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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

(Գյումրու Բժշկական Կենտրոն ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչ Նիկոլայ Հակոբյանի 
22.03.2017թ.-ի վարչական բողոքը մերժելու մասին) 

 
    Ք. ԵՐԵՎԱՆ                       «10» մայիսի 2017թ. 
 

ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ ի դեմս 

ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների 

գանգատարկման հանձնաժողովի 20.12.2016թ. թիվ 41/3 որոշումն անվավեր ճանաչելու 

վերաբերյալ Գյումրու Բժշկական Կենտրոն ՓԲ ընկերության 22.03.2017թ.-ի վարչական 

բողոքը` 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

Գյումրու Բժշկական Կենտրոն ՓԲ ընկերությունը (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն 

կամ Բողոք բերած անձ)՝ ի դեմս ներկայացուցիչ Նիկոլայ Հակոբյանի,  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) 

20.12.2016թ. թիվ 41/3 որոշումն (այսուհետ նաև՝ Որոշում) անվավեր ճանաչելու, ինչպես 

նաև միջնորդություն՝ բողոք բերելու համար օրենքով սահմանված ժամկետը հարգելի 

համարելու և վերականգնելու վերաբերյալ:  

Բողոքը և միջնորդությունը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 

22.03.2017թ.-ին: 
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Միջնորդությամբ Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ բողոքը օրենքով 

սահմանված երկամսյա ժամկետում՝ 20.02.2017թ. փոստային եղանակով ուղարկել է 

Հանձնաժողովին՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հասցեով, այն է՝ ք. Երևան, 

Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1: Ծրարը փոստային 

ծառայության կողմից վերադարձվել է նշված հասցեում նման կազմակերպություն 

չլինելու գրառմամբ: Արդյունքում բողոքը ներկայացվել է ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն, ինչից ելնելով էլ Բողոք բերած անձը խնդրում է հարգելի համարել 

բողոքարկման համար սահմանված երկամսյա ժամկետի բաց թողնելը և 

վերականգնել բողոքարկման ժամկետը:     

Անդրադառնալով բուն խնդրին, Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ ՀՀ ԿԱ 

ՊԵԿ Գյումրու տարածքային տեսչության (այսուհետ նաև՝ Տեսչություն) կողմից 

կատարվել է Ընկերության բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային 

մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների 

կատարման ճշտության ստուգում, որի արդյունքում կազմվել է թիվ 1010598 

ստուգման ակտը (այսուհետ նաև՝ Ակտ): Վերջինիս 1-ին, 8-րդ և 21-րդ կետերով 

արձանագրվել են խախտումներ և լրացուցիչ վճարային պարտավորություններ են 

հաշվարկվել շահութահարկի, բնապահպանական վճարի և եկամտային հարկի 

գծով: Ընկերությունն Ակտի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի մասով բողոքարկել է 

որոշումը Գանգատարկման հանձնաժողով, որը 20.12.2016թ. թիվ 41/3 որոշմամբ 

բողոքը մերժել է:  

Բողոք բերած անձը նշում է, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումը 

հիմնավորված չէ, չի բխում գործի փաստերից և ընդունվել է օրենքի խախտմամբ, 

այդ թվում՝ սխալ կիրառմամբ:  

Մասնավորապես, Ակտի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով արձանագրվել է. 

Ընկերությունը 2013թ.-ի դեկտեմբեր ամսին Ա7740238419 հարկային հաշվով իր 

հաշվեկշռում հաշվառված թվով երկու անշարժ գույք է հանձնել ՀՀ ԿԱ պետական 

գույքի կառավարման աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկին, 

որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է 321.248.179 դրամ, սակայն տվյալ գործարքը չի 

ներառվել 2013թ.-ի շահութահարկի հաշվարկի մեջ (չի ներառվել համախառն 

եկամտի կազմում): Անշարժ գույքերի հաշվեկշռային (մնացորդային) ընդհանուր 
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արժեքը կազմել է 104.350.952 դրամ: Նշված գործարքի մասով պակաս ցույց տրված 

հարկվող շահույթը կազմում է 216.897.227 դրամ:  

