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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
 

                                                                                                                                              Երևան, Կառավարական տուն  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
(«Ֆարմ Սիսար» ՍՊ ընկերության 28.02.2017թ. վարչական բողոքը  

մասնակի բավարարելու մասին) 
 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ                                                                          «14» ապրիլի 2017թ. 
 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ ի դեմս 

հանձնաժողովի նախագահ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար 

Դավիթ Հարությունյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի 

հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 07.02.2017թ.-ի 

թիվ 6/2 որոշումը և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի խոշոր հարկ վճարողների 

հարկային տեսչության 29.12.2016թ. թիվ 1011481 ստուգման ակտն անվավեր ճանաչելու 

վերաբերյալ «Ֆարմ Սիսար» ՍՊ ընկերության 28.02.2017թ.-ի բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 «Ֆարմ Սիսար» 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)՝ 07.02.2017թ.-ի թիվ 6/2 որոշումը և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների 

կոմիտեի խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության (այսուհետ՝ նաև Տեսչություն) 

29.12.2016թ. թիվ 1011481 ստուգման ակտն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ:  
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  Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 28.02.2017թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ 29.12.2016թ.-ին Գանգատարկման 

հանձնաժողովին բողոքարկել է Տեսչության 29.12.2016թ. թիվ 1011481 ստուգման ակտը 

(այսուհետ՝ նաև Ակտ)՝ կապված դրա 4-րդ կետով Ընկերությանը «Ավելացված արժեքի 

հարկի մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև ԱԱՀ օրենք) պահանջների խախտումներ 

վերագրելու և այդ  հիմքով լրացուցիչ հաշվարկված հարկային պարտավորություններ 

առաջադրելու իրավաչափության հետ: 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 07.02.2017թ.-ի թիվ 6/2 որոշմամբ բերված 

գանգատը մերժվել է, և Ստուգման ակտը թողնվել է անփոփոխ: 

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

 - Ընկերության կողմից չի խախտվել իրավահարաբերության պահին «Ավելացված 

արժեքի մասին» ՀՀ օրենքի գործող խմբագրությամբ 23-րդ հոդվածով սահմանված  

ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցման կանոնը, քանի որ նշված կարգավորման համաձայն, 

հաշվանցի իրավունքը ծագում է հետևյալ վավերապայմանների միաժամանակյա 

առկայության հիմքով՝  

 ա) ստացվել են ապրանքներ և ծառայություններ և այդ մասով առկա է 

մատակարարի (ծառայություն մատուցողի) դուրս գրած հարկային հաշիվը,  

 բ) դուրս գրված հարկային հաշվին համապատասխան կատարվել է վճարում:  

 Ընկերության կողմից պահպանվել են վերոհիշյալ երկու պայմանները: 

 - հարկային մարմնի կողմից Էլեկտրոնային եղանակով հաշիվները չհաստատելու 

հիմքով հաշվանցի իրավունքի սահմանափակման վերաբերյալ դիրքորոշումը հակասում է 

վարչարարության սկզբունքներին, մասնավորապես՝ ձևական պահանջներով 

չծանրաբեռնելը և հայեցողական լիազորությունը պատշաճ իրականացնելը, ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի 28.04.2015թ.-ի թիվ ՍԴՈ-1203 որոշմանը, ՀՀ վարչական 

դատարանի 10.11.2016թ.-ի թիվ ՎԴ2/0073/05/16 վճռով արտահայտված դիրքորոշմանը: 

Մասնավորապես, ըստ Բողոք բերած անձի, ՀՀ Սահմանադրական դատարանը 

28.04.2015թ.-ի թիվ ՍԴՈ-1203 որոշման համաձայն, անդրադարձել է վարչական և 

հարկային իրավախախտումների տարանջատմանը, նշելով, որ «Շահութահարկի մասին» 

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

դրանց կարգավորման ոլորտում պատասխանատվություն նախատեսող նորմերը 
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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, ոչ թե ձևական:  

