հաշվառման  մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի պահանջները, և հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22 հոդվածը։  

  Նշված որոշման 2-րդ կետի «բ» ենթակետի համաձայն՝ «բ) սույն որոշմամբ 

հաստատված կարգի 3-րդ բաժնի 1-ին ենթաբաժնում նշված տվյալները 



 
 

(տեղեկությունները) կարող են հիմք ընդունվել Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների, ծառայությունների (ակտիվների) շուկայական (սովորաբար կիրառվող) 

գների չափը գնահատելու համար»։  

Կարգի 3.1-րդ կետով սահմանված է, որ հարկվող օբյեկտի հաշվարկման 

ժամանակ հաշվի առնվող (հաշվի չառնվող) նվազեցումների որոշման ժամանակ 

պարտադիր լրացուցիչ ընդունվում են (հաշվի են առնվում) հարկ վճարողի 

իրականացրած գործունեության հետևանքով առաջացած բոլոր լրացուցիչ 

նվազեցումները (ծախսեր, կորուստներ, այլ նվազեցումներ)։ 

  Հատկանշական է, որ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 351-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին 

կետի համաձայն համադրելի գների մեթոդի կիրառման դեպքում՝ հարկման օբյեկտները 

և հարկման բազաները գնահատվում (վերագնահատվում) են նույն ապրանքների, իսկ 

դրանց բացակայության դեպքում՝ համանման ապրանքների, նույն աշխատանքների կամ 

նույն ծառայությունների համար համեմատելի հանգամանքներում շուկայական գների 

հետ համադրելու միջոցով։ Համադրելի գների մեթոդի կիրառման հիմնական պայման է 

հանդիսանում նույն ապրանքների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ համանման 

ապրանքների, նույն աշխատանքների կամ նույն ծառայությունների համար համեմատելի 

հանգամանքներում համադրելի շուկայական գների վերաբերյալ սույն հոդվածին 

համապատասխան ելակետային տվյալների (դրանցից որևէ մեկի) առկայությունը։ 

Համադրելի գների մեթոդի կիրառման ժամանակ դիտարկվող գործարքի շուկայական 

գնի որոշման նպատակով կարող են կատարվել համադրելի շուկայական գնի 

ճշգրտումներ՝ հաշվի առնելով դիտարկվող գործարքի և համադրվող գործարքների 

պայմանները, գործունեության իրականացման վայրը, աշխատողների թիվը, 

մասնագիտացումը, շրջանառության ծավալները, ծախսերը, եկամուտները, 

շահութաբերությունը, սակայն ճշգրտման արդյունքում համադրելի շուկայական գինը 

կարող է նվազեցվել ոչ ավելի, քան 10 տոկոսի չափով։ 

  ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը, 20.07.2017 թվականի, թիվ ՎԴ/3899/05/14 

վարչական գործի շրջանակներում, վերլուծելով «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ, 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածները, նշել է, որ. «շահութահարկ 

վճարողները պարտավոր են յուրաքանչյուր տարվա արդյունքներով ինքնուրույն 

հաշվարկել շահութահարկի գումարները և մինչն հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա 

ապրիլի 15֊ը հարկային մարմին ներկայացնել այդ հաշվարկը։ Միևնույն ժամանակ 



 
 

օրենսդիրը «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածում հատուկ իրավակար-

գավորումներ է նախատեսել այն իրավիճակների համար, երբ հարկ վճարողի վերոգրյալ 

պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու արդյունքում վերջինիս 

ունեցած հարկային պարտավորության չափը, այդ թվում նաև՝ շահութահարկի գծով, 

հնարավոր չի լինում պարզել»։  

 Ըստ Բողոք բերած անձի, վերոգրյալ վերլուծությունը հավասարապես վերաբերում 

է նաև ԱԱՀ-ին, քանի որ նշված դեպքում ևս Օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված է հարկ 

վճարողի պարտավորությունը ինքնուրույնաբար որոշելու հարկման բազան, ինչպես նաև 

սահմանվել է նշված պարտականությունը չկատարելու և հաշվարկում ակնհայտ 

խեղաթյուրված տվյալ մտցնելու դեպքում «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 

2-րդ պարբերությամբ սահմանված կարգով հարկային պարտավորությունները 

անուղղակի եղանակով հաշվարկելու հարկային մարմնի իրավունքը։ Օրենքով հարկային 

պարտավորություններն անուղղակի եղանակով հաշվարկելու առանձին կարգ 

սահմանված չէ։ Ավելին, ՀՀ կառավարության 18.09.1998թ.-ի թիվ 580 որոշումը, որով 

հաստատվել է «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22 հոդվածով 

նախատեսված դեպքերում հարկային մարմնի կողմից հարկվող օբյեկտների և հարկային 

պարտավորությունների հաշվարկման (գնահատման) կարգը, ընդունվել է նաև հաշվի 

առնելով ԱԱՀ մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետը: 

         ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն անդրադառնալով «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ 

հոդվածի մեկնաբանությանը արձանագրել է. «Այսպես, ըստ իրավահարաբերության 

ծագման պահին գործող կանոնի, հարկային մարմինը պարտավոր է ինքնուրույն 

հաշվարկել հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտները և հարկային պարտավորությունները, 

եթե առկա է հետևյալ իրավիճակներից որևէ մեկը.  

 1) հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հարկ վճարողի հարկային 

պարտավորությունը հաշվարկելը դարձել է անհնար, 

2) օրենքով սահմանված դեպքերում հարկ վճարողի շրջանառությունները 

համարվում են չհիմնավորված։ 

 Ընդ որում՝ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի իրավահարաբերության ծագման պահին 

գործող խմբագրությամբ 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասում օրենսդիրը  նախատեսել է նաև այն 

փաստական հանգամանքների սպառիչ ցանկը, որոնք պատճառ են հանդիսանում 

վերոգրյալ իրավիճակների առաջացման համար, այդ ցանկը ներառում է հետևյալ 

դեպքերը.  



 
 

1) հարկ վճարողը չի ներկայացնում հարկվող օբյեկտների գծով հաշվապահական 

հաշվառման (օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ նաև այլ) սահմանված 

փաստաթղթերը, 

      2) հարկ վճարողը հաշվապահական հաշվառման (օրենսդրությամբ նախատեսված 

դեպքերում՝ նաև այլ) սահմանված փաստաթղթերը վարում է սահմանված կարգի կոպիտ 

խախտումներով, 

       3) հարկ վճարողն ակնհայտ կեղծ տվյալներ է մտցնում հարկային մարմին 

ներկայացրած հաշվետվություններում, հաշվարկներում, հայտարարագրերում և այլ 

փաստաթղթերում։ 

         Փաստորեն, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի իրավահարաբերության ծագման 

պահին գործող խմբագրությամբ 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի բովանդակությունից հետևում 

է, որ հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտները և հարկային պարտավորություններն 

ինքնուրույն հաշվարկելու հարկային մարմնի լիազորության ծագման համար անհրաժեշտ 

պայման է հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հարկ վճարողի հարկային 

պարտավորությունը հաշվարկելն անհնար դառնալու կամ հարկ վճարողի 

շրջանառություններն օրենքով սահմանված դեպքերում չհիմնավորված համարվելու 

իրավիճակներից որևէ մեկի և հարկ վճարողի կողմից թույլ տրված վերոգրյալ 

արարքներից որևէ մեկի միջև պատճառահետևանքային կապի առկայությունը»։  

Շարունակելով իր իրավական վերլուծությունը, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը 

սահմանել է, որ. «Բացի այդ, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտները և հարկային պարտավորությունները հաշվարկելու 

կարգը հաստատելու լիազորությունը վերապահվել է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանը։ ՀՀ կառավարությունը, հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 22-րդ հոդվածով իրեն վերապահված լիազորությունը, 18.09.1998 թվականին 

ընդունել է թիվ 580 որոշումը, որով հաստատել է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ 

հոդվածով նախատեսված դեպքերում հարկային մարմնի կողմից հարկվող օբյեկտների և 

հարկային պարտավորությունների հաշվարկման (գնահատման) կարգը (այսուհետ՝ 

Կարգ)։ Նշված ենթաօրենսդրական ակտով ՀՀ կառավարությունն անդրադարձել է, ի 

թիվս այլնի, հետևյալ հարաբերությունների կանոնակարգմանը.  