Բողոք բերած անձի պնդմամբ Ակտում նշված հետևությունն անհիմն է, 

Ընկերությունը գործարքից որևէ եկամուտ չի ունեցել, շահութահարկի հաշվարկում 

321.248.179 դրամ եկամուտ ձևակերպելու պարտավորություն չի ունեցել:  

Որպես իրավական հիմքեր, Բողոք բերած անձը կիրառելի է համարել 

Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի ա կետի, նույն 

հոդվածի 2-րդ մասի գ կետի, 42-րդ և 43-րդ հոդվածների, ՀՀ կառավարության 

08.11.2012թ. թիվ 1390-Ն որոշման 1-ին և 2-րդ կետերի, ՀՀ կառավարության 

02.11.2006թ. թիվ 1911-Ն որոշման թիվ 9 հավելվածի 4-րդ կետի, «Հայաստանի 

Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 9-րդ կետի դրույթները: 

Մասնավորապես, Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի ա կետի համաձայն՝ եկամուտ է համարվում հաշվետու տարվա ընթացքում 

ակտիվների ներհոսքը, աճը կամ պարտավորությունների նվազումը, որոնք 

հանգեցնում են հարկատուի սեփական կապիտալի ավելացմանը: Ըստ Բողոք 

բերած անձի, Ակտում նշված չէ, թե անշարժ գույքի հանձնման արդյունքում եղել է 

ակտիվների ներհոսք, աճ, թե՝ պարտավորությունների նվազում, և Շահութահարկի 

մասին ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ կետի վրա հղում կատարված 

լինելու հանգամանքն է թույլ տալիս ենթադրել, որ ստուգումն իրականացրած 

անձինք նկատի են ունեցել ակտիվների ներհոսքը՝ հիմնական միջոցների իրացումից 

ստացված հասույթի առկայությունը: 

Հիմք ընդունելով Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 42-րդ և 43-րդ 

հոդվածները՝ Բողոքը բերած անձը նշել է, որ եկամտի առկայության մասին 

հետևություն անելու համար առնվազն անհրաժեշտ էր պարզել՝ տվյալ գործարքից 

ումից և որքան գումար ստանալու իրավունք է ձեռք բերել հարկ վճարողը, երբ է 

առաջացել այդ իրավունքը, մասնավորապես՝ քննարկվող գործով արդյո՞ք 

Ընկերությունը ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությանը հանձնված 

անշարժ գույքի դիմաց պետությունից 321.248.179 ՀՀ դրամ ստանալու իրավունք է 

ձեռք բերել: 
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Ըստ Բողոք բերած անձի, ՀՀ կառավարության 08.11.2012թ. թիվ 1390-Ն 

որոշման 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանվել է Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին 

ամրացված` Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Ղանդիլյան փողոցի 51/11 և 

Ղանդիլյան փողոցի 51/9 հասցեներում գտնվող անշարժ գույքերը հետ վերցնելու և 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 

կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական 

հիմնարկին ամրացնելու պարտավորություն: 

ՀՀ կառավարության 02.11.2006թ. թիվ 1911-Ն որոշման թիվ 9 հավելվածի 4-

րդ կետով սահմանվել է. «Ազատել և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 

գույքի կառավարման վարչության տնօրինությանը հանձնել նախկին «Շիրակի 

մարզային հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Գյումրու Գ. 

Գյուլբենկյանի անվան վիրաբուժական հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական 

ընկերության մասնաշենքերը: Բաժնետոմսերի հետգնման և մարման միջոցով 

նվազեցնել «Գյումրու բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության 

կանոնադրական կապիտալը: Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 02.11.2006թ. 

