
1 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
 

                                                                                                                                              Երևան, Կառավարական տուն 1 
 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ № 02/03 

(Կասկադ Շոկոլատերիա ՍՊ ընկերության 12.02.2018թ.-ի վարչական բողոքը 
մերժելու մասին) 

 
 Ք. ԵՐԵՎԱՆ               «16» ՄԱՐՏԻ 2018թ. 
 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ 

նախագահությամբ ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի 19.12.2017թ. թիվ 67/1 որոշման վերաբերյալ Կասկադ 

Շոկոլատերիա ՍՊ ընկերության 12.02.2018թ.-ի վարչական բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

  Կասկադ Շոկոլատերիա ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ՝ նաև Ընկերություն 

կամ Բողոք բերած անձ) 12.02.2018թ.-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) 19.12.2017թ. թիվ 

67/1 որոշման (այսուհետ՝ նաև Որոշում) վերաբերյալ:  

 Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 12.02.2018թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը նշել է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի ժ/պ Վ. Միրումյանի 

10.08.2017թ. թիվ 1111159 հանձնարարագրի հիման վրա Ընկերությունում 08.09.2017-

20.09.2017թթ. իրականացվել է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման 
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ճշտության ստուգում, որի արդյունքներով 04.10.2017թ.-ին կազմվել է թիվ 1111159 

ակտը (այսուհետ՝ նաև Ստուգման ակտ): 

Ստուգման ակտով արձանագրվել են խախտումներ և տնտեսավարող 

սուբյեկտին Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված կարգով առաջադրվել է տուգանք՝ 150.000 դրամի 

չափով, որը վերջինիս կողմից չի ընդունվում: 

Բողոք բերած անձը 26.10.2017թ. դիմել է Գանգատարկման հանձնաժողով` 

խնդրելով «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված տուգանքը (150.000 դրամ) չկիրառել: 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 19.12.2017թ. թիվ 67/1 որոշմամբ գանգատը 

մերժվել է: 

Բողոք բերած անձը որպես բողոքի իրավական հիմքեր նշել է.  

- Ընկերությունը 11.11.2011թ.-ից զբաղվում է հանրային սննդի գործունեությամբ: 

Ընդ որում Ընկերությունն աշխատում է արտոնագրային վճարով, որը ենթադրում է 

ամսական միանվագ վճար գործունեության համար: Հետևաբար, ո՛չ տպված ՀԴՄ-ի 

կտրոնների քանակը, ո՛չ էլ՝ գումարը չի ազդում Ընկերության վճարած հարկերի և 

վճարների վրա: Այնուամենայնիվ, Ընկերությունը ստեղծման օրվանից առ այսօր բոլոր 

հաճախորդներին անխտիր տրամադրել է ՀԴՄ կտրոններ: 

 - ՀՀ կառավարության 01.08.2013թ.-ի թիվ 846-Ն որոշման 2-րդ հավելվածի 30-

րդ կետով սահմանված է, որ ՀԴՄ-ի աշխատանքի ընթացքում անսարքություն 

հայտնաբերելիս պատասխանատու անձը պարտավոր է անջատել ՀԴՄ-ն և 

սպասարկման կենտրոնին տեղեկացնել ՀԴՄ-ի անսարքության մասին: 

Ընկերության ՀԴՄ-ն 08.09.2017թ.-ին ժամը 19:00-ից դադարել է նորմալ 

աշխատել և ՀԴՄ կտրոն չի տրամադրվել: ՀԴՄ սպասարկման գրասենյակներն  

աշխատում են մինչև 18:00-ն, իսկ ստուգումն իրականացվել է 19:48-ին: Հետևաբար, 

Բողոք բերած անձը հնարավորություն չի ունեցել սպասարկման կենտրոնին 

տեղեկացնելու առկա խնդրի մասին: Սրճարանի հաճախորդներին դուրս  հրավիրելը  

և սրճարանը փակելը կազդեր Ընկերության հեղինակության վրա, իսկ գումար 

չվերցնելը մեծ վնաս կլիներ: Հարկային տեսուչները ևս կարող են հավաստել ՀԴՄ-ի 

չաշխատելու հանգամանքը: 
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- Գանգատարկման հանձնաժողովն արձանագրել է, որ Ընկերության հանրային 