1) հարկային մարմնի կողմից հարկվող օբյեկտների և հարկային պարտավո-

րությունների հաշվարկման (գնահատման) հաջորդականությունը (Կարգի 4-րդ կետ),  



 
 

2) ելակետային չափերի որոշման համար անհրաժեշտ վերլուծության կատարումը և 

հարկվող օբյեկտների ու հարկային պարտավորությունների հաշվարկման (գնահատման, 

վերագնահատման) համար անհրաժեշտ ելակետային չափերի որոշումը (Կարգի 5-րդ 

կետ), որն ընդգրկում է նաև՝ 

- ակտիվների շարժի (օգտագործման) չափի մնացորդի որոշումը (Կարգի 6-8-րդ 

կետեր),  

- ակտիվների առաջացման աղբյուրների չափի մնացորդի որոշումը և վերլուծումը 

(Կարգի 9-11-րդ կետեր),  

- հարկվող օբյեկտների և հարկային պարտավորությունների հաշվարկումն ու 

ձևակերպումը (Կարգի 12-15-րդ կետեր)։ 

      Այսպիսով, հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտը և հարկային պարտավորություններն 

անուղղակի եղանակով հաշվարկելու հարկային մարմնի լիազորությունը կարող է 

իրականացվել միայն ՀՀ կառավարության 18.09.1998 թվականի թիվ 580 որոշմամբ 

սահմանված կարգով։ 

     Ամփոփելով վերոգրյալ իրավական վերլուծությունները Վճռաբեկ դատարանը 

հանգում է հետևյալ եզրակացության.  

- հարկային մարմինն օժտված է հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտները և հարկային 

պարտավորությունները, այդ թվում նաև շահութահարկի գծով, ինքնուրույն հաշվարկելու 

լիազորությամբ,  

- հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտները և հարկային պարտավորությունները, այդ 

թվում նաև շահութահարկի գծով, ինքնուրույն հաշվարկելու հարկային մարմնի 

լիազորությունը կարող է կիրառվել միայն օրենքով հստակորեն նախատեսված և սույն 

որոշմամբ ներկայացված իրավիճակներում, որոնք առաջանում են հարկ վճարողի 

օրենքով սահմանված որոշակի պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ 

կատարման հետևանքով,  

- հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտները և հարկային պարտավորությունները, այդ 

թվում նաև շահութահարկի գծով, ինքնուրույն հաշվարկելու  հարկային մարմնի  

լիազորությունը կարող է իրականացվել միայն ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված 

կարգով (18.09.1998 թվականի թիվ 580 որոշում) հիմք ընդունելով օրենքով դրա համար 

հատուկ նախատեսված չափանիշները»։ 

        Արձանագրելով, որ անուղղակի եղանակով հարկային պարտավորությունների 

հաշվարկումը հնարավոր է միայն «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի և դրա 



 
 

հիման վրա ընդունված ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով, ՀՀ 

Վճռաբեկ դատարանը, նշել է, որ. 

        «Մինչդեռ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ Վարչության 30.07.2014 

թվականի թիվ 1003775/1 վերստուգման ակտի 1-ին կետը որևէ նշում չի պարունակում 

«Հարկերի  մասին» ՀՀ օրենքի՝ իրավահարաբերության ծագման պահին գործող 

խմբագրությամբ 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կիրառմամբ Ընկերության նկատմամբ  

լրացուցիչ հարկային  պարտավորություն   առաջադրելու  համար հիմք հանդիսացող 

վերոգրյալ էական փաստական և իրավաբանական հանգամանքների վերաբերյալ։ 

    Միևնույն ժամանակ, սույն գործի փաստերի ուսումնասիրության արդյունքում 

Վճռաբեկ դատարանը հանգում է այն եզրակացության, որ սույն գործի քննության 

ընթացքում վարչական մարմինը չի ապացուցել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 

իրավահարաբերության ծագման պահին գործող խմբագրությամբ 22-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի կիրառմամբ Ընկերության նկատմամբ լրացուցիչ հարկային պարտավորություն 

առաջադրելու համար անհրաժեշտ իրավաբանական փաստերի առկայությունը: Ավելին, 

սույն գործով բացակայում է որևէ ապացույց այն մասին, որ վարչական մարմինը 

պահպանել է շահութահարկի գծով Ընկերության հարկվող  օբյեկտները և հարկային 

պարտավորություններն ինքնուրույն հաշվարկելու լիազորության իրականացման 

պայմաններն ու կարգը և Ընկերության 2010 թվականի հարկվող շահույթը որոշել է 

օրենքով սահմանված չափանիշների միջոցով»։ 

      ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը, թիվ ՎԴ/5276/05/09 վարչական գործով 

27.12.2010թ. որոշմամբ, վկայակոչելով «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 

8-րդ հոդվածի 6-րդ կետը, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22.1 հոդվածը արտահայտել է 

իրավական դիրքորոշում, ըստ որի. 

       «Նշված նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ գործարքն իրական արժեքից 

էականորեն ցածր գնով՝ էական շեղումով, կնքված որակելու համար պետք է իրացման 

փաստացի գների և իրական արժեքի միջև առկա լինի 20 և ավելի տոկոսի 

տարբերություն։ Ընդ որում էական շեղում է համարվում չափագրումների արդյունքով 

արձանագրված և (կամ) օրենքով նախատեսված կարգով երրորդ անձանցից ստացված 

տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված իրացման փաստացի գների և հարկ 

վճարողի կողմից հարկային մարմիններին ներկայացված հաշվետվությունների 

համապատասխան տվյալների միջև 20 և ավելի տոկոսի տարբերությունը»։  

Ելնելով վերոգրյալից, ըստ Բողոք բերած անձի, հարկ է արձանագրել, որ. 



 
 

- ԱԱՀ վճարողը պարտավոր է ԱԱՀ-ով հարկման բազան որոշել հիմք ընդունելով 

Օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված կանոնները, եթե նշված կանոնը չի 

պահպանվում, ապա «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22.1 հոդվածի համաձայն դիտվում 

է նույն օրենքի   22-րդ հոդվածի իմաստով որպես հարկվող օբյեկտների հաշվառման 

սահմանված կարգի կոպիտ խախտում։ Այսինքն, նման պարագայում հարկային մարմինը 

իրավասու է կիրառել 22-րդ հոդվածը։  

- Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետի կանոնը հարկ վճարողի կողմից խախտվելու 

դեպքում նույն օրենքով որևէ մեխանիզմ սահմանված չէ հարկային մարմնի կողմից 

անուղղակի եղանակով հարկերը հաշվարկելու համար։ Ընդ որում, տվյալ դեպքում 

հարկերը բացառապես անուղղակի եղանակով են հաշվարկվում, քանի որ 

արձանագրվում է, որ գործարքի իրական արժեքից տարբերվող շրջանառություն է 

ներկայացված, ԱԱՀ բազան հաշվարկելիս հիմք են ընդունվում «Հարկերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 22-րդ հոդվածով և դրա հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական ակտով 

սահմանված երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունները, քանի որ ճշտում 

կատարելու համար անհրաժեշտ է ստանալ նույնանման գործարքին վերաբերող 

տեղեկություններ և դրա հիման վրա կատարել հաշվարկ, այսինքն հարկային մարմինը 

ինքն է հաշվարկում հարկվող օբյեկտը անուղղակի եղանակով։ Ավելին, այլ հարկ 

վճարողի համանման գործարքների մասով կրկին հարկային մարմինը պետք է ձեռք բերի 

արդեն այլ հարկ վճարողի մոտ առկա տեղեկությունները։ Այլ խոսքերով, Օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 6-րդ կետի խախտման դեպքում հարկային մարմինը պետք է կիրառի 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածը, քանի որ ԱԱՀ բազայի մասին 