թիվ 1911-Ն որոշման և ՀՀ կառավարության 08.11.2012թ. թիվ 1390-Ն որոշման, ՀՀ 

Շիրակի մարզպետի հրամանով և ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման 

վարչության պետի հրամանով հաստատված հանձնաժողովների կողմից կատարվել 

է Գ. Գյուլբենկյանի անվան վիրաբուժական և Շիրակի մարզային հիվանդանոց 

ՓԲ ընկերություններին ամրացված անշարժ գույքերի հանձնում-ընդունում: 

Ընկերությունը գույքի հանձնման մասով 20.12.2013թ. դուրս է գրել թիվ 

Ա7740238419 հարկային հաշիվը՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության 

2013թ. պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ կետը: Նշված 

նույն իրավական հիմքով ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության 

կողմից ԱԱՀ-ի գումարը փոխանցվել է պետական բյուջեի համապատասխան 

հաշվին, որպես Ընկերության ԱԱՀ-ի պարտավորության կատարում: 

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ վերոհիշյալ գործընթացների վերլուծությունը 

հաստատում է, որ անշարժ գույքերը պետական կառավարչական հիմնարկին են 

հանձնվել որպես Ընկերությունում պետական մասնակցության նվազեցում՝ 

պետական բաժնետոմսերի որոշ մասի հետգնում, իսկ բաժնետոմսերի հետգնման 
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ժամանակ բաժնետիրոջը գույքի հանձնմամբ բաժնետիրոջ կողմից Ընկերությանը 

այդ գույքի արժեքի հատուցման պարտավորություն չի առաջանում, ընդամենը 

համապատասխան չափով տեղի է ունենում կանոնադրական կապիտալի 

նվազեցում: 

Բողոք բերած անձի պնդմամբ խնդրո առարկա անշարժ գույքերը 

պետությանը՝ ի դեմս ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության, 

հանձնելը չի առաջացնում պետությունից 321.248.179 դրամ կամ այլ գումար 

ստանալու իրավունք, ինչը բացառում է այդ գույքերի հանձնումից եկամուտը: 

Բողոք բերած անձը գտնում է, որ անհիմն է նաև Գանգատարկման 

հանձնաժողովի դիրքորոշումը, համաձայն որի՝ քննարկվող դեպքում ընկերության 

կողմից պետությանն օտարվող անշարժ գույքի դիմաց հատուցումը կատարվել է 

Ընկերության կողմից տեղաբաշխված՝ պետությանը պատկանող համապատասխան 

թվով բաժնետոմսերով, որոնց ձեռք բերման անվանական արժեքի չափով ավելացել 

է ընկերության սեփական կապիտալը: Հետևաբար, բաժնետոմսերի անվանական 

արժեքը պետք է շահութահարկով հարկման նպատակով դիտարկվի որպես 

եկամուտ (ներառվի համախառն եկամտում) և ենթակա լինի շահութահարկով 

հարկման՝ օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով: Ընդ որում, համախառն 

եկամտից ենթակա է նվազեցման անշարժ գույքի օտարմանը համապատասխան 

այդ գույքի հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքը (հիմք՝ Շահութահարկի մասին 

ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մաս): 

Բողոք բերած անձի պնդմամբ Գանգատարկման հանձնաժողովի վերը նշված 

հետևություններն ուղղակիորեն հակասում են Ակտի 1-ին կետի 1-ին ենթակետին, 

որը կարող էր իրավաչափ լինել միայն այն դեպքում, եթե Ակտով հաշվարկված 

321.248.179 դրամ եկամուտը լիներ հետգնված բաժնետոմսերի անվանական 

արժեքը, ինչն իր հերթին չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ նման 

անվանական արժեքով հետգնված բաժնետոմսեր չկան:  

Հետևաբար, ըստ Բողոք բերած անձի, Գանգատարկման հանձնաժողովի 

հետևությունները պետք է հանգեցնեին բողոքի բավարարման, այնինչ կայացվել է 

մերժման որոշում:  

Վերոգրյալի հիման վրա Բողոք բերած անձը խնդրել է բեկանել 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 20.12.2016թ. 41/3 որոշումը և հանձնարարել 
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Գանգատարկման հանձնաժողովին՝ անվավեր ճանաչել Հարկային տեսչության 

13.10.2016թ. թիվ 1010598 ակտի 1-ին կետի 1-ին ենթակետը:  

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով 

Հանձնաժողովը 2017թ.-ի ապրիլի 14-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր 

Բողոք բերած անձի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Հակոբյանը: 

Վերջինս լսումների ընթացքում պնդեց բողոքը և դրա վերաբերյալ 

հիմնավորումները, միաժամանակ որպես նոր փաստական հանգամանք հայտնեց, 

որ Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումը՝ մարման ենթակա բաժնետոմսերի 

