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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 06/10 
(«Երևանի սննդի կոմբինատ» ՍՊ ընկերության 29.08.2017թ. վարչական 

բողոքը մերժելու մասին) 
 

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

նախագահությամբ ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային 

մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 08.08.2017թ.-ի թիվ 47/1 որոշման 

վերաբերյալ «Երևանի սննդի կոմբինատ» ՍՊ ընկերության 29.08.2017թ.-ի բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 «Երևանի սննդի կոմբինատ» 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) 08.08.2017թ.-ի թիվ 47/1 որոշման վերաբերյալ:  

 Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 29.08.2017թ.-ին, իսկ 

բողոքի լրացումը՝ 14.09.2017թ.-ին: 

 Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 05.05.2017թ. թիվ 

1012423 հանձնարարագրի հիման վրա Ընկերությունում իրականացվել է բյուջեի հետ 

փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության 
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առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում, որի արդյունքում 

Ընկերությանը ներկայացվել է 11.07.2017թ. թիվ 1012423 ստուգման ակտի նախագիծը: 

 Ընկերությունը նախագծի վերաբերյալ ներկայացրել է առարկություններ, որոնք 

վարչական մարմնի կողմից չեն ընդունվել և արդյունքում 19.07.2017թ. ընդունվել է թիվ 

1012423 ստուգման ակտը (այսուհետ՝ նաև Ստուգման ակտ), որով Ընկերությանն 

առաջադրվել է պետական բյուջե վճարման ենթակա 22.018.586 ՀՀ դրամի չափով 

հարկային պարտավորություն: 

 Բողոք բերած անձի կողմից ներկայացվել են բողոքի հետևյալ փաստական և 

իրավական հիմքերը. 

- Խախտվել են «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպ-

ման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ, «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ և 57-րդ հոդվածների պահանջները: 

 Մասնավորապես՝ ստուգման արդյունքում բացահայտված խախտումներն ակտում 

նշելու վարչական մարմնի պարտականությունը ենթադրում է խախտման փաստական 

հիմքերի, դրանք հավաստող ապացույցների, ինչպես նաև դրանցով պայմանավորված 

իրավական հիմքերի նշում, մինչդեռ ըստ Բողոք բերած անձի՝ վարչական մարմինը 

բավարարվել է Ստուգման ակտում միայն իրավական հիմքերի մատնանշմամբ՝ առանց 

փաստական հիմքերի պատշաճ համադրման, որպիսի պարագայում խախտվել է նաև 

իրավական որոշակիության սկզբունքը: Որպես նշված դիրքորոշման հիմնավորում Բողոք 

բերած անձի կողմից նշվել են ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 30.07.2010թ. թիվ 

ՎԴ/1215/05/09, 06.11.2009թ. թիվ ՎԴ/6698/05/08, 05.02.2010թ. թիվ ՎԴ/0068/05/09 

որոշումները:    

- Անդրադառնալով Ստուգման ակտում եկամտային հարկի վերաբերյալ 

արձանագրված խախտմանը և դրանց արդյունքում առաջադրված հարկային 

պարտավորություններին, Բողոք բերած անձը գտնում է, որ ստուգող մարմինը սխալ է 

կիրառել «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 6-րդ կետը, համաձայն 

որի՝ հարկային գործակալը ֆիզիկական անձից գույք ձեռք բերելու դիմաց վճարված 

եկամուտներից եկամտային հարկը հաշվարկում է 10 տոկոս դրույքաչափով` հաշվի 

առնելով նաև սույն օրենքի 7-րդ և 8-րդ հոդվածների դրույթները: 

Մասնավորապես, ըստ Բողոք բերած անձի, նշված դրույթի կիրառման համար 

պարտադիր պայման է հանդիսանում հարկային գործակալի կողմից գույքի ձեռքբերումը 

ֆիզիկական անձից, մինչդեռ քննարկվող գործի համաձայն, ֆիզիկական անձանց 
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սեփականությունը հանդիսացող գույքը Ընկերությունը ձեռք է բերել «Թալգրիգ Գրուպ» 

ՍՊ ընկերության սնանկության գործով կառավարչի կողմից իրականացված 

հրապարակային սակարկությունների արդյունքում, պայմանագրի գինը Ընկերության 

կողմից վճարվել է «Թալգրիգ Գրուպ» ՍՊ ընկերության սնանկության հատուկ հաշվին, 

որից հետո կառավարիչն իրականացրել է ստացված գումարի բաշխում՝ ապահովված 

պահանջատեր «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ին վճարելով գումարը: Նշվածից, ըստ 

Բողոք բերած անձի հետևում է, որ Ընկերությունը պայմանագրով գույքի սեփականատեր 

անձին եկամուտ չի վճարել: 