սննդի օբյեկտը գտնվում է ք. Երևան, Թամանյան 1/17 հասցեում, սակայն 

Ընկերության շրջանառության ծավալները կազմել են չափազանց փոքր ծավալներ:  

Այսպես, հուլիսին Ընկերության իրացման շրջանառությունը կազմել է 4.175.474 դրամ, 

օգոստոսին՝ 3.533.139 դրամ, հոկտեմբերին՝ 2.323.120 դրամ և նոյեմբերին՝ 1.470.622 

դրամ: Ընկերությունն իր աշխատանքային վեց տարիների ընթացքում մայիս-

սեպտեմբեր ամիսներին ունենում է շրջանառության աճ՝ կապված բացօթյա առևտրի 

հետ, իսկ սեզոնը փակվելուց հետո այն նվազում է: 

- Գանգատարկման հանձնաժողովն անտեսել է մի կարևոր հանգամանք ևս. 

Բողոք բերած անձը Գանգատարկման հանձնաժողովին առաջարկել է հարկային 

մարմնի կողմից իրականացնել մոնիթորինգ, որին ի պատասխան պարոն Վ. 

Միրումյանը պահանջել է բերել Ընկերության հանրային սննդի օբյեկտի 3 օրվա 

տեսագրություն, ինչը և էլեկտրոնային կրիչով ներկայացվել է: Մինչդեռ, գործարար 

ակտիվության ցածր մակարդակի մասին ներկայացված փաստարկը հաշվի չի 

առնվել՝ որոշման մեջ նշելով հետևյալը. «Հանձնաժողովի համար համոզիչ փաստարկ 

չի հանդիսանում»: 

- Բողոք բերած անձն առ այսօր չի ստացել Գանգատարկման հանձնաժողովի 

19.12.2017թ. թիվ 67/1 որոշումը, որի կայացումը երկու անգամ հետաձգվել էր: 

Որոշումը պատճենի տեսքով Գանգատարկման հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից 

տրամադրվել է Բողոք բերած անձին միայն 2018թ.-ի հունվար ամսին, այն էլ՝ իր 

խնդրանքով: 

- Հարկային մարմնի կողմից կիրառվել է նաև Հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաների կիրառման մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ կետը, այսինքն 

տուգանքի գումարը կրկնապատկվել է: 

Ելնելով վերոգրյալից, Բողոք բերած անձը խնդրել է բավարարել բողոքն 

ամբողջությամբ՝ անվավեր ճանաչել ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի 

հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 19.12.2017թ. 

թիվ 67/1 որոշումը և «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ 

օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված տուգանքները չկիրառել: 

Բողոք բերած անձը առաջարկել է նաև լրամշակել ՀԴՄ-ների կիրառման 

կանոնները և սպասարկման գրասենյակների աշխատանքը դարձնել շուրջօրյա: 
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2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2018թ.-ի մարտի 16-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր Ընկերության 

լիազորված անձ Հայկ Խաչատրյանը: 

Վերջինս լսումների ընթացքում պնդեց բողոքը, միևնույն ժամանակ 

պատասխանելով Հանձնաժողովի հարցին՝ արդյո՞ք քայլեր են ձեռնարկվել ՀԴՄ-ի 

անսարքությունը շտկելու ուղղությամբ և փորձել են զանգերի միջոցով կապ 

հաստատել սպասարկման կենտրոնի հետ, հայտնեց, որ անսարքությունը 

հայտնաբերվել է հարկային տեսուչների կողմից ստուգումը կատարելու պահին: 

 

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 ժ/պ Վ. Միրումյանի 10.08.2017թ. թիվ 1111159 

հանձնարարագրի հիման վրա 08.09.2017-20.09.2017թթ. իրականացվել է 

աշխատողի աշխատանքի ընդունումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

ձևակերպելու ճշտության, հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման ճշտության, 

օրենքով սահմանված ելակետային տվյալների և գործակիցների ճշտության ստուգում: 