անվանական արժեքը որպես եկամուտ գնահատելու վերաբերյալ, պետք է 

հանգեցներ ընկերության գանգատի բավարարմանը, քանի որ 2013թ. դրությամբ 

ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմել է 19.100.000 ՀՀ դրամ, որը իր 

հերթին բաշխված է եղել թվով 191 հատ բաժնետոմսերի՝ դրանցից յուրաքանչյուրը 

100.000 ՀՀ դրամի չափով: Հետևաբար, նույնիսկ բոլոր բաժնետոմսերը 

պետությունից հետ գնելու պարագայում խոսք չէր կարող լինել 321.000.000 ՀՀ 

դրամ արժողությամբ բաժնետոմս ձեռք բերելու վերաբերյալ: 

 

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 դիմումի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստական 

հանգամանքները. 

3.1. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2016թ. հունիսի 16-ի թիվ 1010598 

հանձնարարագրի հիման վրա Ընկերությունում 2016 թվականի հուլիսի 19-ից մինչև 

հոկտեմբերի 4-ը Գյումրու տարածքային հարկային տեսչության կողմից կատարվել է 

բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող 

ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում:  

3.2. Ստուգման արդյունքում 13.10.2016թ. կազմվել է թիվ 1010598 ակտը: 

Ակտի 1-ին կետով սահմանվել է. Ստուգմանը ներկայացված սկզբնական 
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հաշվապահական փաստաթղթերի և ընկերության կողմից ներկայացված 

շահութահարկի հաշվարկների համադրումից պարզվեց. 

1. Ընկերությունը 2013թ.-ի դեկտեմբեր ամսին Ա7740238419 հարկային 

հաշվով իր հաշվեկշռում հաշվառված թվով երկու անշարժ գույք է հանձնել ՀՀ ԿԱ 

պետական գույքի կառավարման աշխատակազմ պետական կառավարչական 

հիմնարկին, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է 321.248.179 դրամ, սակայն տվյալ 

գործարքը չի ներառվել 2013թ.-ի շահութահարկի հաշվարկի մեջ (չի ներառվել 

համախառն եկամտի կազմում): Անշարժ գույքերի հաշվեկշռային (մնացորդային) 

ընդհանուր արժեքը կազմել է 104.350.952 դրամ: Նշված գործարքի մասով պակաս 

ցույց տրված հարկվող շահույթը կազմում է 216.897.227 դրամ: 

2. Ընկերության կողմից 2013թ. հարկվող շահույթը որոշելիս՝ համախառն 

եկամտից նվազեցումներն ավել են ցույց տրվել 6.105.017 դրամի չափով, որից 

նվազեցվում են սույն ակտով արձանագրված պակաս հաշվարկված ԱՎՈՒՄ-ը – 

5.106.761 դրամ և բնավճարը – 378.256 դրամ (ընդ. 5.485.017 դրամ): Արդյունքում 

ընկերությունը 2013թ. համախառն եկամտից նվազեցումներն ավել է ցույց տվել 

620.000 դրամի չափով: 

Խախտվել են «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 

գ) ենթակետի և 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջները: 

Վերը նշված խախտումների հետևանքով Ընկերությունը 2013թ. հարկվող 

շահույթը պակաս է ցույց տվել 217.517.227 դրամի չափով: 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 33 հոդվածով սահմանված 20 տոկոս 

դրույքաչափով հաշվարկված շահութահարկի գումարը կկազմի 43.503.445 դրամ: 

Համաձայն «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի, հարկվող օբյեկտը 

պակաս ցույց տալու դեպքում գանձվում է պակաս ցույց տրված հարկվող օբյեկտի 

համար նախատեսված հարկի գումարը՝ 43.503.445 դրամ, ինչպես նաև տուգանք՝ 

պակաս ցույց տրված հարկի գումարի 100 տոկոսի չափով՝ 43.503.445 դրամ, քանի 

որ խախտումն արձանագրելուց հետո 1 տարվա ընթացքում այն կրկնվել է: 