տեղեկությունները բացակայում են, դրանք պետք է հաշվարկվեն հարկային մարմնի 

կողմից։  

- Բացառապես Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետը կիրառելու պարագայում, չեն 

կարող հիմք ընդունվել սովորաբար տվյալ ոլորտի գործունեության տեսակի համար 

դիտարկվող համադրելի (համարժեք) ժամանակահատվածի հիմնական գործոնների 

ազդեցությունը՝ խելամիտ աստիճանի ջանքերի ներդրմամբ իրականացված 

ուսումնասիրությունների շնորհիվ։ Այլ խոսքերով, հարկային մարմինը չի կարող 

գնահատել՝ արդյո՞ք առկա է նույնանման կամ համանման գործարք, թե ոչ, քանի որ 

առաջին հայացքից նույնանման գործարքների միջև կարող են առկա լինել էական 

տարբերություններ։ Համադրելի գործոնների ազդեցությունը կարող է գնահատվել 



 
 

բացառապես «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք 22-րդ հոդվածի և դրա հիման վրա ընդունված 

ենթաօրենսդրական ակտի շրջանակներում:  

- ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն անուղղակի եղանակով հարկերը հաշվարկելու       

մասով իրավական դիրքորոշում արտահայտելիս, ընդգծել է, որ անուղղակի եղանակով 

հարկերը հաշվարկելիս «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածը ոչ միայն 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների դեպքերին է վերաբերում: ՀՀ 

Վճռաբեկ դատարանը մեկ այլ որոշմամբ իրավական դիրքորոշում է արտահայտել՝ 

հիմնվելով Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետի և «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22.1-րդ 

հոդվածի վրա, որն էլ իր հերթին հղում է կատարում նույն օրենքի 22-րդ հոդվածին, որը 

իրավահարաբերության պահին գործող անուղղակի եղանակով հարկերը հաշվարկելու 

միակ կարգավորում նախատեսող իրավական նորմն էր։ 

Վերոգրյալ իրավական նորմերը համադրելով սույն գործի փաստերի հետ, պարզ է 

դառնում, որ.  

- Հարկային մարմինը առհասարակ չի կիրառել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-

րդ հոդվածը,  

- Նույնանման կամ համանման գործարքները որոշելիս հաշվի չի առել համադրելի 

հիմնական գործոնների ազդեցությունը։ Այդ գործոնների ազդեցությունը հաշվի չի առել 

նաև Գանգատարկման հանձնաժողովը։  

- Առհասարակ, նույնանման կամ համանման գործարքները չեն որոշվել հարկային 

մարմնի կողմից, այլ նշանակվել է փորձաքննություն և 01.11.2017թ.-ին տրված թիվ 

42951707 եզրակացությունից պարզ է դառնում, որ փորձագետներին առաջադրվել է 

շուկայական գին որոշելու հարցը, ոչ թե նույնանման կամ համանման գործարքների 

բացահայտումը և ճշտման կատարումը, ինչը բացառապես հարկային մարմնի իրավունքն 

է։ 

 3. Հարկային մարմնի կողմից կոպտորեն խախտվել են Օրենքի 8-րդ հոդվածի  

6-րդ կետի կանոնները։  

 Հարկային մարմնի կողմից չի կիրառվել Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետով հարկ 

վճարողի համար ԱԱՀ բազան որոշելու համար սահմանված 1-ին կանոնը (այդպիսի կամ 

նույնանման գործարքների համար համեմատելի հանգամանքներում որպես հարկվող 

շրջանառություն ընդունվող սույն օրենքին համապատասխան որոշվող մեծության 

(գործարքի արժեքի, վճարի վարձատրության, պարգևի կամ այլ դրամական հատուցման 



 
 

մեծության) 80 տոկոսը), որի բացակայության դեպքում նոր միայն կիրառելի կլիներ նույն 

կետով նախատեսված երկրորդ կանոնը: Բացի դա, «Հայաստանի Հանրապետության 

փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի եզրակացությունը լի է այլ թերություններով։ 

     Սույն կետում ներկայացված դիրքորոշումը կատարվում է պայմանական, 

առարկություններ ներկայացնողը որևէ կերպ չի հրաժարվում 1-ին և 2-րդ կետերում 

արտահայտված իրավական դիրքորոշումներից։  

ԱԱՀ բազան որոշելու համար Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետով հարկ վճարողի 

համար սահմանված է երկու կանոն, ընդ որում՝ միայն առաջին կանոնի կիրառման 

անհնարինության դեպքում է կիրառելի երկրորդը։ Սա նշանակում է, որ անուղղակի 

եղանակով հաշվարկման դեպքում էլ պետք է պահպանվի նույն հաջորդականությունը։ 

Այսպես, Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն՝ գործարքի իրական արժեքը 

որոշվում է՝  

1) հարկման օբյեկտ է համարվում այդպիսի կամ նույնանման գործարքների համար 

համեմատելի հանգամանքներում որպես հարկվող շրջանառություն ընդունվող սույն 

օրենքին համապատասխան որոշվող մեծության (գործարքի արժեքի, վճարի 

վարձատրության, պարգևի կամ այլ դրամական հատուցման մեծության),  

2) իսկ դրա բացակայության դեպքում` համանման պայմաններում գործող այլ հարկ 

վճարողի կողմից համեմատելի հանգամանքներում նույնանման գործարքների համար 

սովորաբար որպես հարկման օբյեկտ ընդունվող մեծությունը։  

Այսինքն, առաջին կանոնի կիրառման պարագայում, հիմք է ընդունվում նույն հարկ 

վճարողի կողմից իրականացված այդպիսի կամ նույնանման գործարքների համար 

համեմատելի հանգամանքներում որպես հարկվող շրջանառության ընդունվող սույն 

օրենքին համապատասխան որոշվող գործարքի արժեքը։  

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 

կազմված եզրակացության մեջ նշված է, որ. «Ստորև ներկայացված է 2017թ. հոկտեմբեր 

ամսին Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում չորս առաջարկվող օբյեկտ-

անալոգների համեմատական տվյալների վերլուծությամբ 1քմ մակերեսի շուկայական 

արժեքի աղյուսակը, որոնց տվյալները ձեռք են բերվել www.list.am, www.estate.am և 

www.myreality.am ինտերնետային կայքերից»։ Փաստորեն, ստուգման շրջանակներում չի 

պահպանվել ԱԱՀ մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված 1-ին 

կանոնը՝ անհատույց կամ մասնակի հատուցման գործարքը չի համեմատվել համեմատելի 
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հանգամանքներում տվյալ հարկ վճարողի կողմից նույն կամ համանման ապրանքի 

մատակարարման գործարքների հետ, թեև նշված տեղեկություններին հարկային 

մարմինը տիրապետել է: Ավելին, հարկային մարմինը չի համադրել այլ 

կառուցապատողների կողմից համանման գործարքների դեպքում որոշվող ԱԱՀ-ի 

բազաները, փոխարենը հիմք են ընդունվել «բրոքերային» կայքերում տեղադրված գները 

առանց հաշվի առնելու, որ դրանցով վաճառող կարող են հանդիսանալ ֆիզիկական 

անձինք, որոնք բնակարանի արժեքը չեն կարող որոշել ձեռնարկատիրական 

գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձի հետ նույն պայմաններով։ 

Փորձագետների կողմից կատարվել է ուղղում 5 տոկոսի չափով՝ հիմք ընդունելով 

«հնարավոր սակարկությունները»։ Այստեղ հաշվի չի առնվել, որ կայքերում տեղադրված 

թիվը նախ իրական չէ (առաջարկը դեռևս չի նշանակում, որ նման պայմաններով 

գործարք կնքվել է), չի ստուգվել իրական գործարքներով գները, հետևաբար ոչ իրական 

գների հիման վրա կիրառվել է 5 տոկոսի չափով ուղղում (նշված տոկոսի չափն էլ որևէ 

կերպ հիմնավորված չէ)։ Բացի դա, նշված կայքերից վերցված գները վերաբերում են 

2017թ.-ի հոկտեմբեր ամսին, այն պարագայում, երբ Ընկերության կողմից օտարումները 

տեղի են ունեցել 2016թ.-ի ընթացքում։ Հարկ է արձանագրել նաև, որ համադրելի 

գործարքի մեթոդը կիրառելիս, օրենքի ուղղակի պահանջն է հիմք ընդունել այլ հարկ 

վճարողների կողմից համեմատելի հանգամանքներում նույնանման գործարքների համար 

սովորաբար որպես հարկման օբյեկտ ընդունվող մեծությունը, մինչդեռ հիմք են ընդունվել 

www.list.am, www.estate.am և www.myreality.am ինտերնետային կայքերից վերցված 

տվյալները։  

Փորձագիտական եզրակացության մեջ առկա է իրականությանը չհամապատաս-

խանող փաստ, ըստ որի՝ օբյեկտը գտնվում է 1-ին տարածագնահատման գոտում այն 

պարագայում, երբ ք. Երևան, Լեոյի 1 շենքը, ՀՀ կառավարության 17.04.2003 թվականի 

թիվ 470-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի համաձայն գտնվում է 2-րդ 