- Ստուգում իրականացնող անձանց կողմից 08.09.2017թ. կազմվել է ՀԴՄ 

շահագործման կանոնների կիրառման ճշտության վերաբերյալ արձանագրություն, 

որի համաձայն. Հովհաննես Կուրդինյանի և Հովհաննես Հովհաննիսյանի կողմից 

08.09.2017թ. ժամը 19:48-ին ք. Երևան  Թամանյան 1/17 հասցեում գտնվող հանրային 

սննդի կետում կատարվեց վճարում 5100 դրամի չափով՝ 2 հատ ջուր 400 դրամ 

արժեքով, 2 հատ Բոլոնեցե 1900 դրամ արժեքով և սպասարկման գումար 500 դրամ: 

Գանձապահ Մարո Շահվերդյանի կողմից գումարը չմուտքագրվեց ՀԴՄ և 

համապատասխան գումարի ՀԴՄ կտրոն չտրամադրվեց: Ստուգում անցկացնող 

հարկային ծառայողների կողմից ներկայացվեցին ծառայողական վկայականները և 

ստուգման հանձնարարագիրը՝ ծանոթացման: Այնուհետ՝ ժամը 20:26-ին ՀԴՄ-ից 

դուրս բերվեց Z հաշվետվություն՝ 1101 դրամ ընդհանուր գումարով, որում ներառված 
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չէր կատարված վճարման արժեքը: Z  հաշվետվությունը դուրս բերելուց հետո 

կատարված վճարման արժեքը՝ 5100 դրամը, ժամը 20:27-ին մուտքագրվեց ՀԴՄ, 

դուրս բերվեց կտրոն և ժամը 20:27-ին նորից դուրս բերվեց Z  հաշվետվությունը՝ 

6201 դրամ ընդհանուր գումարով: 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 06.09.2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 

10.08.2017թ. թիվ 1111159 հանձնարարագրով ստուգում իրականացնող 

պաշտոնատար անձանց կազմում լրացում կատարելու մասին թիվ Ս-1425-Ա 

հրամանի համաձայն՝ «Կասկադ Շոկոլատերիա» ՍՊԸ-ում (ՀՎՀՀ 00104555) ՀՀ ԿԱ 

ՊԵԿ նախագահի 10.08.2017թ. թիվ 1111159 հանձնարարագրով իրականացվող 

մասնակի ստուգման աշխատանքներին ներգրավվել են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ փոքր հարկ 

վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 1 բաժնի 

գլխավոր հարկային տեսուչ Գևորգ Պետրոսյանը և հարկային տեսուչ Հարություն 

Բադալյանը: 

- Ստուգման արդյունքում 22.09.2017թ. կազմվել է ստուգման ակտի նախագիծ:  

- Ստուգման արդյունքում 04.10.2017թ. կազմվել է Ստուգման ակտը, որի 2-րդ 

կետի համաձայն՝ Ստուգմանը նախորդող մեկ տարվա ընթացքում հսկիչ-

դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտում չի արձանագրվել: 

Գլխավոր հարկային տեսուչներ Հովհաննես Կուրդինյանի և Հովհաննես 

Հովհաննիսյանի կողմից 08.09.2017թ. ժամը 19:48-ին ք. Երևան  Թամանյան 1/17 

հասցեում գտնվող հանրային սննդի կետում կատարվեց վճարում 5100 դրամի չափով՝ 

2 հատ ջուր 400 դրամ արժեքով, 2 հատ Բոլոնեցե 1900 դրամ արժեքով և 

սպասարկման գումար 500 դրամ, որի դիմաց վճարումը կատարվեց կանխիկ դրամով: 

Գանձապահ Մարո Շահվերդյանի կողմից գումարը չմուտքագրվեց ՀԴՄ և 

համապատասխան գումարի ՀԴՄ կտրոն չտրամադրեց: Ստուգում անցկացնող 

հարկային ծառայողների կողմից ներկայացվեցին ծառայողական վկայականները և 

ստուգման հանձնարարագիրը՝ ծանոթացման: Այնուհետև ժամը 20:26-ին ՀԴՄ-ից 

դուրս բերվեց Z հաշվետվություն՝ 1101 դրամ ընդհանուր գումարով, որում ներառված 

չէր կատարված վճարման արժեքը: Z  հաշվետվությունը դուրս բերելուց հետո 

կատարված վճարման արժեքը՝ 5100 դրամը, ժամը 20:27-ին մուտքագրվեց ՀԴՄ, 

դուրս բերվեց կտրոն և ժամը 20:27-ին նորից դուրս բերվեց Z  հաշվետվությունը՝ 

6201 դրամ ընդհանուր գումարով: 
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Ստուգմամբ պարզվեց, որ տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից խախտվել են ՀՀ 