Համաձայն «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի, հարկի վճարումը 

սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա 

համար հաշվարկվում է տույժ՝ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.15 տոկոսի 
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չափով՝ 23.424.767 դրամ (տույժի հաշվարկը կատարվել է հիմք ընդունելով 

ընկերության ԱԱՀ-ի անձնական հաշվի տվյալները): 

Համաձայն «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի, հաշվապահական 

հաշվառումը սահմանված կարգի խախտումներով վարելու, հաշվարկները սխալ 

կազմելու համար գանձվում է տուգանք՝ պակաս հաշվարկված հարկի գումարի 10 

տոկոսի չափով՝ 4.350.344 դրամ: 

Ընդամենը շահութահարկի գծով ենթակա է բյուջե լրացուցիչ գանձման՝ 

114.782.001 դրամ: 

3.3. Ընկերությունը 22.11.2016թ. գանգատ է ներկայացրել Գանգատարկման 

հանձնաժողով՝ խնդրելով անվավեր ճանաչել Հարկային տեսչության 13.10.2016թ. 

թիվ 1010598 ակտի 1-ին կետի 1-ին ենթակետը: 

3.4. Գանգատարկման հանձնաժողովը Ընկերության կողմից ներկայացված 

գանգատի քննության արդյունքում 2016թ. դեկտեմբերի 20-ին կայացրել է թիվ 41/3 

որոշումը՝ Ընկերության գանգատը մերժելու մասին:  

Որոշման հիմքում դնելով Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածը, 

7-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ կետը, 32-րդ հոդվածի 3-

րդ մասը, Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի 

մասին ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ մասը, Հայաստանի Հանրապետության 

2016 թվականի պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 

«դ» ենթակետը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 02.11.2006թ. թիվ 1911-Ն 

որոշման թիվ 9 հավելվածի 4-րդ կետը, ՀՀ կառավարության 08.11.2012թ. թիվ 1390-

Ն որոշման 1-ին և 2-րդ կետերը, Գանգատարկման հանձնաժողովը մասնավորապես 

նշել է. Տվյալ դեպքում Ընկերության կողմից գույքի օտարման գործարքը 

Ավելացված արժեքի մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան՝ համարվում է ԱԱՀ-ով հարկվող՝ ապրանքի մատակարարում 

համարվող գործարք (գործարք, որն իրականացվում է ապրանքների (այդ թվում, 

արտադրանքի և անշարժ գույքի) սեփականության իրավունքը որևէ ձևով 

կատարվող հատուցման դիմաց այլ անձի փոխանցելու միջոցով):… Քննարկվող 

դեպքում ընկերության կողմից պետությանն օտարվող անշարժ գույքի դիմաց 

հատուցումը կատարվել է Ընկերության կողմից տեղաբաշխված՝ պետությանը 

պատկանող համապատասխան թվով բաժնետոմսերով: Այսինքն, տեղի է ունեցել 
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անշարժ գույքի օտարում, որի դիմաց հատուցումը կատարվել է ոչ թե դրամական 

ձևով, այլ՝ գույքի տեսքով: Արդյունքում անշարժ գույքի օտարման դիմաց ստացված 

հատուցման, այսինքն՝ պետությանը պատկանող համապատասխան թվով 

բաժնետոմսերի ձեռք բերման անվանական արժեքի չափով ավելացել է 

ընկերության սեփական կապիտալը: Հետևաբար, բաժնետոմսերի անվանական 

արժեքը պետք է շահութահարկով հարկման նպատակով դիտարկվի որպես 

եկամուտ (ներառվի համախառն եկամտում) և ենթակա լինի շահութահարկով 

հարկման՝ օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով: Ընդ որում, համախառն 

եկամտից ենթակա է նվազեցման անշարժ գույքի օտարմանը համապատասխան 

այդ գույքի հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքը (հիմք՝ Շահութահարկի մասին 

ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մաս):  

3.5. ՀՀ Շիրակի մարզպետի և ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման 

վարչության պետի կողմից 20.12.2013թ. ստորագրվել է Գույքի հանձնման-

ընդունման ակտ վերտառությամբ փաստաթուղթ՝ հետևյալ բովանդակությամբ. ՀՀ 

Շիրակի մարզպետի 2013թ. հունվարի 10-ի թիվ 2 կարգադրությամբ ստեղծված 

հանձնաժողովը մի կողմից (այսուհետև՝ Հանձնող) և ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

պետական գույքի կառավարման վարչության պետի 2012թ. հոկտեմբերի 4-ի թիվ 

98-Ա հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը մյուս կողմից (այսուհետև՝ Ընդունող)՝ ի 

կատարումն ՀՀ կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 2-ի թիվ 1911-Ն, 2012թ. 