Նշվածի լույսի ներքո, ԱԱՀ օրենքի 43-րդ և «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ 

հոդվածների՝ որպես պատասխանատվություն սահմանող նորմերի վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ վճարման ենթակա հարկի գումարը ավել կամ պակաս ցույց տալը՝ 

իրականությանը չհամապատասխանող տվյալները հաշվարկ-հաշվետվություններում 

ներառելու ձևով դրսևորվող դիտավորյալ վարքագիծ է, ինչն Ընկերության դեպքում 

բացակայում է, քանի որ հարկային հաշիվներում արտացոլված գործարքն իրականում 

կատարվել է և Ընկերությունը վճարելով գումարը, բավարար ակնկալիք է ունեցել ԱԱՀ 

գումարները հաշվանցելու համար, և հաշվարկներում չի ներառել այնպիսի 

տեղեկություններ, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում, հետևաբար, 

պետության չէր կարող վնաս պատճառվել:  

Ի հիմնավորումն իր փաստարկների Բողոք բերած անձի կողմից վկայակոչվել է ՀՀ 

վարչական դատարանի 10.11.2016թ.-ի թիվ ՎԴ2/0073/05/16 վճռով արտահայտված 

դիրքորոշումը, որից, ըստ Բողոք բերած անձի, բխում են սույն գործի համար էական 

նշանակություն ունեցող հետևյալ եզրահանգումները՝ 

ա) էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվ դուրս գրելը նպատակն ունի 

արդյունավետ իրականացնել հարկային վարչարարությունը, 

բ) այն պարագայում, երբ հարկային հաշիվները դուրս են գրվել էլեկտրոնային 

եղանակով, ստացողի կողմից դրանք էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատելը 

էական չէ հաշվանցման իրավունքի սահմանափակման տեսանկյունից, քանի որ 

բովանդակային առումով օրենքի պահանջը կատարված է, այսինքն՝ հարկային մարմինն 

ունի արդյունավետ վարչարարական միջոց, 

գ) հարկային հաշվին համապատասխան կատարված վճարումը ենթադրում է դրա 

հաստատում: 

 - վերոհիշյալ հիմքերով Ակտն անվավեր չլինելու պարագայում միևնույն է 

վարչական մարմինը պատասխանատվություն սահմանող սխալ է նորմեր է կիրառել՝ 
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սահմանված ԱԱՀ օրենքի 43-րդ և «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածներով, 

մինչդեռ կիրառելի պետք է համարեր ԱԱՀ օրենքի 43.1.-րդ հոդվածը: 

 Ըստ Բողոք բերած անձի, ԱԱՀ օրենքի իրավահարաբերության պահին գործող 

խմբագրությամբ 20-րդ հոդվածը և 43.1.-րդ հոդվածը հարաբերակցվում են որպես 

դիսպոզիցիա, որն ԱԱՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն արտահայտվում է 

տեղեկություն ներկայացնելու պահանջի տեսքով և սանկցիա՝ սահմանված ԱԱՀ օրենքի 

43.1.-րդ հոդվածով, համաձայն որի՝ տեղեկություններում չներառված հարկային 

հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ գումարները տվյալ ամսում հաշվանցման ենթակա չեն 

և կհաշվանցվեն տեղեկությունների ներկայացման ժամանակաշրջանի համար 

ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկում:   

 Այսինքն, հարկային մարմինը որպես խախտում պետք է արձանագրեր այն, որ 

դեկտեմբեր ամսին հաշվանցված գումարն իրականում ենթակա էր հաշվանցման մարտ 

ամսին, որպիսի պարագայում 2012թ. դեկտեմբեր ամսից մինչև 2013թ. մարտ ամիսը 

հաշվանցված գումարի չափով ԱԱՀ-ն չվճարելու համար կիրառեր «Հարկերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 23-րդ հոդվածով սահմանված տույժը՝ օրական 0.15 տոկոսի չափով, որը կազմում 