կառավարության 01.08.2013թ. թիվ 846-Ն որոշմամբ հաստատված ՀԴՄ 

շահագործման կանոնների հավելված 2-ի 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները, 

որը նույն հավելվածի 40-րդ կետի համաձայն, դիտվում է հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաների շահագործման կանոնների խախտում: Արդյունքում, տնտեսվարող 

սուբյեկտին   Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին ՀՀ օրենքի 11-

րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված կարգով առաջադրվում է տուգանք՝ 150000 

դրամի չափով: 

- Ստուգման ակտի 2-րդ կետի վերջնամասում առկա է նաև ծանուցում առ այն, 

որ ստուգման ակտով խախտման փաստն արձանագրվելուց հետո երկամսյա 

ժամկետում տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից տուգանքի գումարը չվճարելու 

դեպքում այն կկրկնապատկվի (հիմք՝ Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման 

մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված): 

- 10.08.2017թ. թիվ 1111159 հանձնարարագիրը, Ընկերության տնօրենի 

բացակայության հանգամանքով պայմանավորված, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ փոքր հարկ 

վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 1 բաժնի պետի 

09.09.2017թ. թիվ 45 գրությամբ Ընկերության տնօրենին ուղարկվել է փոստային 

ծառայության միջոցով, որը, համաձայն փոստային ծրարի հանձնման թիվ 

AG003742090AM ծանուցագրի, հանձնվել է հասցեատիրոջը 13.09.2017թ.: 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության 

ստուգումների թիվ 1 բաժնի պետի 23.09.2017թ. թիվ 50 և 04.10.2017թ. թիվ 61 

գրություններով համապատասխանաբար Ստուգման ակտի նախագիծը և Ստուգման 

ակտն Ընկերության տնօրենին ուղարկվել են փոստային ծառայության միջոցով:  

Ստուգման ակտի նախագիծը, համաձայն փոստային ծրարի հանձնման թիվ 

AG003662079AM ծանուցագրի, հանձնվել է հասցեատիրոջը 28.09.2017թ.: 

- Բողոք բերած անձի կողմից 23.10.2017թ. գանգատ է ներկայացվել 

Գանգատարկման հանձնաժողովին՝ խնդրելով չեղյալ ճանաչել Ստուգման ակտը:  

- Գանգատի քննության արդյունքում Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից 

19.12.2017թ. կայացվել է թիվ 67/1 որոշումը, որով գանգատը մերժվել է:      

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից տրամադրված վարչական գործի նյութերում առկա է նաև 

հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման ճշտության ստուգման արդյունքների 
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վերաբերյալ տեղեկանք, որտեղ արտացոլված են ստուգման արդյունքները, ինչպես 

նաև ստուգման ընթացքում կատարված դիտարկումների արդյունքում արձանագրված 

միջին օրական և միջին ամսական իրացումից հասույթի գումարները: 

 

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. 

Գործի փաստերի համաձայն՝ հարկային մարմնի կողմից Ընկերությունում 

իրականացված՝ հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման ճշտության ստուգման 

արդյունքում արձանագրվել է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման 

կանոնների խախտում, որի արդյունքում տնտեսվարող սուբյեկտին Հսկիչ 

դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ 

կետով սահմանված կարգով առաջադրվել է տուգանք՝ 150.000 դրամի չափով: 

  Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Բողոք բերած անձի կողմից ըստ էության 

վիճարկվում է տուգանքի առաջադրման իրավաչափությունը, Հանձնաժողովն 

անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ գործի քննության համար էական 

հանդիսացող հետևյալ հարցադրմանը՝ 

- Բողոք բերած անձի կողմից արդյո՞ք թույլ է տրվել հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաների շահագործման կանոնների խախտում, թե՝ ոչ: 

2017թ. խմբագրությամբ գործող Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների 

կիրառման մասին ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենք) 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անհատ ձեռնարկատերերի, 