տարածագնահատման գոտում։  

Ք. Երևան, Լեոյի 1 շենքի թիվ 111, թիվ 106, թիվ 66, թիվ 48 հասցեների 

բնակարանների համար (ստուգման ակտում նշված անհատույց և մասնակի հատուցմամբ 

սպառված բնակարանները) կիրառվել են ուղղիչ գործակիցներ, սակայն չեն 

հիմնավորվել, թե ինչու՞ են հենց նշված չափով կիրառվում այդ գործակիցները։ 

Մասնավորապես, ներքին հարդարման վիճակի տարբերությունը հաշվի առնող ուղղման 
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գործակիցը սահմանվել է 0.9, այն պարագայում, երբ ակնհայտ է, որ ներքին 

հարդարումը շատ ավելի մեծ գումարի չափով կարող է ազդել գործարքի գնի վրա։ 

Մասնավորապես, Ընկերության կողմից 2016-2017 թթ.-ին վաճառված հարդարված 

բնակարանների միջին գինը 1 քմ-ի համար կազմել է 716.017 դրամ, իսկ 

չհարդարվածների դեպքում՝ 475.777 դրամ։  

Փորձաքննությամբ որպես 1 քմ բազային շուկայական արժեք է համարվել 690.000 

դրամը: Մինչդեռ, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի պետական կոմիտեի տվյալներով Երևանի 

Կենտրոն համայնքում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների 1 քմ 

մակերեսի շուկայական միջինացված գների (խոսքը չի վերաբերում կադաստրային 

արժեքներին, այլ ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ հրապարակած շուկայական գներին) մասին 

տվյալներով 2016 թվականի 2-րդից 4-րդ եռամսյակում 1 քմ արժեքը գնահատվել է 

428.100 – 428.250 դրամի շրջանակներում։ Նման էական շեղումը ևս վկայում է այն 

մասին, որ եզրակացության մեջ նշված աղբյուրները չեն կարող հավաստի լինել։  

«Ականաթ» ՍՊԸ-ի կողմից նույն շենքում այլ վաճառքների համադրումը ցույց է 

տալիս, որ Կադաստրի տվյալների (հրապարակված միջինացված շուկայական տվյալներ) 

և Ընկերության կողմից չհարդարված բնակարանների վաճառքի միջին գների միջև 

բացասական տարբերությունը մոտ 40-50 հազար դրամ է կազմում 1  քմ-ի համար (նման 

շեղումը բնական է, քանի որ կադաստրը տեղեկությունները ստանում է տարբեր 

աղբյուրներից, Կենտրոն համայնքի տարբեր վայրերից և միջինացնում է արդյունքը)։ 

Սակայն, ստուգման ակտով արձանագրված վերոգրյալ 250.000 դրամից ավելի շեղումը 

(690.000 և 428.100 դրամի միջև) որևէ կերպ հնարավոր չէ արդարացնել։  

Գանգատարկման հանձնաժողովը մասամբ ընդունել է սույն կետում նշված 

փաստարկները: Մասնավորապես, Հանձնաժողովն արտահայտել է հետևյալ դիրքորո-

շումը. «{...} տվյալ դեպքում ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառության առանձնահատկությունը 

պետք է կիրառվեր առաջին հերթին Ընկերության կողմից սովորաբար կատարվող 

գործարքների հետ համեմատության արդյունքում։ Հանձնաժողովը հարկ է համարում նշել 

հետևյալը՝ 

 -  ք. Երևան, Լեոյի 1 շենքի թիվ 111 (5-րդ հարկ) բնակարանի օտարման անհատույց 

գործարքի մասով որպես հարկվող շրջանառություն պետք է հիմք ընդունվեր ստուգվող 

ժամանակաշրջանում իրականացված՝ նույն շենքի 5-րդ հարկի բնակարանի օտարման 

գործարքի արժեքի 80 տոկոսը կազմող մեծությունը (1 քմ 312.903), 



 
 

 -  ք. Երևան, Լեոյի 1 շենքի թիվ 66 (12-րդ հարկ) բնակարանի օտարման 

անհատույց գործարքի մասով որպես հարկվող շրջանառություն պետք է հիմք ընդունվեր 

ստուգվող ժամանակաշրջանում իրականացված՝ նույն շենքի 12-րդ հարկի բնակարանի 

օտարման գործարքի արժեքի 80 տոկոսը կազմող մեծությունը (1 քմ 315.956), 

 - Լեոյի 1 շենքի թիվ 106 (4-րդ հարկ) բնակարանի անհատույց օտարման, ինչպես 

նաև նույն շենքի թիվ 48 բնակարան մասնակի հատուցմամբ իրացման մասով հարկվող 

շրջանառության որոշման առանձնահատկությունների կիրառման խախտումներ չեն 

առաջանում»։ 

 Գանգատարկման հանձնաժողովը թեև չի նշել, թե որ նույնանման գործարքներն է 

հիմք ընդունել թիվ 111 և թիվ 66 բնակարանների մասով, սակայն ակնհայտ է, որ հիմք է 

ընդունվել Ընկերության կողմից տրամադրված ցուցակը, որում ներկայացված են 

բնակարանների վիճակը (հարդարված, չհարդարված), օտարումների ամսաթվերը, 

հարկը, գները և այլն։ 

Հարկային մարմինը՝ չկիրառելով համադրելի հիմնական գործոնների 

ազդեցությունը, առհասարակ հնարավորություն չի ունեցել պարզելու նույնանման կամ 

համանման գործարքների առկայությունը։ Մասնավորապես, Գանգատարկման 

հանձնաժողովը հիմք է ընդունել նույն հարկում այլ բնակարանների օտարումները առանց 

հաշվի առնելու, որ բնակարանների օտարման գնի վրա մեծ ազդեցություն ունի 

բնակարանի պատուհանների ուղղվածությունը, չափը և այլն, որի արդյունքում 1քմ-ի 

համար գնի հաշվարկման համար պետք էր որոշել նաև գործակիցներ, որոնք ազդում էին 

այդ գնի որոշման վրա։ 

    Այնուամենայնիվ, թիվ 111 բնակարանի մասով հաշվարկի համար ՊԵԿ-ը հիմք է 

ընդունել Ընկերության կողմից տրամադրված ցուցակի 14-րդ կետում նշված թիվ 19 

բնակարանի օտարումը (չհարդարված, 124քմ, 1 քմ արժեքը՝ 469.355): Կատարվել է 

հետևյալ հաշվարկը՝ (469.355 / 1.2 * 80% = 312.903), նշված թվի հիման վրա էլ 

կատարվել է վերահաշվարկ։ Թիվ 66 բնակարանի դեպքում, Գանգատարկման 

հանձնաժողովը նույնական է համարվել Ընկերության կողմից տրամադրված ցուցակի 16-

րդ կետում նշված թիվ 141 բնակարանի օտարումը (չհարդարված, 141քմ, 1 քմ արժեքը՝ 

473.934): Կատարվել է հետևյալ հաշվարկը՝ (473.934 / 1.2* 80% = 315.956), նշված թվի 

հիման վրա էլ կատարվել է վերահաշվարկ: Կատարված վերահաշվարկի արդյունքում 

արձանագրվել է, որ ենթակա է նվազեցման ընդամենը 8.323.293 դրամ։  



 
 