Ի հիմնավորումն բողոքի Բողոք բերած անձի կողմից նշվել են «Եկամտային հարկի 

մասին» 4-րդ և 5-րդ հոդվածների կարգավորումները, որոնցով սահմանվում է հարկման 

օբյեկտը: Մասնավորապես, ըստ Բողոք բերած անձի, նշված հոդվածներից հետևում է, որ 

եկամտային հարկով հարկման ենթակա օբյեկտ է համարվում ցանկացած հիմքով, այդ 

թվում քաղաքացիաիրավական պայմանագրով ստացված կամ ստացման ենթակա 

եկամուտը: Օրենքը չի բացահայտել «հաշվեգրվող եկամուտ» հասկացությունը, որպիսի 

պարագայում այն ենթակա է գնահատման «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 42-43 

հոդվածների կարգավորումների լույսի ներքո և որոնցից էլ իր հերթին բխում է, որ 

հաշվեգրման եղանակով եկամուտները որոշվում են՝ հիմքում դնելով այն հանգամանքը, 

որ հարկատուն այլ անձի նկատմամբ ունի եկամուտ ստանալու պահանջի իրավունք և 

անկախ այդ եկամուտը ստանալու հանգամանքից, վերջինս պարտավոր է ստացվելիք 

եկամուտը ներառել իր համախառն եկամտում՝ դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ: 

Արդյունքում, ըստ Բողոք բերած անձի, առկա չէ որևէ իրավական հիմք, որով գույքի 

սեփականատեր ֆիզիկական անձը եկամուտ ստանալու պահանջի իրավունք կունենար 

Ընկերության նկատմամբ: 

- անդրադառնալով «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի հիմքով 

տուգանքի գումարը վճարման ենթակա եկամտային հարկի գումարի 100 տոկոսի չափով 

կիրառելուն, Բողոք բերած անձը նշել է, որ բացակայել է հարկի ամբողջ գումարի չափով 

տուգանքի կիրառման հիմքը: 

 Ելնելով վերոգրյալից՝ Բողոք բերած անձը խնդրել է անվավեր ճանաչել՝ 

 - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի 08.08.2017թ.-ի թիվ 47/1 որոշումը. 
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 - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության 

19.07.2017թ. թիվ 1012423 ստուգման ակտը՝ 3-րդ կետի (ավելացված արժեքի հարկ) և   

21-րդ կետի (եկամտային հարկ) մասերով: 

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2017թ.-ի հոկտեմբերի 14-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էին Ընկերության 

ներկայացուցիչներ Սահակ Մանուկյանը և Գնել Մուղնեցյանը: 

Վերջիններս լսումների ընթացքում պնդեցին բողոքով ներկայացված պահանջը: 

 

3. Բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Բողոք բերած անձի և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 

Հանձնաժողովին ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում 

գտնում ենք, որ սույն դիմումի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստական հանգամանքները. 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 15.05.2017թ. թիվ 1012423 հանձնարարագրի հիման 

վրա Ընկերությունում իրականացվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և 

հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների 

կատարման ճշտության ստուգում: 

- Ստուգման արդյունքում 19.07.2017թ. ընդունվել է թիվ 1012423 ստուգման ակտը 

(այսուհետ՝ նաև Ստուգման ակտ), որով Ընկերությանն առաջադրվել է պետական բյուջե 

վճարման ենթակա 22.018.586 ՀՀ դրամի չափով հարկային պարտավորություն: 

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

«Ընկերության կողմից ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկներով 2015թ. 3-րդ 

եռամսյակում ՀՀ տարածք ներմուծված ապրանքների մեջ ներառվել է նաև նախորդ 

ժամանակաշրջանի ընթացքում (2015թ.-ի եռամսյակ) ներմուծված 14.175.000 դրամ 

մաքսային արժեքով հիմնական միջոցների համար (բեռնատար մեքենաների 

կիսակցորդներ) մաքսային սահմանին վճարված 3.189.375 դրամ ԱԱՀ-ն, որը 

հաշվանցվել է (նշված գումարը նախորդ ժամանակաշրջանում չի հաշվանցվել): 

2016թ.-ի հունվար ամսվա ընթացքում ԵՏՄ ներմուծված ապրանքների գծով 

1.150.000 դրամ ԱԱՀ հաշվանցելու հետևանքով (խախտվել է «ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 
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23-րդ հոդվածի պահանջները) ԱԱՀ-ն նույն գումարի չափով ենթակա է հաշվանցման 

ենթակա գումարից պակասեցման: 

2016թ.-ի փետրվար ամսվա ընթացքում ԵՏՄ ներմուծված ապրանքների գծով 

վճարված 1.150.000 դրամ ԱԱՀ-ն պակաս հաշվանցելու («ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի    