նոտարների, փաստաբանական գործունեություն իրականացնողների (այսուհետ` 

անհատ ձեռնարկատեր) և կազմակերպությունների կողմից առևտրի օբյեկտների, 

առևտրի իրականացման վայրերում վաճառատեղերի միջոցով մանրածախ վաճառք 

իրականացնելիս կամ բնակչությանը ծառայություններ մատուցելիս կանխիկ դրամով 

կամ պլաստիկ քարտերի միջոցով իրականացվող դրամական հաշվարկների բոլոր 

դեպքերում (ներառյալ՝ կանխավճարները) հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների 

կիրառումը պարտադիր է, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 

դեպքերի: 
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ՀՀ կառավարության 01.08.2013թ.֊ի թիվ 846-Ն որոշման (այսուհետ՝ նաև 

Որոշում) 2-րդ հավելվածի 20-րդ կետի համաձայն՝ ՀԴՄ կիրառողներն ապրանքներ 

վաճառելիս կամ ծառայություններ մատուցելիս կանխիկ դրամով կամ պլաստիկ 

քարտերի միջոցով դրամական հաշվարկները (այսուհետ՝ հաշվարկներ) 

իրականացնում են սույն որոշմամբ սահմանված պահանջները բավարարող ՀԴՄ-ի 

միջոցով, եթե այդ օրենքով ՀԴՄ-ների կիրառումը պարտադիր է:  

Վարչական վարույթի նյութերով հիմնավորված է Բողոք բերած անձի կողմից 

ՀԴՄ-ների պարտադիր կիրառում պահանջող գործարքների իրականացումը, որպիսի 

փաստը չի վիճարկվում նաև Բողոք բերած անձի կողմից: 

Որոշման 2-րդ հավելվածի 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ 

գանձապահը պարտավոր է ապրանքները հանձնելու պահին՝ գնորդից կամ 

մատուցված ծառայությունների դիմաց՝ պատվիրատուից գումար ստանալու դեպքում, 

իսկ կանխավճարների դեպքում՝ գումարը մուտքագրելուց անմիջապես հետո 

տրամադրել ՀԴՄ կտրոն: 

Որոշման 2-րդ հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ օրենքով 

սահմանված պատասխանատվություն կիրառելու առումով՝ հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաների շահագործման կանոնների խախտում է դիտվում՝ գնված ապրանքի կամ 

ստացված ծառայության արժեքի չմուտքագրումը կամ արժեքից ցածր արժեքի 

մուտքագրումը: 

Օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաների գրանցման կարգի և (կամ) շահագործման կանոնների խախտմամբ 

հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման համար կազմակերպությունը կամ 

անհատ ձեռնարկատերը տուգանվում է` 

ա) վեց հարյուր հազար դրամի չափով` հանրային սննդի օբյեկտում 

իրականացվող հանրային սննդի գործունեության մասով, եթե այդ գործունեությունը 

«Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

համաձայն, չի համարվում արտոնագրային վճարի օբյեկտ. 

բ) հարյուր հիսուն հազար դրամի չափով` գործունեության այլ տեսակների 

մասով: 

Վերոհիշյալ նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաների պարտադիր կիրառմամբ գործունեության իրականացման դեպքում 
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կանխիկ դրամով դրամական գործարքների վայրում հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի 

շահագործման կանոնների խախտման համար նախատեսված է 150.000 ՀՀ դրամ 

տուգանք: Այսինքն` նշված տուգանքի նշանակման համար բավարար է 

տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից ՀԴՄ պարտադիր կիրառում պահանջող՝ կանխիկ 

դրամով դրամական գործարքների իրականացման դեպքում գործարքի գումարը ՀԴՄ 

չմուտքագրելու և ՀԴՄ կտրոն չտրամադրելու փաստի հայտնաբերումը, որը պետք է 

արձանագրվի ստուգման ակտում: Տվյալ դեպքում ստուգման ակտում նկարագրված է 

արձանագրված խախտումը, խախտված իրավական նորմերը, խախտման կոնկրետ 

ժամանակը, ինչպես նաև հղում է կատարված համապատասխան փաստաթղթերին և 

նշված են պատասխանատվության կիրառման իրավական հիմքերը:  

Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումն անվավեր ճանաչելու և 

արդյունքում նաև Ստուգման ակտի անվավեր ճանաչման համար պետք է 

հիմնավորվի դրա` օրենքի խախտմամբ ընդունված լինելու հանգամանքը: 