Սակայն, Գանգատարկման հանձնաժողովը որևէ կերպ չի մեկնաբանել, թե ինչու 

հնարավոր չէր նույն մեթոդը կիրառել թիվ 106 (4-րդ հարկ, չհարդարված, 114.5 քմ 

մակերեսով) և թիվ 48 (9-րդ հարկ, չհարդարված, 201.8 քմ մակերեսով) բնակարանների 

նկատմամբ այն պարագայում, երբ նույն ցուցակում առկա են նույն հարկում գտնվող, 

կրկին չհարդարված բնակարաններ, այսինքն նույնական են այնքանով, որքանով 

նախորդ երկու բնակարանների դեպքում։ Մինչդեռ, եթե կատարվեր համապատասխան 

հաշվարկը, ապա թիվ 106 բնակարանի պարագայում, պետք է հիմք ընդունվեր նույն 4-րդ 

հարկում գտնվող, թիվ 12 բնակարանի (չհարդարված, 124.7 քմ մակերեսով) օտարման 

գործարքը՝ 1 քմ արժեքը 481.155 դրամ։ Նույն տրամաբանությամբ հաշվարկ կատարվելու 

պարագայում կստացվեր հետևյալ հաշվարկը՝ (481.155 / 1.2 * 80% = 320 770), նշված թվի 

հիման վրա կրկին կկատարվեր վերահաշվարկ՝ արձանագրելու համար նվազեցման 

ենթակա գումարի չափը։ Թիվ 48 բնակարանի պարագայում, պետք է հիմք ընդունվեր 

նույն 9֊րդ հարկում գտնվող, թիվ 128 բնակարանի (չհարդարված, 201.7 քմ մակերեսով) 

օտարման գործարքը՝ 1քմ արժեքը՝ 480.000 դրամ։ Նույն տրամաբանությամբ հաշվարկ 

կատարվելու պարագայում կստացվեր հետևյալ հաշվարկը՝ (480.000 / 1.2 * 80 % = 320 

000), նշված թիվը համադրելով թիվ 48 բնակարանի 1քմ օտարման արժեքի հետ 

(330.360) կստացվեր, որ առհասարակ 20 և ավելի տոկոս շեղում առկա չէ, հետևաբար 

այդ մասով լրացուցիչ ԱԱՀ չի առաջանում։ 

4. Հարկային մարմինը խախտել է անձին առնչվող գործը ողջամիտ 

ժամկետում, արդարացի քննության սահմանադրական պարտականությունը։  

ՀՀ Սահմանադրության 50-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. «Յուրաքանչյուր 

ոք ունի վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող գործերի անաչառ, արդարացի և 

ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք։»։ 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի   

37-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. «Վարչական մարմինը պարտավոր է ապահովել 

փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննարկումը՝ 

բացահայտելով գործի բոլոր, այդ թվում՝ վարույթի մասնակիցների օգտին առկա 

հանգամանքները»։ 

           Վարչական մարմինը չի ապահովել վարույթի մասնակցի՝ «Ականաթ» ՍՊԸ-ի 

օգտին առկա առարկությունների 3-րդ կետի ենթակետերում նշված հանգամանքները, 

որոնց բացահայտման պարագայում 1 քմ-ի համար չէր որոշվի 690.000 դրամ։  



 
 

Նույն օրենքի 45-րդ մասի 1-ին մասի համաձայն. «Եթե փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրման համար անհրաժեշտություն է առաջանում նշանակել 

փորձագետ, ապա վարչական մարմինն այդ հարցով դիմում է համապատասխան 

կազմակերպության ղեկավարին կամ համապատասխան անձին՝ այդ մասին ծանուցելով 

վարույթի մասնակիցներին։»: Այս կանոնը ևս խախտել է վարչական մարմինը, քանի որ 

«Ականաթ» ՍՊԸ-ն չի տեղեկացվել փորձագետներին ուղղված հարցադրումներ մասին։ 

Մինչդեռ, նման պարագայում, վերջինս հնարավորություն կունենար մասնակցելու 

փորձաքննությանը և ներկայացնելու իր օգտին առկա հանգամանքները։  

Ստուգման ընթացքում խախտվել են ՀՀ Սահմանադրության 50-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի» ՀՀ օրենքի 36-րդ 

հոդվածի հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի, «Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի պահանջները: Մասնավորապես՝ ՀՀ Սահմանադրության 50-րդ հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն. «Յուրաքանչյուր ոք ունի վարչական մարմինների կողմից իրեն 

առնչվող գործերի անաչառ, արդարացի և ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք»։         

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 

հոդվածի համաձայն. «1. վարչական վարույթը պետք է իրականացվի հնարավորինս 

սեղմ ժամկետում։ 

   2. Վարչական մարմինը պետք է վարչական վարույթն իրականացնի առանց դա 

բարդացնելու՝ լրացուցիչ լսումներ անցկացնելու, լրացուցիչ փորձաքննություն նշանակելու 

կամ զննում կատարելու, եթե առկա չեն գործի փաստական հանգամանքների 

պարզաբանման համար անհրաժեշտ պատճառներ»։ 

        «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «{...}Ստուգման 

ընթացքում առանձին տեղեկությունների ճշտման անհրաժեշտություն առաջանալու կամ 

ստուգմանն առնչվող փաստաթղթերը հետաքննության, նախաքննության կամ 

դատարանի վճռի հիման վրա առգրավված լինելու կամ տարերային աղետի պատճառով 

կամ ստուգման իրականացումն անհնարին դարձնող այլ անկանխատեսելի հանգամանքի 

բերմամբ ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) գրավոր զեկուցագրի 

հիման վրա ստուգում իրականացնելու մասին հրաման տվող պաշտոնատար անձի 

հրամանով ստուգման ընթացքը կասեցվում է՝ մինչև կասեցման հիմքի վերացումը {...}»: 



 
 

Ստուգման ընթացքն անհարկի ձգձգվել է կասեցումների պատճառով, ընդ որում` 

նշված հրամանների հիմքում ընկած զեկուցագրերում առկա պատճառաբանությամբ, 

ստուգման ընթացքը կասեցվել է փորձաքննության եզրակացությունը ստանալու համար, 

որով որոշվել է ստուգման ակտի համար ոչ էական հանգամանք՝ բնակարանների 

շուկայական գինը։ Ընդ որում, Գանգատարկման հանձնաժողովն ինքն իր հաշվարկով է 

հաստատել, որ կասեցումները հիմնավորված չեն եղել, քանի որ որպես ելակետ ընտրել է 

ոչ թե փորձագետի կողմից հաշվարկված թվերը, այլ ընկերության կողմից տրամադրված 

և հանձնաժողովի կողմից որպես նույնական որակված գործարքները։ Խախտվել է նաև 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ 

հոդվածով սահմանված տնտեսավարության սկզբունքը, ֆինանսական միջոցները 

օգտագործվել են փորձաքննության համար, այն պարագայում երբ այն նշանակելու 

հիմքեր չեն եղել և ստացված արդյունքը ենթակա չէ օգտագործման։  

Ամփոփելով 1-ից 4-րդ կետերում նշված փաստարկները՝ Ստուգման ակտի 4-րդ 

կետով առաջադրված լրացուցիչ հարկային պարտավորությունները, որոնք վերաբերելի 

են անհատույց գործարքներին, ենթակա են անվավեր ճանաչման 1-ին կետում նշված 

փաստարկի ուժով (համայնքին օտարումը չի հանդիսանում անհատույց սպառում օրենքի 

իմաստով, ամենայն հավանականությամբ խախտվել է կամայականության արգելքի 

սկզբունքը), Ստուգման ակտն ամբողջությամբ ենթակա է անվավեր ճանաչման 2-րդ, 3-

րդ և 4-րդ կետերում նշված փաստարկների ուժով (չեն կիրառվել անուղղակի եղանակով 

հարկերը հաշվարկելու հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կանոնները, հնարավոր 