է 1.422.648 ՀՀ դրամ և ԱԱՀ օրենքի 43.1-րդ հոդվածով նախատեսված տուգանք՝ 

335.000 դրամի չափով: 

 - ըստ Բողոք բերած անձի, Գանգատարկման հանձնաժողովը ձևական մոտեցում է 

ցուցաբերել բողոքին, վերջինիս որոշումը պատճառաբանված չէ, մասնավորապես՝  

 ա) ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 28.04.2015թ.-ի թիվ ՍԴՈ-1203 որոշումը 

վերաբերելի է համարել միայն «Հարկերի մասին» և «Շահութահարկի մասին» ՀՀ 

օրենքների կարգավորումներին, մինչդեռ նշված որոշումը կիրառելի է նաև ԱԱՀ օրենքի 

կարգավորումների նկատմամբ, քանի որ խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես հարկային 

իրավախախտմանը:  

 բ) բավարար ուշադրության չի արժանացել նաև ՀՀ վարչական դատարանի 

կողմից արտահայտված դիրքորոշումն այն հիմնավորմամբ, որ այն ուժի մեջ չի մտել՝ 

հաշվի չառնելով, որ բողոքում և վարչական գործում ներկայացված հիմքերը նույնական 

են:  

 գ) Գանգատարկման հանձնաժողովը պատշաճ գնահատման չի ենթարկել այն 

փաստը, որ ԱԱՀ օրենքի 23-րդ հոդվածում ամրագրված հաշվանցման 
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կարգավորումները՝ ներառյալ բացառությունը, գործել են մինչև ԱԱՀ օրենքի 431-րդ 

հոդվածի ուժի մեջ մտնելը, հետևաբար 23-րդ հոդվածում առկա բացառությունը 

վերաբերում էր ԱԱՀ օրենքի 26-րդ, 27-րդ հոդվածներին, բայց ոչ 431-րդ հոդվածին, որը 

նախատեսված լինելով ԱԱՀ օրենքի պատասխանատվություն նախատեսող գլխում՝ 

հանդիսանում է սանկցիա, այլ ոչ թե հաշվանցումը կարգավորող նորմ: 

 Ելնելով վերոգրյալից՝ Բողոք բերած անձը Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի հիմքով 

խնդրել է անվավեր ճանաչել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Խոշոր հարկ վճարողների հարկային 

տեսչության 29.12.2016թ.-ի թիվ 1011481 ստուգման ակտը և Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 07.02.2016թ.-ի թիվ 6/2 որոշումը: 

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2017թ.-ի մարտի 29-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր Ընկերության տնօրեն 

Սիսակ Սարոյանը, լիազորված անձիք՝ Ռուստամ Բադասյանը և Արամ Օրբելյանը: 

Ռ. Բադասյանը և Ա. Օրբելյանը պնդեցին բողոքով ներկայացված դիրքորոշումը, ևս 

մեկ անգամ անդրադարձան այն խնդրին, որ ընկերության կողմից թույլ տրված խախտումը 

ձևական է, չի առաջացրել պետության համար բացասական հետևանքներ, հետևաբար 

անհիմն է Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով սահմանված 

տուգանքների կիրառումը: Նաև նշեցին, որ նույն օրենքի 20-րդ հոդվածի խախտումը կարող էր 

առաջացնել մեկ պատասխանատվություն՝ նախատեսված Ավելացված արժեքի հարկի 

մասին ՀՀ օրենքի 431 հոդվածով: Խնդրեցին կիրառելի համարել ՀՀ Սահմանադրական 

դատարանի թիվ ՍԴՈ-1203 որոշումը: 

Ընկերության տնօրեն Ս. Սարոյանը նշեց, որ ըստ էության իր ընկերությունը 

հարկերը վճարելուց չի խուսափել, որևէ շրջանառություն չի թաքցրել:  

 

3. Բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Բողոք բերած անձի և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից Հանձնաժողովին ներկայացված 

փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ սույն 
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բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստական 

հանգամանքները.  