23-րդ հոդվածի պահանջներ) և բեռնատար ավտոմեքենայի (FORD TRANZIT) ձեռք 

բերման գնից ցածր գնով վաճառքի արդյունքում՝ (հաշվի առած հիմնական միջոցի 

մաշվածությունը) 234.687 դրամի չափով ավել ԱԱՀ հաշվանցելու հետևանքով (խախտվել 

են «ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջները) բյուջե վճարման 

ենթակա ԱԱՀ-ն ենթակա է պակասեցման 915.313 դրամի չափով (1.150.000 դրամ – 

234.687 դրամ): 

2016թ.-ի հուլիս ամսվա ընթացքում ԱԱՀ-ն 2.076.088 դրամ ավել հաշվանցելու 

հետևանքով, այդ թվում՝ ԵՏՄ ներմուծված ապրանքների գծով ԱԱՀ-ի հետաձգման և 

վճարման արդյունքում 668.038 դրամի չափով (խախտվել են «ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 

23-րդ հոդվածի պահանջները) և 1.408.050 դրամ հարկային հաշիվները ուշ հաստատելու 

արդյունքում (խախտվել են «ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 43.1-րդ հոդվածի պահանջները) 

ԱԱՀ-ն 2.076.088 դրամի չափով ենթակա է հաշվանցման ենթակա գումարից 

պակասեցման: 

2016թ.-ի սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում 1.408.050 դրամ պակաս ԱԱՀ 

հաշվանցելու հետևանքով («ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 43.1-րդ հոդվածի պահանջներ) 

ԱԱՀ-ն նույն գումարի չափով ենթակա է բյուջե վճարման ենթակա գումարից 

պակասեցման: 

2016թ.-ի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ԵՏՄ ներմուծված ապրանքների գծով ԱԱՀ-ի 

հետաձգման և վճարման արդյունքում ԱԱՀ-ն 493.389 դրամի չափով ավել հաշվանցելու 

(խախտվել են «ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի պահանջները) և ներմուծված 

բեռնատար ավտոմեքենայի և կիսակցորդի (DAF TE47XE19 և SCHMITZ SO 1) ձեռք 

բերման գնից ցածր գնով վաճառքի արդյունքում (հաշվի առած հիմնական միջոցների 

մաշվածությունը) 1.100.110 դրամի չափով ավել ԱԱՀ հաշվանցելու (խախտվել են «ԱԱՀ-ի 

մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջները) հետևանքով 1.593.499 

դրամ ԱԱՀ-ն ենթակա է հաշվանցման ենթակա գումարից պակասեցման: 

2016թ.-ի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ԵՏՄ ներմուծված ապրանքների գծով 

ԱԱՀ-ի հետաձգման և վճարման արդյունքում ԱԱՀ-ն 41.995 դրամի չափով ավել 

հաշվանցելու (խախտվել են «ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի պահանջները) 
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հետևանքով ԱԱՀ-ն նույն գումարի չափով ենթակա է հաշվանցման ենթակա գումարից 

պակասեցման: 

2017թ.-ի հունվար ամսվա հաշվարկով ԵՏՄ ներմուծված ապրանքների գծով ԱԱՀ-ի 

հետաձգման և վճարման արդյունքում 33.000 դրամ պակաս ԱԱՀ հաշվանցելու 

հետևանքով («ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի պահանջներ) ԱԱՀ-ն նույն 

գումարի չափով ենթակա է բյուջե վճարման ենթակա գումարից պակասեցման: 

«ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի համաձայն՝ հարկային մարմին 

ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկներով պետական բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի 

գումարը պակաս ցույց տալու կամ պետական բյուջեից հաշվանցման ենթակա գումարն 

ավել ցույց տալու համար հարկ վճարողից գանձվում է ավել հաշվարկված` պետական 

բյուջեից հաշվանցման ենթակա գումարը՝ 4.861.582 դրամի չափով (1.150.000 դրամ + 

2.076.088 դրամ + 1.593.499 դրամ + 41.995 դրամ): 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ հաշվարկվում են 

տույժեր 0.15% դրույքաչափով ժամանակին չվճարված հարկերի համար գումարով 

599.267 դրամ (հաշվի են առնված անձնական հաշվի քարտով առկա գերավճարները): 

Արդյունքում, ԱԱՀ-ի գծով ենթակա է բյուջե գանձման 5.460.849 դրամ (4.861.582 

դրամ + 599.267 դրամ) և բյուջեից պակասեցման 2.356.363 դրամ (915.313 դրամ + 

1.408.050 դրամ + 33.000 դրամ):»: 

- Ստուգման ակտի 21-րդ՝ «Հարկային գործակալի կողմից պահվող (գանձվող) 

եկամտային հարկ» կետի համաձայն. «Ընկերության կողմից 2017թ. մարտ ամսվա 

ընթացքում գույք ձեռք բերելու դիմաց ֆիզիկական անձին վճարած (երրորդ անձի 

միջոցով) 74.233.301 դրամ վճարումներից (առանց անուղղակի հարկերի) եկամտային 

հարկի պահում չի իրականացվել 10 տոկոս դրույքաչափով (խախտվել են «Եկամտային 

հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջները), որի հետևանքով 

եկամտային հարկ չի հաշվարկվել 7.423.330 դրամի չափով (առնչվող փաստաթղթերը 

կցվում են): 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն ենթակա է բյուջե 