չի եղել որոշել նույնանման և (կամ) համանման գործարքները և այլն, խախտվել է անձի՝ 

իրեն վերաբերող գործի ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունքը)։ Անկախ 

վերոգրյալից, Ստուգման ակտի 4-րդ կետը ենթակա է նաև մասնակի անվավեր 

ճանաչման, քանի որ Գանգատարկման հանձնաժողովի կիրառած հաշվարկի 

մեթոդաբանության արդյունքում թիվ 48 և 106 բնակարանների մասով առաջադրված 

ԱԱՀ գումարները ենթակա կլինեին նվազեցման, հաշվարկված տուգանքները և տույժերը 

ենթակա կլինեին վերահաշվարկման։ 

Վերոգրյալից ելնելով, Բողոք բերած անձը խնդրել է անվավեր ճանաչել և վերացնել 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 26.01.2018թ.-ի թիվ 5/1 Որոշումը՝ 08.12.2017թ. թիվ 

1012302 ստուգման ակտի դեմ «Ականաթ ՍՊԸ-ի կողմից բերված բողոքը մասնակի 

մերժելու մասով: 

 



 
 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2018թ.-ի ապրիլի 06-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր «Ականաթ ՍՊ 

ընկերության լիազորված անձինք Արամ Օրբելյանը և Սեդրակ Ասատրյանը: 

Վերջիններս լսումների ընթացքում պնդեցին բողոքի փաստական և իրավական 

հիմքերը և հիմնավորումները:  

 

3. Բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Բողոք բերած անձի և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 

ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գտնում ենք, որ սույն 

բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստական 

հանգամանքները. 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 02.05.2017թ. թիվ 1012302 հանձնարարագրի հիման 

վրա 02.06.2017թ.-ից մինչև 17.11.2017թ.-ը Ընկերությունում իրականացվել է բյուջեի հետ 

փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության 

առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում:  

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահին 19.06.2017թ. ուղարկվել է զեկուցագիր ստուգման 

ընթացքը Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ հունիսի 22-ից 

երեսուն անընդմեջ աշխատանքային օրով կասեցնելու և ստուգման ժամկետը՝ 10 

անընդմեջ աշխատանքային օրով երկարաձգելու վերաբերյալ կարգադրություն ստանալու 

նպատակով: 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարին 02.08.2017թ. 

ուղարկվել է զեկուցագիր Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն 

ստուգման կասեցման ժամկետը 30 անընդմեջ աշխատանքային օրով երկարաձգելու 

կարգադրություն ստանալու նպատակով:  

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահին 11.09.2017թ. ուղարկվել է զեկուցագիր Հայաստանի 

Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին ՀՀ օրենքի 

4-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն ստուգման կասեցման ժամկետը ևս 30 անընդմեջ 

աշխատանքային օրով երկարաձգելու կարգադրություն ստանալու նպատակով: 



 
 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահին 25.10.2017թ. ուղարկվել է զեկուցագիր Հայաստանի 

Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին ՀՀ օրենքի 

4-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն ստուգման կասեցման ժամկետը 5 անընդմեջ 

աշխատանքային օրով երկարաձգելու կարգադրություն ստանալու նպատակով: 

- Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից 

01.11.2017թ. կազմվել է թիվ 42951707 փորձագիտական եզրակացությունը, որի 

արդյունքներով համեմատելի հանգամանքներում նույնանման գործարքների համար 

սովորաբար որպես հարկման օբյեկտ ընդունվող արժեքի (գործարքի գնահատված 

արժեքի) 80 տոկոսը կազմող մեծությունից հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարների 

համադրումից պարզվեց, որ հետևյալ հաշվետու ժամանակաշրջանների ԱԱՀ-ի 

հաշվարկներում պակաս ԱԱՀ է հաշվարկվել համապատասխանաբար 2016թ.-ի 2-րդ 

եռամսյակում՝ 4.708.456 դրամ, 3-րդ եռամսյակում՝ 8.998.880 դրամ և 4-րդ եռամսյակում՝ 

2.416.483 դրամ, ընդամենը 16.123.819 դրամ: 

- Ստուգման արդյունքում Վարչության կողմից 08.12.2017թ.-ին կազմվել է թիվ 

1012302 ստուգման ակտը: Ստուգման ակտի 1-ին՝ Շահութահարկ կետով 

արձանագրվել է հետևյալը. 1. Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգումից պարզվեց, 

որ 2016թ. շահութահարկի հաշվարկում համախառն եկամտից իրականացվող 

նվազեցումներն ընկերության կողմից պակաս է ցույց տրվել ԱԱՀ-ի բաժնում 

արձանագրված 16.123.819 դրամ չփոխհատուցվող (չհաշվանցվող) ԱԱՀ-ի գումարների 

չափով: Արդյունքում 2016թ.-ի համար ներկայացված շահութահարկի հաշվարկում 

շահութահարկով հարկվող օբյեկտն ավել է ցույց տրվել նույն գումարի չափով, իսկ 

Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկվող 

շահութահարկը՝ 3.224.764 դրամի չափով (16.123.819 դրամ X 20%), որը ենթակա է 

պակասեցման (ետ վերադարձման) 3.224.764 դրամ:: 

- Ստուգման ակտի 4-րդ՝ Ավելացված արժեքի հարկ կետում արձանագրվել է 

հետևյալը. 4. Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգումից պարզվեց, որ ընկերության 

կողմից 11.05.2016թ. և 22.06.2016թ. կնքված թվով 3 պայմանագրերով 

համապատասխան ք. Երևան, Լեոյի 1 շենքի թիվ 111, թիվ 106 և թիվ 66 հասցեների 

բնակարաններն իրացվել է անհատույց, իսկ 10.11.2016թ. կնքված պայմանագրով Լեոյի 1-

ին շենքի թիվ 48 հասցեի բնակարանն իրացվել է մասնակի հատուցմամբ: Նշված 

անշարժ գույքերի օտարման գործարքներից (որոնք պետական գրանցում են ստացել 

համապատասխանաբար 12.05.2016թ., 12.08.2016թ., 12.08.2016թ. և 16.11.2018թ.) 



 
 

առաջացող ԱԱՀ-ի գումարներն արտացոլվել են գործարքների պետական գրանցման օրն 

ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար ներկայացված ԱԱՀ-ի 

հաշվարկներում: Վերոնշյալ գործարքների դիմաց ընկերության կողմից հաշվարկված և 

ԱԱՀ հաշվարկներում ցույց տրված ԱԱՀ գումարները կազմել է՝ 2016թ.-ի 2-րդ 

եռամսյակում 4.240.000 դրամ (21.200.000 դրամ x 20%), 3-րդ եռամսյակում 5.137.280 

դրամ (8.832.000 դրամ գույքահարկով հարկման նպատակով որոշվող արժեք x 20% + 

16.854.400 դրամ գույքահարկով հարկման նպատակով որոշվող արժեք x 20%) և 4-րդ 

եռամսյակում 13.333.333 դրամ (80.000.000 դրամ պայմանագրային գումար x 16.67%): 

Ընկերության կողմից վերը նշված հասցեներով օտարված անշարժ գույքի մասով 

Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից 

կատարված գնահատման (եզրակացությունը կցվում է) արդյունքներով համեմատելի 

հանգամանքներում նույնանման գործարքների համար սովորաբար որպես հարկման 

օբյեկտ ընդունվող արժեքի (գործարքի գնահատված արժեքի) 80 տոկոսը կազմող 

մեծությունից հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարների համադրումից պարզվեց, որ հետևյալ 

հաշվետու ժամանակաշրջանների ԱԱՀ-ի հաշվարկներում պակաս ԱԱՀ է հաշվարկվել 

համապատասխանաբար 2016թ.-ի 2-րդ եռամսյակում՝ 4.708.456 դրամ, 3-րդ 

եռամսյակում՝ 8.998.880 դրամ և 4-րդ եռամսյակում՝ 2.416.483 դրամ, ընդամենը 

16.123.819 դրամ (հավելված 1): 