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 31.10.2016թ. թիվ 1011481 հանձնարարագրի հիման վրա 

29.12.2016-19.12.2016թթ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացվել է Ընկերության՝ 

բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ 

օրենսդրության պահանջների կատարման ճշտության ստուգում: 

- Ստուգման արդյունքում 29.12.2017թ.-ին կազմվել է ստուգման թիվ 1011481 ակտը, 

որի 4-րդ կետի համաձայն. «Ընկերությունը, խախտելով «Ավելացված արժեքի հարկի 

մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի և 23-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջները, որպես 

գնորդ էլեկտրոնային եղանակով 2012թ.-ի դեկտեմբեր ամսին ստացված թվով 58 

հարկային հաշիվները էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատել է 2013թ.-ի մարտ 

ամսին, սակայն նշված հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարը՝ 7.960.270 դրամի 

չափով, ներառել է 2012թ.-ի դեկտեմբեր ամսվա ԱԱՀ-ի հաշվարկում ցույց տրված 

հաշվանցման ենթակա գումարների մեջ: Միաժամանակ, թվով 9 հարկային հաշիվներ չի 

հաստատել էլեկտրոնային ստորագրությամբ, դրանցում առանձնացված ԱԱՀ-ի 

գումարները ներառել է հետևյալ հաշվետու ժամանակաշրջանների ԱԱՀ-ի 

հաշվարկներում ցույց տրված հաշվանցման ենթակա գումարների մեջ՝ 2013թ.-ի հունվար 

ամսին՝ 143.330 դրամ, փետրվար ամսին՝ 306.612 դրամ, մարտ ամսին՝ 59.728 դրամ 

և 2014թ.-ի նոյեմբեր ամսին՝ 21.005 դրամ չափերով: Նշված խախտումների 

հետևանքով ՀՏ ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկներում ցույց տրված հաշվանցման 

ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներն ավել են ցույց տրվել՝ 2012թ.-ի դեկտեմբեր ամսին 7.960.270 

դրամի չափով, 2013թ.-ի հունվար ամսին 143.330 դրամի չափով, փետրվար ամսին 

306.612 դրամի չափով և 2014թ.-ի նոյեմբեր ամսին 21.005 դրամի չափով, իսկ 2013թ.-ի 

մարտ ամսին հաշվանցման ենթակա գումարը պակաս է ցույց տրվել 7.900.542 

(7960270-59728) դրամի չափով»:  

- Արդյունքում, Ընկերությանը ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ գանձման է առաջադրվել 

15.104.168 դրամի չափով գումար, իսկ վերադարձման՝ 7.900.542 դրամի չափով գումար: 

Մասնավորապես, 15.104.168 դրամի պարտավորությունն առաջացել է հետևյալ 

հաշվարկներից՝ 
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1) օրենքով նախատեսված կարգի խախտումով ապրանքների և ծառայությունների 

դիմաց վճարված ԱԱՀ-ի գումարները պակասեցնելու (հաշվանցելու) հետևանքով բյուջե 

վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու համար՝ 

թաքցված կամ պակաս ցույց տրված ԱԱՀ-ի գումարը՝ 2012թ.-ի դեկտեմբեր ամսին 

7.960.270 դրամի չափով, ինչպես նաև տուգանք այդ գումարի 50 տոկոսի չափով՝ 2012թ. 

դեկտեմբեր ամսին 3.980.135 դրամ (հիմքը՝ 2012թ.-ին գործող խմբագրությամբ 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդված). 

2) ԱԱՀ-ի հաշվարկներով պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները 

պակաս ցույց տալու համար՝ գանձման է ենթակա պակաս ցույց տրված ԱԱՀ-ի գումարը` 

2014թ.-ի նոյեմբեր ամսին 21.005 դրամի չափով (հիմքը՝ 2012թ.-ին գործող 

խմբագրությամբ ԱԱՀ ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին կետ). 

3) պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարի և հարկ վճարողի 

ներկայացրած ԱԱՀ-ի հաշվարկով պետական բյուջեից հաշվանցման ներկայացված 

գումարի հանրագումարը, այն է՝ 2013թ.-ի հունվար ամսին 143.330 դրամի չափով և 

փետրվար ամսին 306.612 դրամի չափով (հիմքը՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 

ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ կետ). 

4) տուգանք՝ պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ գումարների 50 տոկոսի 

չափով, այն է՝ 2013թ.-ի հունվար ամսին 25.303 դրամ, փետրվար ամսին 80.146 դրամ և 

նոյեմբեր ամսին 10.503 դրամ (հիմքը՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «բ» ենթակետ). 

5) տուգանք՝ hաշվապահական հաշվառումը սահմանված կարգի խախտումներով 

վարելու, հաշվարկները սխալ կազմելու համար, այդ խախտումների հետևանքով պակաս 

հաշվարկված հարկերի գումարի 10 տոկոսի չափով, այն է՝ 2012թ.-ի դեկտեմբեր ամսին 

796.027 դրամ, 2013թ.-ի հունվար ամսին 5.060 դրամ, 2013թ. փետրվար ամսին 16.029 

դրամ և 2014թ.-ի նոյեմբեր ամսին 2.100 դրամ (հիմքը՝ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 

25-րդ հոդված). 

6) տույժ` հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում 

յուրաքանչյուր օրվա համար` ժամանակին պակաս մուծված հարկի գումարի 0.15 տոկոսի 

չափով, այն է՝ 2012թ.-ի դեկտեմբեր ամսին 1.409.956 դրամ, 2013թ.-ի հունվար ամսին 
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5.238 դրամ և 2013թ.-ի փետրվար ամսին 7.454 դրամ (հիմքը՝ «Հարկերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 23-րդ հոդված).  

7) տուգանք` չներկայացված կամ սահմանված կարգի խախտումներով 

ներկայացված յուրաքանչյուր տեղեկության համար 5000 դրամի չափով՝ 335.000 

(67x5000) դրամ (հիմքը՝ ԱԱՀ օրենքի 431-րդ հոդվածի 1-ին պարբերություն): 

 - Ընկերությունը 29.12.2016թ.-ին բողոք է ներկայացրել Գանգատարկման 

հանձնաժողով՝ Տեսչության 29.12.2016թ. թիվ 1011481 ստուգման ակտն անվավեր 

ճանաչելու վերաբերյալ:  

- Գանգատարկման հանձնաժողովի 07.02.2017թ.-ի թիվ 6/2 որոշմամբ 

Ընկերության գանգատը մերժվել է՝ Տեսչության 29.12.2016թ. թիվ 1011481 ստուգման 

ակտը թողնվել է անփոփոխ:  

 

4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բողոքն 

հիմնավոր է և ենթակա է բավարարման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ սույն գործի շրջանակներում նախ և առաջ հարկ է  

անդրադառնալ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքի 37-րդ հոդվածով սահմանված գործի փաստական հանգամանքների 

բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննարկման պահանջի պահպանմանը 

Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից և դրա ազդեցությանը սույն գործով 

քննարկվող Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշման իրավաչափության վրա: 

Մասնավորապես, Հանձնաժողովը հարկ է համարում անդրադառնալ Բողոք 

բերած անձի կողմից Գանգատարկման հանձնաժողովին և Հանձնաժողովին 

ներկայացված բողոքների շրջանակներում բարձրացված հետևյալ հարցադրումներին և 

դրանց վերաբերյալ Գանգատարկման հանձնաժողովի դիրքորոշմանը, որոնք են՝ 

- արդյո՞ք բավարար չափով ուսումնասիրվել է ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 

դիրքորոշումը՝ հարկային և վարչական իրավախախտումների սահմանազատման և 

նշված տեսանկյունից գործի էությունը պարզելու ուղղությամբ. 
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- արդյո՞ք բավարար չափով ուսումնասիրվել է Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը՝ 