գանձման հարկի գումարը՝ 7.423.330 դրամ և տուգանք այդ գումարի 100 տոկոսի չափով 

(խախտումն արձանագրվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում կրկնակի դեպք) գումարով՝ 

7.423.330 դրամ: 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկվում է տուգանք 

պակաս հաշվարկված հարկի գումարի 10 տոկոսի չափով, գումարով 742.333 դրամ: 
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«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկվում են 

տույժեր 0.15 տոկոս դրույքաչափով ժամանակին չվճարված հարկերի համար, գումարով 

968.744 դրամ: 

Եկամտային հարկի գծով ենթակա է բյուջե գանձման 16.557.737 դրամ (7.423.330 

դրամ + 7.423.330 դրամ + 742.333 դրամ + 968.744 դրամ)»: 

- Ստուգման ակտը 20.07.2017թ. բողոքարկվել է Գանգատարկման հանձնաժողով, 

որի 08.08.2017թ.-ի թիվ 47/1 որոշմամբ բողոքը մերժվել է: Մասնավորապես, 

Գանգատարկման հանձնաժողովը «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ և 27-րդ 

հոդվածների, «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ 

մասերի, 10-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի կիրառմամբ՝ հաշվի 

առնելով այն փաստական հանգամանքները, որ ձեռք բերված գույքը սեփականության 

իրավունքով պատկանել է ֆիզիկական անձինք Թովմաս Գրիգորյանին և Խալիկ 

Սարգսյանին (հիմք՝ ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ կողմից 15.10.2007թ. տրված թիվ 2384840 

սեփականության իրավունքի վկայական), 20.04.2017թ. գույքի սեփականատեր 

հանդիսացող ֆիզիկական անձ Թովմաս Գրիգորյանի կողմից աճուրդով վաճառված 

գույքի համար «Երևանի սննդի կոմբինատ» ՍՊ ընկերությանը դուրս է գրվել թիվ 

Ա3614391723 հարկային հաշիվը, որն ընկերության կողմից վավերացվել է 20.04.2017   

թ.-ին, եզրահանգել է, որ բողոքն անհիմն է և ենթակա է մերժման: 

Ընդ որում, անդրադառնալով «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 

խախտման վերաբերյալ գանգատին, Գանգատարկման հանձնաժողովը նշել է, որ 

նախորդ ստուգմամբ 13.05.2016թ. թիվ 5012679 ստուգման ակտով արձանագրվել են 

եկամտային հարկի մասով խախտումներ, իսկ դրանից հետո մեկ տարվա ընթացքում 

(2017թ. մարտ ամսվա եկամտային հարկի հաշվարկով) նույն հարկատեսակի գծով 

հարկվող օբյեկտը կրկին թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու դեպքում «Հարկերի 

մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածով սահմանված տուգանքի հաշվարկումը հարկի 

ամբողջ գումարի չափով, իրավաչափ է:      

 

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. 
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 1) Հանձնաժողովն անդրադառնալով Ստուգման ակտի 3-րդ՝ ավելացված արժեքի 

հարկի վերաբերյալ խախտման մասով ստուգման ակտն անվավեր ճանաչելու Բողոք 

բերած անձի պահանջին, գտնում է, որ այն ամբողջությամբ անհիմն է: Մասնավորապես՝ 

Բողոք բերած անձի կողմից չեն ներկայացվել վարչական մարմնի կողմից խախտումների 

վերաբերյալ պատշաճ հիմնավորումներ՝ բավարարվելով միայն «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով վարչական ակտի 

հիմնավորվածությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջների խախտման վերաբերյալ 

նշումով՝ առանց դրա համար անհրաժեշտ փաստական հանգամանքների: 

 Հանձնաժողովը Ստուգման ակտի ուսումնասիրության արդյունքում գտնում է, որ 

դրա 3-րդ կետում ամրագրված խախտման ինչպես նկարագիրը, այնպես էլ դրա 

իրավական հիմքերը սահմանված են հստակ և որոշակի՝ պահպանելով վարչական 

ակտին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 55-

57-րդ հոդվածներով սահմանված որոշակիության և հիմնավորվածության պահանջները, 

որպիսի պարագայում Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը կրում է վերացարկված բնույթ՝ 

պայմանավորված այն հիմնավորող իրավական և փաստական հիմքերի 

բացակայությամբ: 

 Հետևաբար, Հանձնաժողովը գտնում է, որ բացակայում են ավելացված արժեքի 

հարկի մասով Ստուգման ակտի 3-րդ կետը և դրա վերաբերյալ Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 08.08.2017թ.-ի թիվ 47/1 որոշումն անվավեր ճանաչելու՝ 

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

հոդվածով սահմանված հիմքերը: 

 2) Անդրադառնալով Ստուգման ակտի 21-րդ՝ «Հարկային գործակալի կողմից 

պահվող (գանձվող) եկամտային հարկ» կետով Ընկերությանը խախտումներ վերագրելու 

իրավաչափությանը, Հանձնաժողովը գտնում է, որ դրա վերաբերյալ բողոքը ևս անհիմն է՝ 

հետևյալ հիմնավորմամբ.  