Վերոշարադրյալից հետևում է, որ ընկերության կողմից խախտվել են Ավելացված 

արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջները, համաձայն 

որի՝ ապրանքների անհատույց մատակարարման, ծառայությունների անհատույց 

մատուցման, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ դրանց դիմաց տվյալ գործարքների 

(գործառնությունների) համար սովորականի համեմատ կիրառվում են գործարքի իրական 

արժեքից 20 և ավելի տոկոսով ցածր գներ (մասնակի հատուցում), հարկման օբյեկտ է 

համարվում այդպիսի կամ նույնանման գործարքների համար համեմատելի 

հանգամանքներում որպես հարկվող շրջանառություն ընդունվող՝ նույն օրենքին 

համապատասխան որոշվող մեծության (գործարքի արժեքի, վճարի վարձատրության, 

պարգևի կամ այլ դրամական հատուցման մեծության), իսկ դրա բացակայության 

դեպքում՝ համանման պայմաններում գործող այլ հարկ վճարողի կողմից համեմատելի 

հանգամանքներում նույնանման գործարքների համար սովորաբար որպես հարկման 

օբյեկտ ընդունվող մեծության (գործարքի իրական արժեքի) 80 տոկոսը կազմող 

մեծությունը: 



 
 

Նշված խախտումների հետևանքով ընկերության կողմից ներկայացված ԱԱՀ-ի 

հաշվարկներում. 

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

2016թ.-ի 3-րդ եռամսյակում՝ 8.998.880 դրամ, 4-րդ եռամսյակում՝ 2.416.483 դրամ:  

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

2016թ.-ի 2-րդ եռամսյակում՝ 4.708.456 դրամ: 

Համաձայն Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի՝ 

հարկային մարմին ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկներով պետական բյուջե վճարման 

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

ենթակա ԱԱՀ-ի գումարն ավել ցույց տալու համապատասխան դեպքերի համար ենթակա 

է գանձման պակաս հաշվարկված՝ պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը՝ 

2016թ.-ի 3-րդ եռամսյակում՝ 8.998.880 դրամ, 4-րդ եռամսյակում՝ 2.416.483 դրամ և 

ավել հաշվարկված՝ պետական բյուջեից հաշվանցման ենթակա գումարը՝ 2016թ.-ի 2-րդ 

եռամսյակում՝ 4.708.456 դրամ, ինչպես նաև տուգանք՝ բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումարի 50 տոկոսի չափով, գումարներով 2016թ.-ի 3-րդ եռամսյակում՝ 4.499.440 դրամ, 

4-րդ եռամսյակում՝ 1.208.241 դրամ: 

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

հոդվածի համաձայն ենթակա է գանձման տուգանք՝ այդ խախտումների հետևանքով 

պակաս հաշվարկված հարկի գումարի 10 տոկոսի չափով, ընդամենը 1.141.536 դրամ: 

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

սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ 

վճարողից ենթակա է գանձման տույժ՝ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.15 

տոկոսի չափով, գումարով 2.457.943 դրամ (տույժերը հաշվարկելիս հաշվի է առնվել 

անձնական հաշվի քարտում առկա գերավճարը): 

Ընդամենը ԱԱՀ-ի գծով ենթակա է բյուջե գանձման 25.430.980 դրամ: 

- Ընկերությունը 14.12.2017թ.-ին գանգատ է ներկայացրել Ստուգման ակտի 

վերաբերյալ՝ խնդրելով ամբողջությամբ անվավեր ճանաչել Ստուգման ակտը:  

- Գանգատարկման հանձնաժողովի 26.01.2018թ. թիվ 5/1 որոշմամբ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության 08.12.2017թ. թիվ 

1012302 ստուգման ակտի 4-րդ կետից նվազեցվել է ընդամենը 8.323.293 դրամ, այդ 

թվում՝ ԱԱՀ՝ 5.303.764 դրամ, տույժ՝ 899.547 դրամ և տուգանք՝ 2.119.982 դրամ, իսկ 

ստուգման ակտի 1-ին կետը թողնվել է անփոփոխ և այդ մասով գանգատը մերժվել է: 



 
 

 

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. 

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ համայնքին անհատույց ապրանքի մատակարարումը 

չի համարվում անհատույց սպառում իրավահարաբերության պահին գործող օրենքի 

ուժով՝ որպես իրավական հիմքեր նշելով «Ավելացված արժեքի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 1-ին պարբերության 3-րդ կետի, 8-րդ հոդվածի 6-րդ և 9-րդ կետերի, 3-րդ և  

3.1.-րդ հոդվածների, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասի, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի, ՀՀ հարկային օրենսգրքի 62-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասի և ՀՀ հարկային օրենսգրքի 351-րդ հոդվածի կարգավորումները: 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ Բողոք բերած անձի կողմից ներկայացված 

փաստարկներն ամբողջությամբ անհիմն են, քանի որ՝  

1) ո՛չ Բողոք բերած անձի կողմից նշված իրավական նորմերում, և ո՛չ էլ 

«Ավելացված արժեքի մասին» ՀՀ օրենքի այլ նորմերում առկա չէ դրույթ առ այն, որ 

համայնքին անհատույց ապրանքի մատակարարումը չի համարվում անհատույց սպառում 

իրավահարաբերության պահին գործող օրենքի ուժով, ինչը վերաբերում է նաև վիճելի 

իրավահարաբերության նկատմամբ ոչ կիրառելի հանդիսացող ՀՀ հարկային օրենսգրքի 

վկայակոչված նորմերին. 

2) «այլ անձ» բառակապակցությունը չի հանդիսանում տերմին և տառացի ու 

քերականական առումով ցանկացած նախադասության մեջ ենթակա է մեկնաբանման 

որպես համապատասխան նախադասության մեջ նշված կամ թվարկված անձ (անձինք) 

չհանդիսացող ցանկացած այլ անձ, մասնավորապես՝ քանի որ կոնկրետ իրավիճակի 

առնչությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության 3-րդ կետում խոսքը 

վերաբերում է քաղաքացիաիրավական հարաբերությանը՝ կապված ծառայությունների 

մատուցման կամ ապրանքների հատկացման հետ, որպես նշված իրավահարաբերության 

սուբյեկտ կարող է հանդիսանալ քաղաքացիական իրավունքի ցանկացած սուբյեկտ, 

ներառյալ՝ համայնքը: 

Որպես բողոքի մեկ այլ փաստարկ Բողոք բերած անձը գտնում է, որ չեն 

պահպանվել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության 

18.09.1998թ-ի թիվ 580 որոշման պահանջները, որի արդյունքում խախտվել է 



 
 

անուղղակի եղանակով հարկերը հաշվարկելու հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգը՝ որպես իրավական նշելով նաև «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 1-ին պարբերության «բ» ենթակետի, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22.1-րդ 

հոդվածի, ՀՀ կառավարության 18.09.1998թ-ի թիվ 580 որոշման պրեամբուլայի, ըստ որի 

հիմքում դրված է նաև ԱԱՀ մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածը, նույն որոշման 2-րդ կետի 

«բ» ենթակետի, դրանով սահմանված կարգի 3.1-րդ կետի, ՀՀ հարկային օրենսգրքի    

351-րդ հոդվածի 4-րդ մասի  1-ին կետի կարգավորումները, ինչպես նաև ՀՀ վճռաբեկ 

դատարանի 20.07.2017թ. թիվ ՎԴ/3899/05/14 և 27.12.2010թ. թիվ ՎԴ/5276/05/09 

որոշումներով արտահայտված դիրքորոշումները: 

Բողոքի սույն փաստարկը Հանձնաժողովը գտնում է անհիմն՝ հետևյալ հիմնավոր-

մամբ. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ և 9-րդ կետերի կարգավորումներից հստակ հետևում 

է, որ առկա է օրենքով սահմանված առանձնահատուկ կանոնակարգում՝ կոնկրետ 

առանձնահատկություններով, որպիսի պարագայում չեն կարող կիրառելի համարվել 

ընդհանուր կարգավորումները: Մասնավորապես՝ Օրենքի 8-րդ հոդվածի 9-րդ կետի 

համաձայն. «Շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ (կիսակառույց)), բնակելի 