Բողոք բերած անձի կողմից ներկայացվել է Գանգատարկման հանձնաժողովի 

որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջ՝ դրա հիմքում դնելով այն հիմնավորումը, որ 

տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից ՀԴՄ չտրամադրելու հանգամանքը պայմանա-

վորված է եղել ՀԴՄ-ի անսարքությամբ, իսկ առկա խնդրի մասին սպասարկման 

կենտրոնին չտեղեկացնելը՝ այն հանգամանքով, որ ստուգումն իրականացվել է ժամը 

19:48-ին, մինչդեռ ՀԴՄ սպասարկման գրասենյակներն աշխատում են մինչև 18:00-ն: 

Սրճարանի հաճախորդներին դուրս հրավիրելը և սրճարանը փակելը կազդեր 

Ընկերության հեղինակության վրա, իսկ գումար չվերցնելը մեծ վնաս կլիներ:  

Մինչդեռ, Հանձնաժողովը գտնում է, որ տվյալ դեպքում հիմնավոր է Ստուգման 

ակտով հարկային մարմնի կողմից արձանագրված խախտումը, իսկ Բողոք բերած 

անձի կողմից ներկայացված փաստարկները Հանձնաժողովը գնահատում է ոչ 

հիմնավոր, քանի որ Որոշմամբ սահմանված կանոնները հստակ կանոնակարգում են 

քննարկվող իրավահարաբերությունը և ՀԴՄ-ի անսարքության դեպքում ՀԴՄ 

կիրառողի կողմից կատարման ենթակա գործողությունների շրջանակը: 

Մասնավորապես, Որոշման 1-ին հավելվածի 25-րդ կետի համաձայն՝ ՀԴՄ-ն պետք է 

կասեցնի գործողությունների կատարումը հետևյալ դեպքերում` 

1) կտրոնի տպագրման ժապավենի բացակայության. 

2) պատասխանատու անձի կողմից սխալ գործողություններ կատարելու. 
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3) տպվող փաստաթղթի փչացմանը հանգեցնող իրավիճակների առաջացման. 

4) հիշողության գերլցման, անսարքության, ֆիսկալային հիշողության 

անջատման, ինչպես նաև աշխատանքի ժամանակ ՀԴՄ-ի ֆիսկալային ռեժիմում 

ֆիսկալային հիշողության չթույլատրված մուտքի: 

Որոշման 2-րդ հավելվածի 30-րդ կետի համաձայն՝ ՀԴՄ-ի աշխատանքի 

ընթացքում անսարքություն հայտնաբերելիս` պատասխանատու անձը պարտավոր 

է անջատել ՀԴՄ-ն և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել իրավասու՝ ղեկավար 

անձին: Իրավասու ղեկավար անձը տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 

իրականացնող իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը 

(այսուհետ` սպասարկման կենտրոն) տեղեկացնում է ՀԴՄ-ի անսարքության մասին: 

Մինչև ՀԴՄ-ի նորոգումը կամ այն նորով փոխարինելը` ՀԴՄ-ների պարտադիր 

կիրառմամբ գործարքներ կատարելն արգելվում է: 

Վերոգրյալ իրավակարգավորումներից հետևում է, որ անսարքության դեպքում 

ՀԴՄ կիրառողը պարտավոր է ՀԴՄ-ի աշխատանքի ընթացքում անսարքություն 

հայտնաբերելիս անջատել ՀԴՄ-ն և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել 