 Բողոքի հիմքում դրվել է այն հանգամանքը, որ Ընկերության կողմից 2017թ. մարտ 

ամսվա ընթացքում գույք ձեռք բերելու դիմաց ֆիզիկական անձին վճարած (երրորդ 

անձի միջոցով) 74.233.301 դրամ վճարումներից եկամտային հարկի պահում չի 

իրականացվել 10 տոկոս դրույքաչափով (խախտվել են «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի 10-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջները), որի հետևանքով եկամտային հարկ չի 

հաշվարկվել 7.423.330 դրամի չափով և որի արդյունքում Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 
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23-րդ, 25-րդ և 27-րդ հոդվածների հիմքով առաջադրվել են լրացուցիչ հարկային 

պարտավորություններ (տուգանքներ և տույժ): 

Նշվածի առնչությամբ Բողոք բերած անձի կողմից եկամտային հարկի մասով 

ներկայացված վարչական բողոքի հիմքում դրված հիմնական փաստարկը հանգում է 

նրան, որ՝  

- 24.03.2017թ. կնքված անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրի (այսուհետ՝ 

նաև Պայմանագիր) կողմ չի հանդիսացել ֆիզիկական անձը, քանի որ անշարժ գույքը 

ձեռք է բերվել հրապարակային սակարկությունների միջոցով, բացի այդ կնքված 

պայմանագրի հիմքով գույքի սեփականատեր ֆիզիկական անձին որևէ գումար չի 

վճարվել, այլ վճարում կատարվել է Թալգրիգ ՍՊ ընկերության սնանկության հատուկ 

հաշվին, որից հետո սնանկության գործով կառավարիչն իրականացրել է ստացված 

գումարի բաշխում՝ ապահովված պահանջատեր ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲ 

ընկերությանը վճարելով համապատասխան գումարը: 

- հարկային մարմինը կիրառել է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածով 

սահմանված տուգանքը՝ հարկի ամբողջ գումարի՝ 100 տոկոսի չափով, դրա կիրառման 

համար անհրաժեշտ հիմքերի բացակայության պայմաններում, որպիսի պարագայում 

վարչական մարմնի կողմից Ընկերության նկատմամբ կիրառված տուգանքն անհիմն է:  

Նշվածի արդյունքում Հանձնաժողովը էական է համարում հետևյալ հարցա-

դրումներին անդրադառնալը. 

- քննարկվող դեպքում արդյո՞ք առկա են եղել Եկամտային հարկի մասին ՀՀ 

օրենքի 10-րդ հոդվածի 6-րդ մասի կիրառման համար անհրաժեշտ պայմանները՝ 

Ընկերության կողմից որպես հարկային գործակալ 10 տոկոս եկամտային հարկ 

հաշվարկելու համար. 

- հիմնավո՞ր է արդյոք Ընկերության նկատմամբ Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի   

27-րդ հոդվածով նախատեսված հարկի ամբողջ գումարի չափով տուգանքի կիրառումը: 

Առաջին հարցադրման կապակցությամբ Հանձնաժողովը կիրառելի է համարում 

հետևյալը իրավական կարգավորումները. 

Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության համաձայն՝ 

Հայաստանի Հանրապետության առանձին հարկատեսակների մասին օրենքներով 

սահմանված դեպքերում հարկի վճարման պարտավորությունը կարող է դրվել հարկային 

գործակալի (…) վրա (…): 
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Նույն հոդվածի 2-րդ պարբերության համաձայն՝ հարկային գործակալը հարկ 

վճարողներին եկամուտներ վճարող (հատկացնող կամ բնամթերային ձևով 

տրամադրող) իրավաբանական անձն է (…), անհատ ձեռնարկատերը, նոտարը, 

հիմնարկը, տեղական ինքնակառավարման մարմինը, որի վրա օրենքի համաձայն, 

դրված է հարկ վճարողներին եկամուտներ վճարելիս (հատկացնելիս կամ 

տրամադրելիս) նրանց եկամուտներից հարկերը (այդ թվում` անուղղակի) հաշվարկելու, 

պահելու (գանձելու) և Հայաստանի Հանրապետության և համայնքների բյուջեներ 

վճարելու պարտավորությունը: 

Եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ ռեզիդենտի համար հարկվող օբյեկտ է համարվում Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում և նրա սահմաններից դուրս ստացման ենթակա` 

հաշվեգրված (պասիվ եկամուտների, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար 

չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց մասով` քաղաքացիաիրավական 

պայմանագրերի շրջանակներում ստացված) հարկվող եկամուտը: 

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ եկամուտ է համարվում 

աշխատանքային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում կամ 

ցանկացած այլ հիմքով հարկ վճարողի ստացման ենթակա` հաշվեգրված (պասիվ 

եկամուտների, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող 

ֆիզիկական անձանց մասով` քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի 

շրջանակներում ստացված) գույքը, ինչպես նաև բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով 

ստացման ենթակա` հաշվեգրված (պասիվ եկամուտների, ինչպես նաև անհատ 

ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց մասով` 

քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում ստացված) եկամուտները: 

Օրենքի 10-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ հարկային գործակալը 

ֆիզիկական անձից գույք ձեռք բերելու դիմաց վճարված եկամուտներից եկամտային 

հարկը հաշվարկում է 10 տոկոս դրույքաչափով` հաշվի առնելով նաև սույն օրենքի 7-րդ 

և 8-րդ հոդվածների դրույթները: 

Նշված հոդվածների համակարգային վերլուծությունից հետևում է, որ ֆիզիկական 

անձանց մասով եկամտային հարկի հարկվող օբյեկտը քաղաքացիաիրավական 

պայմանագրերի կնքման արդյունքում ստացված գույքն է, իսկ հարկային գործակալի 

կողմից ֆիզիկական անձից քաղաքացիաիրավական որևէ պայմանագրի հիման վրա 
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գույք ձեռք բերելու դեպքում վերջինիս կողմից վճարված եկամուտներից եկամտային 

հարկը հաշվարկվում է 10 տոկոս դրույքաչափով:  

Թիվ ԼԴ4/0019/04/15 սնանկության գործով Թալգրիգ ՍՊ ընկերությանը սնանկ 

ճանաչելու վերաբերյալ 11.05.2015թ. վճռի շրջանակներում ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր 

իրավասության դատարանի կողմից որպես չվիճարկվող փաստ արձանագրվել է, որ 

23.01.2013թ. ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Բանկ) և Թալգրիգ 

ՍՊ ընկերության միջև կնքվել է թիվ 316 գլխավոր վարկային պայմանագիրը և թվով ութ 

լրացուցիչ համաձայնագրեր, համաձայն որոնց՝ Բանկը Թալգրիգ ՍՊ ընկերությանը 

տրամադրել է 8.000.000 ԱՄՆ դոլար գումարի փաստաթղթային սահմանաչափ: Որպես 

նշված վարկային պարտավորության կատարման ապահովման միջոց ի թիվս այլ 

անշարժ գույքերի՝ 25.03.2013թ. կնքված անշարժ գույքի հաջորդող գրավի 

պայմանագրի հիման վրա գրավադրվել է նաև Խալիկ Սարգսյանին և Թովմաս 

Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքը:  

Այսպիսով, գործի փաստերի համաձայն՝ Ընկերության կողմից 24.03.2017թ. 

առուվաճառքի պայմանագրի հիման վրա ձեռքբերված գույքը սեփականության 

իրավունքով պատկանել է ֆիզիկական անձինք Թովմաս Գրիգորյանին և Խալիկ 

Սարգսյանին, որպիսի փաստական հանգամանքը չի վիճարկվել նաև Բողոք բերած անձի 

կողմից:  

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

սեփականության իրավունքը սուբյեկտի` օրենքով և այլ իրավական ակտերով 

ճանաչված ու պահպանվող իրավունքն է` իր հայեցողությամբ տիրապետելու, 

օգտագործելու և տնօրինելու իրեն պատկանող գույքը: Քննարկվող հոդվածի նույն մասի 

4-րդ պարբերության համաձայն՝ տնօրինման իրավունքը գույքի ճակատագիրը 

որոշելու իրավաբանորեն ապահովված հնարավորությունն է: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 

սեփականատերն իրավունք ունի իրեն պատկանող գույքի նկատմամբ, իր 

հայեցողությամբ, կատարել օրենքին չհակասող և այլ անձանց իրավունքներն ու օրենքով 

պահպանվող շահերը չխախտող ցանկացած գործողություն, այդ թվում` իր գույքը որպես 

սեփականություն օտարել այլ անձանց, նրանց փոխանցել այդ գույքի օգտագործման, 

տիրապետման և տնօրինման իրավունքները, գույքը գրավ դնել կամ տնօրինել այլ 

եղանակով: 
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ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, 

սեփականատեր ունեցող գույքի նկատմամբ դրա առուվաճառքի, փոխանակության, 

նվիրատվության պայմանագրի կամ գույքի օտարման այլ գործարքի հիման վրա 

սեփականության իրավունք կարող է ձեռք բերել այլ անձը: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 228-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, գույքի 

գրավատու կարող է լինել միայն դրա սեփականատերը: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, 