Ընկերության կողմից մատակարարված ապրանքների համար վճարված լինելու և 

վճարման փաստը որպես հարկային հաշիվների հաստատում գնահատելու 

տեսանկյունից: 

Առաջին հարցադրման շրջանակներում Հանձնաժողովը գտնում է, որ 

Գանգատարկման հանձնաժողովը բավարար չափով չի անդրադարձել ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշմանը և դրա ազդեցությանը կոնկրետ գործի 

լուծման տեսանկյունից, բավարարվելով միայն այն փաստի արձանագրմամբ, որ ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի 28.04.2015թ.-ի թիվ ՍԴՈ-1203 որոշումը վերաբերում է 

միայն «Հարկերի մասին» և «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքների կիրառությանը և չի 

կարող որևէ ազդեցություն ունենալ գործի լուծման համար: 

Նշվածի կապակցությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ իրականում նշված 

որոշմամբ արտահայտված դիրքորոշումը չի կարող անտեսվել, քանի որ խոսքը 

վերաբերում է ընդհանրապես հարկային և վարչական իրավախախտումների 

տարանջատման սկզբունքներին, որոնց կիրառելիությունը ՀՀ Սահմանադրական 

դատարանի մեկնաբանությամբ ուղղակիորեն կարևորվում է համապատասխան 

որոշմամբ դիտարկված նորմերի կիրառելիության մասով և միևնույն ժամանակ 

ուղղորդող բնույթ է կրում ցանկացած այլ նմանատիպ հարաբերություն կարգավորող 

իրավական նորմերի կիրառելիության տեսանկյունից:  

Մասնավորապես, «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 68-րդ 

հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն. «Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված գործերով (խոսքը 

վերաբերում է ինչպես նորմատիվ, այնպես էլ անհատական բնույթ ունեցող իրավական 

ակտերի սահմանադրականության որոշմանը) սահմանադրական դատարանը կարող է 

ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը. 

1) վիճարկվող ակտը կամ դրա վիճարկվող դրույթը Սահմանադրությանը 

համապատասխանող ճանաչելու մասին. 

1.1) վիճարկվող ակտը կամ դրա վիճարկվող դրույթը՝ սահմանադրական 

դատարանի որոշմամբ բացահայտված սահմանադրաիրավական բովանդակությամբ 

Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչելու մասին. 
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2) վիճարկվող ակտն ամբողջությամբ կամ մասամբ Սահմանադրությանը հակասող 

և անվավեր ճանաչելու մասին»: 

Օրենքով նշված լիազորության տեսանկյունից ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 

28.04.2015թ.-ի թիվ ՍԴՈ-1203 որոշումը պարտադիր է դառնում «Շահութահարկի մասին» 

ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության 1-ին նախադասությամբ ամրագրված 

դրույթի կիրառելիության տեսանկյունից, հաշվի առնելով որոշման բովանդակությունը, 

այն է՝ ««Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության 1-ին 

նախադասությամբ ամրագրված դրույթը համապատասխանում է Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը՝ սույն որոշման մեջ սահմանադրական 

դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների շրջանակում»: 

Միևնույն ժամանակ, անդրադառնալով նույն որոշմամբ ՀՀ Սահմանադրական 

դատարանի դիրքորոշմանը՝ կապված հարկային և վարչական իրավախախտումների 

տարանջատմանը, Հանձնաժողովն ուշադրություն է դարձնում այն փաստին, որ 

Սահմանադրական դատարանն իր հերթին որպես մեկնաբանության հիմք ընդունում է իր 

իսկ կողմից մեկ այլ՝ թիվ ՍԴՈ-1139 որոշմամբ արդեն իսկ արտահայտած դիրքորոշումը 

քննարկվող խնդրի վերաբերյալ, ինչը հստակ ընդգծում է դրա ընդհանրական բնույթը և 

կիրառելիությունը ոչ միայն կոնկրետ իրավական նորմերի քննարկման տեսանկյունից: 