նոյեմբերի 8-ի թիվ 1390-Ն որոշումների՝ ստորագրեցին սույն ակտն այն մասին, որ 

Հանձնողը հանձնեց, իսկ Ընդունողն ընդունեց ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի 

Գ. Գյուլբենկյանի անվան վիրաբուժական և Շիրակի մարզային հիվանդանոց 

փակ բաժնետիրական ընկերություններին ամրացված անշարժ գույքը...: 

3.6. Բողոք բերած անձի կողմից ի հիմնավորումն բողոքարկման ժամկետի 

բաց թողնելը հարգելի համարելու միջնորդության ներկայացվել է փոստային ծրարի 

պատճեն, որի վրա որպես հասցեատեր նշված է Հանձնաժողովը, իսկ որպես 

ստացման հասցե՝ Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական 

տուն 1: Ծրարի վրա առկա են նշումներ՝ Հասցեում նման կազմակերպություն չկա 

և «Անհայտ» բովանդակությամբ:  
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4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստական հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը 

գտնում է, որ բողոքն անհիմն է և ենթակա է մերժման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Սույն գործի քննության շրջանակներում էական նշանակություն ունի հետևյալ 

հարցադրումը՝ նախկին «Շիրակի մարզային հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական 

ընկերության և «Գյումրու Գ. Գյուլբենկյանի անվան վիրաբուժական հիվանդանոց» 

փակ բաժնետիրական ընկերության մասնաշենքերի հանձնման գործընթացը 

կարո՞ղ է գնահատվել որպես հատուցելի գործարքի հիմքով կատարված օտարում, 

թե՝ ոչ: 

Հանձնաժողովը հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 02.11.2006թ. թիվ  

1911-Ն որոշման թիվ 9 հավելվածի 4-րդ կետի պահանջը, այն է՝ «Ազատել և ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության 

տնօրինությանը հանձնել նախկին «Շիրակի մարզային հիվանդանոց» փակ 

բաժնետիրական ընկերության և «Գյումրու Գ. Գյուլբենկյանի անվան 

վիրաբուժական հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական ընկերության 

մասնաշենքերը: Բաժնետոմսերի հետգնման և մարման միջոցով նվազեցնել 

«Գյումրու բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության 

կանոնադրական կապիտալը, գտնում է, որ գույքերի հանձնումը ՀՀ ԿԱ 

պետական գույքի կառավարման վարչությանը և բաժնետոմսերի հետգնումը չեն 

կարող դիտարկվել որպես միմյանցից անկախ գործընթացներ և իրականում 

արտացոլում են գույքի հատուցմամբ օտարման գործարք, որի պարագայում 

առաջանում են ինչպես ավելացված արժեքի հարկի, այնպես էլ շահութահարկի գծով 

համապատասխան պարտավորություններ:  

Նշված եզրահանգումը հիմնավորվում է «Հայաստանի Հանրապետության 

2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 

«դ» ենթակետով, համաձայն որի՝ թույլատրել կառավարությանը 2016 թվականին 

անհրաժեշտության դեպքում՝ ……. 