գրավառուն իր պահանջի բավարարման նպատակով իրավունք ունի առանց 

դատարան դիմելու գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու 

այն, այդ թվում՝ գրավ դրված գույքը հիմնական պարտավորության 

համապատասխան չափի դիմաց գրավառուին կամ գրավառուի նշած երրորդ անձին ի 

սեփականություն հանձնելու, եթե` 

1) դա նախատեսված է գրավի պայմանագրով, կամ` 

2) առկա է գրավառուի և գրավատուի միջև կնքված գրավոր համաձայնություն, 

իսկ եթե գրավի պայմանագիր կնքելու համար պահանջվել է երրորդ անձի 

համաձայնություն կամ թույլտվություն, ապա նաև վերջինիս գրավոր համաձայնությունը` 

առանց դատարանի վճռի գրավ դրված գույքի իրացման մասին: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 281-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, գույքի 

նկատմամբ, որի վրա բռնագանձում է տարածվել, սեփականատիրոջ իրավունքը 

դադարում է այդ գույքի նկատմամբ այն անձի սեփականության իրավունքի ծագման 

պահից, ում անցնում է տվյալ գույքը: 

Նշված բոլոր իրավական կարգավորումներից հետևում է, որ անկախ այն 

հանգամանքից՝ ով է ֆիզիկապես կազմակերպում կամ իրականացնում գույքի օտարումը 

(անմիջականորեն սեփականատերը, նրա լիազորված անձը, գրավառուն և այլն), 

այնուամենայնիվ դրա արդյունքում տեղի է ունենում սեփականության իրավունքի 

ձեռքբերում գնորդի և համապատասխանաբար սեփականության իրավունքի դադարում 

գույքի սեփականատիրոջ մոտ: Ավելին, սեփականատերը գույքի գրավադրման 

պարագայում սեփական կամքով և հայեցողությամբ արդեն իսկ նախատեսում և 

թույլատրում է գույքի իրացումը՝ դրանով ապահովված պարտավորության չկատարման 

դեպքում, որպիսի պարագայում ևս բացակայում են հիմնավորումներ առ այն, որ գույքը 

տնօրինվում է այլ անձի կողմից: Այս դեպքում ուշադրության է արժանի ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ձևակերպումը, որը գրավը 
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սահմանում է որպես գույքի տնօրինման եղանակ, ինչը տրամաբանական է՝ հաշվի 

առնելով դրա իրացման դեպքում գույքի օտարման անխուսափելիությունը: 

Նշվածից հետևում է, որ Օրենքի 10-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված 

«ֆիզիկական անձից գույք ձեռք բերել» արտահայտությունը չի կարող մեկնաբանվել 

որպես օտարման ֆիզիկական գործընթաց, և վերոհիշյալ իրավակարգավորումների 

ուժով ենթադրում է գույքի ձեռքբերում դրա սեփականատիրոջից, ում մոտ դրա 

արդյունքում համապատասխանաբար դադարում է սեփականության իրավունքը: 

Սույն գործի փաստական հանգամանքներից հետևում է, որ քաղաքացիներ Խալիկ 

Սարգսյանը և Թովմաս Գրիգորյանը հանդիսացել են Թալգրիգ ՍՊ ընկերության 

կողմից վարկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման 

ապահովման նպատակով գրավադրված գույքի սեփականատերեր, որի արդյունքում՝ 

անկախ սնանկության շրջանակներում և հրապարակային սակարկությունների միջոցով 

գույքի օտարման հանգամանքից, Ընկերությունը գույքը ձեռք է բերել նշված ֆիզիկական 

անձանցից:  

Անդրադառնալով Բողոք բերած անձի պնդմանն առ այն, որ ֆիզիկական անձին 

որևէ գումար չի վճարվել, այլ վճարում կատարվել է Թալգրիգ ՍՊ ընկերության 

սնանկության հատուկ հաշվին, որից հետո սնանկության գործով կառավարիչն 

իրականացրել է ստացված գումարի բաշխում, հարկ է նշել, որ հիմք ընդունելով Օրենքի 

10-րդ հոդվածի 6-րդ մասի ձևակերպումը՝ չկա որևէ հստակ պահանջ ֆիզիկական անձից 

գույք ձեռք բերելու դիմաց եկամուտների վճարման եղանակի, այդ թվում՝ հարկային 

գործակալի կողմից անմիջապես ֆիզիկական անձին  վճարելու (հանձնելու) վերաբերյալ:  