կամ այլ տարածքների օտարման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառությունը որոշվում է 

սույն հոդվածով սահմանված կարգով, բայց ոչ պակաս՝ գույքահարկով հարկման 

նպատակով՝ դրանց համար օրենքով սահմանված կարգով որոշվող արժեքից, 

բացառությամբ սույն կետով նախատեսված դեպքի: Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 

համաձայն՝ ապրանքների անհատույց մատակարարման, ծառայությունների անհատույց 

մատուցման, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ դրանց դիմաց տվյալ գործարքների 

(գործառնությունների) համար սովորականի համեմատ կիրառվում են գործարքի իրական 

արժեքից 20 և ավելի տոկոսով ցածր գներ (մասնակի հատուցում), հարկման օբյեկտ է 

համարվում այդպիսի կամ նույնանման գործարքների համար համեմատելի 

հանգամանքներում որպես հարկվող շրջանառություն ընդունվող՝ սույն օրենքին 

համապատասխան որոշվող մեծության (գործարքի արժեքի, վճարի վարձատրության, 

պարգևի կամ այլ դրամական հատուցման մեծության), իսկ դրա բացակայության 

դեպքում՝ համանման պայմաններում գործող այլ հարկ վճարողի կողմից համեմատելի 

հանգամանքներում նույնանման գործարքների համար սովորաբար որպես հարկման 

օբյեկտ ընդունվող մեծության (գործարքի իրական արժեքի) 80 տոկոսը կազմող 

մեծությունը: 



 
 

Այսինքն, այն փաստը, որ Բողոք բերած անձը չի վիճարկում ի սկզբանե 

հաշվարկները գույքահարկով հարկման նպատակով՝ դրանց համար օրենքով 

սահմանված կարգով որոշվող արժեքից կատարելու հանգամանքը, որն իր հերթին 

Օրենքի սխալ մեկնաբանության արդյունք է, քանի որ Օրենքի 8-րդ հոդվածի 9-րդ կետը 

սահմանում է հարկման նպատակով հիմք ընդունվող արժեքի նվազագույն շեմը, որից 

պակաս չի կարող այն լինել, սակայն միաժամանակ չսահմանափակելով դրանից ավելին 

լինելու հնարավորության դեպքում համապատասխան արժեքը հիմք ընդունելու 

պարտականությունը, ըստ էության դրանով հիմնավորվում է ԱԱՀ 8-րդ հոդվածի 6-րդ 

մասով սահմանված 20 տոկոսից ցածր գին կիրառված լինելու հանգամանքը, որպիսի 

պարագայում հստակ գործել է Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետի կանոնակարգումը՝ 

դրանով իսկ բացառելով «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի և դրանով 

պայմանավորված՝ ՀՀ կառավարության 18.09.1998թ.-ի թիվ 580 որոշման պահանջների 

կիրառման հանգամանքը: 

Անդրադառնալով Բողոք բերած անձի փաստարկին առ այն, որ հարկային մարմնի 

կողմից կոպտորեն խախտվել են ԱԱՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետի կանոնները, 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ այդ մասով բողոքը սպառված է՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Նախ, հարկ է նշել, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից արդեն իսկ պատշաճ 

գնահատական է տրվել Բողոք բերած անձի նույն փաստարկներին, որի արդյունքում 

կայացվել է զուգորդվող վարչական ակտ և մասամբ նվազեցվել են հարկային 

պարտավորությունները: Ինչ վերաբերում է մյուս երկու գույքերի մասով Բողոք բերած 

անձի միևնույն փաստարկներին, Հանձնաժողովը գտնում է, որ Գանգատարկման 

հանձնաժողովի դիրքորոշումը պայմանավորված է եղել հետևյալ հանգամանքներով. 

1) «Ականաթ» ՍՊԸ կողմից ք.Երևան, Լեոյի 1 շենքի թիվ 106 (4-րդ հարկ) 

բնակարանի օտարման անհատույց գործարքի մասով ընկերությունը ԱԱՀ-ով հարկվող 

շրջանառություն է համարել 1մ2 հաշվով 147.200 դրամը, ստուգմամբ հիմք է ընդունվել 

փորձագետի կողմից որոշված արժեքի 80% կազմող մեծությունը՝ 1մ2 հաշվով 361.572 

դրամը: Մինչդեռ նույն շենքի 4-րդ հարկի համանման բնակարանի՝ հարկ վճարողի 

կողմից օտարման գործարքի արժեքի 80 տոկոսը կազմող մեծությունը 1մ2 հաշվով կազմել 

է 443.845 դրամ: 

Եթե հանձնաժողովի կողմից որպես հարկվող շրջանառություն հիմք ընդունվեր 

նույն շենքի 4-րդ հարկի համանման բնակարանի՝ հարկ վճարողի կողմից օտարման 

գործարքի արժեքի 80 տոկոսը կազմող մեծությունը (որը գերազանցում է փորձագետի 



 
 

կողմից որոշված արժեքի 80% կազմող մեծությանը), ապա ԱԱՀ-ի գծով պետք է 

առաջադրվեին լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ, ինչի իրավասությունը 

հանձնաժողովին վերապահված չէ:  

2) Ինչ վերաբերում է «Ականաթ» ՍՊԸ կողմից ք.Երևան, Լեոյի 1 շենքի թիվ 48 (9-

րդ հարկ) բնակարանի մասնակի հատուցմամբ իրացման գործարքին, ապա նշված 

գործարքի մասով ընկերությունը ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն է համարել 1մ2 

հաշվով 330,360 դրամը, իսկ ստուգմամբ հիմք է ընդունվել փորձագետի կողմից որոշված 

արժեքի 80% կազմող մեծությունը՝ 1մ2 հաշվով 390.115 դրամը: 

Քննարկվող դեպքում նույն շենքի 9-րդ հարկի համանման բնակարանի՝ հարկ 

վճարողի կողմից օտարման գործարքի արժեքի 80 տոկոսը կազմող մեծությունը 1մ2 

հաշվով կազմել է 320.000 դրամ, իսկ ք.Երևան, Լեոյի 1 շենքի 9-րդ հարկի թիվ 48 

բնակարանի մասնակի հատուցմամբ իրացման գործարքի մասով ընկերությունը ԱԱՀ-ով 

հարկվող շրջանառություն է համարել 1մ2 հաշվով 330,360 դրամը, այսինքն ընկերության 

կողմից վերոնշյալ բնակարանի մասով ճիշտ է հաշվարկվել հարկվող շրջանառությունը, 

ավելին, այն 10.000 ՀՀ դրամով ավելի է նույն շենքի 9-րդ հարկի համանման 

բնակարանի՝ հարկ վճարողի կողմից օտարման գործարքի արժեքի 80 տոկոսը կազմող 

մեծությունից: 

Արդյունքում Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշմամբ որպես հարկվող 

շրջանառություն հիմք է ընդունվել հարկ վճարողի կողմից հաշվարկված հարկվող 

շրջանառությունը, կատարվել է վերահաշվարկ և ստուգման ակտով այս բնակարանի 

մասով առաջադրված հարկային պարտավորությունները վերացվել են: 

Ինչ վերաբերում է փորձաքննության մասին չծանուցելու և այլ ընթացակարգային 

նորմերը խախտելու վերաբերյալ Բողոք բերած անձի դիրքորոշմանը, Հանձնաժողովը 

գտնում է, որ դրանք որևէ կերպ չեն ազդել Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից 

կայացված վարչական ակտի իրավաչափության վրա: 

Արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բացակայում են Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 26.01.2018թ. թիվ 5/1 որոշումն անվավեր ճանաչելու՝ «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածով սահմանված 

հիմքերը: 

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. Ականաթ ՍՊ ընկերության 26.02.2018թ.-ի վարչական բողոքը մերժել. ՀՀ ԿԱ 

ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 

26.01.2018թ. թիվ 5/1 որոշումը թողնել անփոփոխ:   

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

մասնակցին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից և կարող է բողոքարկվել դատական 

կարգով:  

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 

                    ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 