Արդյունքում Հանձնաժողովը եզրահանգում է, որ չկանխորոշելով Գանգատարկ-

ման հանձնաժողովի որոշման հնարավոր ուղղվածությունը՝ ՀՀ Սահմանադրական 

դատարանի որոշման բավարար և ըստ էության քննարկման պարագայում, գտնում է, որ 

դրա բացակայությունը խարխլում է Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշման 

հիմնավորվածությունը՝ դրանով իսկ հանգեցնելով «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով և 57-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով սահմանված վարչական ակտի հիմնավորվածության պահանջի 

խախտմանը: 

Նշված մեկնաբանությունների լույսի ներքո է գնահատման ենթակա նաև 

Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված երկրորդ հարցադրումը՝ կապված Ընկերության 

կողմից մատակարարված ապրանքների համար վճարված լինելու և վճարման փաստը 

որպես հարկային հաշիվների հաստատում գնահատելու հետ: 
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Հանձնաժողովը գտնում է, որ Գանգատարկման հանձնաժողովն ըստ էության չի 

անդրադարձել Բողոք բերած անձի նշված փաստարկին՝ սահմանափակվելով միայն ՀՀ 

վարչական դատարանի 10.11.2016թ.-ի թիվ ՎԴ2/0073/05/16 վճռի ոչ կիրառելի լինելու 

վերաբերյալ եզրահանգմամբ: 

Մինչդեռ, Հանձնաժողովը գտնում է, որ տվյալ պարագայում էական է հանդիսացել 

ոչ թե վճիռը՝ որպես պարտադիր կիրառման ենթակա կամ պարտավորեցնող ակտ, այլ 

ինչպես լսումների ընթացքում հայտարարեց Բողոք բերած անձի ներկայացուցիչ Ա. 

Օրբելյանը, դրա միջոցով Բողոք բերած անձի արտահայտած դիրքորոշումը՝ կապված 

նաև ձևական պահանջները չարաշահելու վարչարարության սկզբունքի խախտման հետ, 

որպիսի հանգամանքը ըստ էության չի քննարկվել և համապատասխանաբար նաև որևէ 

կերպ չի հերքվել Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից: 

Նշվածից ելնելով Հանձնաժողովը գտնում է, որ հիշյալ թերացումները չեն կրում 

զուտ ձևական բնույթ և դրանց ոչ բավարար և պատշաճ քննարկումը հնարավորություն չի 

ընձեռնում հստակ սահմանելու Գանգատարկման հանձնաժողովի վիճարկվող որոշման 

իրավաչափությունը:  

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

հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի համաձայն, անվավեր է առ ոչինչ չհանդիսացող այն ոչ 

իրավաչափ վարչական ակտը, որն ընդունվել է օրենքի խախտմամբ: 

Միևնույն ժամանակ, Հանձնաժողովը գտնում է, որ վերոհիշյալ մեկնաբանություն-

ների լույսի ներքո ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ 29.12.2016թ.-ի թիվ 1011481 

ստուգման ակտն անվավեր ճանաչելու պահանջը բավարարման ենթակա չէ 

Հանձնաժողովի կողմից և հիմք ընդունելով «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված 

վերադաս վարչական մարմնի լիազորությունը, Գանգատարկան հանձնաժողովին կտրվի 

հանձնարարական՝ ընդունել նոր վարչական ակտ:     

Վերոգրյալի արդյունքում՝ ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդվածի 4-րդ մասով՝ 
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Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 1. «Ֆարմ Սիսար» ՍՊ ընկերության 28.02.2017թ. բողոքը բավարարել մասնակի. 

բեկանել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի 07.02.2016թ.-ի թիվ 6/2 որոշումը և հանձնարարել Գանգատարկման 

հանձնաժողովին ընդունել նոր վարչական ակտ: 

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

մասնակցին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից և կարող է բողոքարկվել դատական 

կարգով:  

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 

ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