Նշված եզրահանգումը բխում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 

1-ին մասի ձևակերպումից, համաձայն որի՝ գրավ դրված անշարժ գույքի, 

տրանսպորտային միջոցի, բանկային հաշվի, դեպոզիտի (ավանդի), ինչպես նաև 

արժեթղթի իրացումից ստացված գումարից կամ գրավառուին կամ նրա նշած անձին ի 

սեփականություն անցած համապատասխան գույքի արժեքից այդ գույքի վրա 

բռնագանձում տարածելու և իրացնելու համար ծախսերը վճարելու համար 

անհրաժեշտ գումարներ պահելուց հետո բավարարվում են գրավառուի` գրավով 

ապահովված պահանջները, իսկ մնացած գումարը տրվում է գրավատուին: Նշվածից 

հետևում է, որ օրենքն ի սկզբանե գրավի իրացման արդյունքում ձևավորված դրամական 

միջոցները համարում է գրավատուին պատկանող, որից պահվում են պարտավորության 

կատարման համար և դրա հետ կապված ծախսերի գումարները, իսկ ավելցուկի դեպքում 
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մնացորդը տրվում է գրավատուին: Նշվածից ևս հետևում է, որ անկախ գումարը 

ֆիզիկապես ստացող անձի՝ սեփականատեր չլինելու հանգամանքից, գումարը 

համարվում է վճարված սեփականատիրոջը (օրինակ՝ սեփականատերը կարող է 

առուվաճառքի պայմանագրով հանձնարարել իրեն վճարման ենթակա գումարը հանձնել 

իր պարտատիրոջը):  

Հանձնաժողովն անդրադառնալով Բողոք բերած անձի պնդմանը՝ հաշվեգրվող 

հարկվող եկամուտ հասկացությունն Օրենքով բացահայտված չլինելու պայմաններում 

Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 42-րդ և 43-րդ հոդվածների դրույթներով 

առաջնորդվելու վերաբերյալ, համարում է այն անհիմն, քանի որ Օրենքի իմաստով 

որպես հարկ վճարող քննարկվող դեպքում հանդես են գալիս անշարժ գույքի 

սեփականատեր հանդիսացած ֆիզիկական անձինք, որոնց մասով եկամուտ է 

համարվում քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում ստացված գույքը:  

Երկրորդ հարցադրման կապակցությամբ Հանձնաժողովը հարկ է համարում նշել 

հետևյալը. 

Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն՝ հարկվող օբյեկտը 

թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու դեպքում հարկ վճարողներից (հարկային 

գործակալներից) սույն օրենքով սահմանված կարգով գանձվում է թաքցված կամ պակաս 

ցույց տրված հարկվող օբյեկտի համար նախատեսված (հարկային մարմնի կողմից 

հաշվարկված) հարկի գումարը, ինչպես նաև տուգանք` այդ գումարի 50 տոկոսի չափով, 

իսկ հարկային մարմնի կողմից խախտումն արձանագրվելուց հետո մեկ տարվա 

ընթացքում նույն հարկատեսակի գծով հարկվող օբյեկտը կրկին թաքցնելու կամ 

պակաս ցույց տալու դեպքում` տուգանք` հարկի ամբողջ գումարի չափով, եթե 

հարկային օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ: 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 08.08.2017թ. թիվ 47/1 որոշման 

շրջանակներում պարզաբանվել է, որ Ընկերության նկատմամբ Հարկերի մասին ՀՀ 

օրենքի 27-րդ հոդվածով նախատեսված՝ հարկի ամբողջ գումարի չափով տուգանքի 

կիրառման հիմքում դրվել է այն հանգամանքը, որ Ընկերությունում իրականացված 

նախորդ ստուգման արդյունքում կազմված՝ 13.05.2016թ. թիվ 5012679 ստուգման ակտով 

արձանագրված եկամտային հարկի խախտումները կրկին թույլ են տրվել հարկային 

մարմնի կողմից խախտումն արձանագրվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում (2017թ. մարտ 

ամսվա եկամտային հարկի հաշվարկով): Հետևաբար, Ընկերության նկատմամբ 

եկամտահարկի ամբողջ գումարի չափով տուգանքի կիրառման հիմքերն առկա են եղել: 
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Գանգատարկման հանձնաժողովի վերոհիշյալ հիմնավորումները հերքող 

փաստական և իրավական հիմքեր Բողոք բերած անձի կողմից չեն ներկայացվել, որպիսի 

պարագայում ևս Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը Հանձնաժողովը համարում է անհիմն: 

 Արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բացակայում են «Հարկային գործակալի 

կողմից պահվող (գանձվող) եկամտային հարկ» կետով Ընկերությանը խախտումներ 

վերագրելու մասով Ստուգման ակտի 21-րդ կետը և դրա առնչությամբ Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 08.08.2017թ.-ի թիվ 47/1 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. «Երևանի սննդի կոմբինատ» ՍՊ ընկերության 29.08.2017թ.-ի բողոքը մերժել. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 

08.08.2017թ.-ի թիվ 47/1 որոշումը և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ստուգումների կազմակերպման և 

դիտարկման վարչության 19.07.2017թ. թիվ 1012423 ստուգման ակտը՝ 3-րդ կետի 

(ավելացված արժեքի հարկ) և 21-րդ կետի (եկամտային հարկ) մասերով, 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 