իրավասու՝ ղեկավար անձին: Իրավասու ղեկավար անձն իր հերթին տեխնիկական 

սպասարկում և նորոգում իրականացնող համապատասխան սպասարկման 

կենտրոնին տեղեկացնում է ՀԴՄ-ի անսարքության մասին: Այսինքն, ՀԴՄ կիրառողի 

համար առաջանում է ՀԴՄ-ների պարտադիր կիրառմամբ գործարքների 

դադարեցման պարտականություն, քանի որ մինչև ՀԴՄ-ի նորոգումը կամ այն 

նորով փոխարինելը` դրանց պարտադիր կիրառմամբ գործարքներ կատարելն 

արգելվում է: Մինչդեռ, անտեսելով ՀԴՄ-ի անսարքության փաստը, տնտեսավարող 

սուբյեկտը շարունակել է գործարքների իրականացումը: Ինչ վերաբերում է Բողոք 

բերած անձի այն փաստարկին, որ անսարքության հայտնաբերման պահին 

սպասարկման կենտրոնը չի աշխատել, Հանձնաժողովը այն ևս գնահատում է 

անհիմն, քանի որ դա բավարար հիմք չի հանդիսանում գործարքների իրականացումը 

շարունակելու համար, քանի որ Որոշմամբ հստակ սահմանված է պայման, համաձայն 

որի՝ ՀԴՄ-ների պարտադիր կիրառմամբ գործարքների իրականացումն արգելվում է 

մինչև ՀԴՄ-ի նորոգումը կամ այն նորով փոխարինելը: 

Անդրադառնալով Բողոք բերած անձի պնդմանն առ այն, որ Հարկային մարմնի 

կողմից կիրառվել է նաև Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին ՀՀ 
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օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ կետը, այսինքն տուգանքի գումարը կրկնապատկվել է, 

Հանձնաժողովը հարկ է համարում նշել հետևյալը. 

Օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ պարբերության համաձայն՝ սույն 

հոդվածով սահմանված տուգանքը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

լիազորած պետական կառավարման մարմնի կողմից խախտման փաստն 

արձանագրելուց հետո երկամսյա ժամկետում չմուծելու դեպքում, կրկնապատկվում է:  

Oրենսդիրը տուգանքը նշանակելուց հետո` երկամսյա ժամկետում այն 

տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից չվճարելու դեպքում որպես վարչական 

պատասխանատվության միջոց նախատեսել է նույն այդ տուգանքի կրկնապատկումը: 

Ստուգման ակտի 2-րդ կետով արձանագրվել է Որոշման 2-րդ հավելվածի 23-րդ 

կետի 2-րդ ենթակետի պահանջների խախտում, որը նույն հավելվածի 40-րդ կետի 

համաձայն, դիտվում է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների 

խախտում: Արդյունքում, տնտեսվարող սուբյեկտին Հսկիչ դրամարկղային 

մեքենաների կիրառման մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված 

կարգով առաջադրվել է տուգանք՝ 150.000 դրամի չափով:   

Միևնույն ժամանակ, Ստուգման ակտի 2-րդ կետի վերջնամասում առկա է նաև 

ծանուցում առ այն, որ ստուգման ակտով խախտման փաստն արձանագրվելուց հետո 

երկամսյա ժամկետում տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից տուգանքի գումարը 

չվճարելու դեպքում այն կկրկնապատկվի (հիմք՝ Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների 

կիրառման մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված): 

Այս կապակցությամբ Հանձնաժողովը հարկ է համարում ուշադրություն 

հրավիրել այն հանգամանքին, որ նշված տեղեկատվությունը հարկային մարմնի 

կողմից նշվել է իրազեկման կարգով՝ տնտեսավարող սուբյեկտին ծանոթացնելով 

վիճելի իրավահարաբերությանն առնչվող գործող իրավակարգավորումներին և 

նպատակ ունենալով նախօրոք տեղյակ պահել համապատասխան իրավախախտման 

համար սահմանված կարգով նշանակված տուգանքը սահմանված ժամկետում 

չվճարելու դեպքում օրենքի ուժով վրա հասնող բացասական հետևանքների մասին, 

ինչպես նաև բարձրացնելու իրավախախտում կատարած անձանց կարգապա-

հությունը` պետության առջև ունեցած պարտավորությունների բարեխիղճ կատարման 

գործում: Հետևաբար, վիճարկվող ստուգման ակտը Բողոք բերած անձի համար 

բառացությամբ «Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին ՀՀ օրենքի 
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11-րդ հոդվածի 2-րդ կետի ուժով առաջադրված 150.000 դրամի չափով տուգանքի, այլ 

պարտավորություն չի առաջադրել, որպիսի պարագայում տուգանքի գումարի 

կրկնապատկման վերաբերյալ բողոքն առարկայազուրկ է և քննության ոչ ենթակա:   

Հետևաբար, Հանձնաժողովը գտնում է, որ բացակայում են Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 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. Կասկադ Շոկոլատերիա ՍՊ ընկերության 12.02.2018թ.-ի վարչական 

բողոքը մերժել. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի 19.12.2017թ. թիվ 67/1 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 