3. …..……… Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական 

բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել` ……………… 
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դ. պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 

(այսուհետ սույն ենթակետում` մատակարարի) կանոնադրական կապիտալում 

պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից 

գույք առանձնացնելիս գույքն ստացող պետական կառավարչական հիմնարկի 

կողմից նշված գործարքի շրջանակում տվյալ մատակարարին վճարման ենթակա 

ավելացված արժեքի հարկի և շահութահարկի գծով կամ շրջանառության հարկի 

գծով պարտավորության կատարման գծով ծախսերը…………..: 

Ընդ որում, նույն մոտեցումն ամրագրվել է նաև «Հայաստանի 

Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով: 

Հետևաբար, շահութահարկի վճարման մասով հարաբերությունները պետք է 

իրականացվեն «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետով 

սահմանված գործընթացին համապատասխան: 

 Այսպիսով, հատուցելի գործարքի պարագայում Հանձնաժողովը վիճելի 

իրավահարաբերության մասով կիրառելի է համարում «Շահութահարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի 6-րդ և 7-րդ հոդվածների հետևյալ դրույթները՝ 

- Հարկվող շահույթը հարկատուի համախառն եկամտի և սույն օրենքով 

սահմանված նվազեցումների դրական տարբերությունն է ............... : 

- Համախառն եկամուտը հաշվետու տարում հարկատուի բոլոր եկամուտների 

հանրագումարն է` անկախ դրանց ստացման աղբյուրներից: 

Սույն օրենքի իմաստով` 

ա) եկամուտ է համարվում հաշվետու տարվա ընթացքում ակտիվների 

ներհոսքը, աճը կամ պարտավորությունների նվազումը, որոնք հանգեցնում են 

հարկատուի սեփական կապիտալի ավելացմանը. 

բ) սեփական կապիտալ է համարվում ակտիվների և պարտավորությունների 

տարբերությունը. 

գ) ակտիվ է համարվում հարկատուին սեփականության իրավունքով 

պատկանող ցանկացած միջոցը` գույքը (նյութական ակտիվները), գույքային 

իրավունքները և գույքային իրավունքների հետ կապված անձնական ոչ գույքային 

իրավունքները (ոչ նյութական ակտիվները), արտարժույթը, արժեթղթերը, 

դեբիտորական պարտքը և այլ գույքը: 
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Նշված օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, եկամուտների թվին են 

դասվում, մասնավորապես` ....... գ) հիմնական միջոցների և այլ ակտիվների 

իրացումից ստացվող հասույթը: 

Վերոգրյալից հետևում է, որ Ընկերությունը ստացել է արժեթղթերի տեսքով 

ակտիվներ, որոնց հետգնումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ 

օրենքի 57-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, կատարվում է դրանց շուկայական 

արժեքով, որն էլ որպես փոխանցվող գույքերին համարժեք՝ հարկային մարմնի 

կողմից դիտարկվել է 321.248.179 ՀՀ դրամի չափով, և որը հայտարարված է եղել 

հենց Ընկերության կողմից: 

Արդյունքում, Հանձնաժողովը գտնում է, որ բացակայում են Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 20.12.2016թ. թիվ 41/3 որոշումը և որպես հետևանք Հարկային 

տեսչության 13.10.2016թ. թիվ 1010598 ակտի 1-ին կետի 1-ին ենթակետը անվավեր 

ճանաչելու՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հիմքերը:   

Միևնույն ժամանակ, Հանձնաժողովը հիմնավորված է համարում Գյումրու 

Բժշկական Կենտրոն ՓԲ ընկերության սույն բողոքի առարկա հանդիսացող 

հարկային պարտավորությունների կատարման նկատմամբ «Հայաստանի 

Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ 

հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետով սահմանված կարգավորման կիրառելի 

լինելը, և այդ կապակցությամբ առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության ֆինանսների բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության քաղաքականությունը մշակող պետական կառավարման մարմնին 

քննարկվող գործի շրջանակներում առաջնորդվել «Հայաստանի 

Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ 

հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետով սահմանված կարգավորումներով: 

Վերոգրյալի արդյունքում՝ ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 1-ին մասի «բ» 

կետի պահանջներով՝ 
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Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 1. Գյումրու Բժշկական Կենտրոն ՓԲ ընկերության 22.03.2017թ.-ի 

վարչական բողոքը՝ Գանգատարկման հանձնաժողովի 20.12.2016թ. թիվ 41/3 

որոշումը և որպես հետևանք Հարկային տեսչության 13.10.2016թ. թիվ 1010598 

ակտի 1-ին կետի 1-ին ենթակետն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ, 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 

 

 


