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                                                                                                                                          Երևան, Կառավարական տուն 1 
 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ № 01/03 

(Յելլ Էքսթրիմ Պարկ ՍՊ ընկերության 05.02.2018թ.-ի վարչական բողոքը մերժելու 
մասին) 

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

նախագահությամբ ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 2017թ. նոյեմբերի 

28-ի թիվ 63/3 որոշման վերաբերյալ Յելլ Էքսթրիմ Պարկ ՍՊ ընկերության 

05.02.2018թ.-ի վարչական բողոքը ՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

  Յելլ Էքսթրիմ Պարկ ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն կամ Բողոք 

բերած անձ)՝ ի դեմս Ընկերության լիազորված անձ Աննա Մարգարյանի, 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) 

28.11.2017թ.-ի թիվ 63/3 որոշման (այսուհետ նաև՝ Որոշում) վերաբերյալ:  

Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 05.02.2018թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության 

(այսուհետ նաև՝ Վարչություն) կողմից Ընկերությունում կատարվել է հսկիչ-դրամարկղային 
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մեքենաների (այսուհետ նաև ՀԴՄ) կիրառման ճշտության ստուգում, որի արդյունքում 

12.09.2017թ. կազմվել է ստուգման թիվ 2139341 ակտը (այսուհետ նաև՝ Ակտ):  

Ակտը բողոքարկվել է Գանգատարկման հանձնաժողովին, որի 28.11.2017թ.-ի թիվ 

63/3 որոշմամբ գանգատը մերժվել է և Ակտը թողնվել է անփոփոխ: 

Բողոք բերած անձի պնդմամբ՝ Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումն 

ակնհայտ անհիմն է, չի կատարվել գործին առնչվող բոլոր, այդ թվում վարույթի 

մասնակցի օգտին առկա հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և անաչառ քննարկում՝ 

ներկայացնելով հետևյալ իրավական և փաստական հիմնավորումները.  

1. Ստուգման թիվ 2139341 հանձնարարագիրը (այսուհետ՝ նաև Հանձնարարագիր) 

հարկային ծառայողների կողմից ստուգման օրը Ընկերությանը ծանոթացման չի 

ներկայացվել, ինչը հավաստվում է 21.08.2017 թվականի գրությամբ Հանձնարարագիրն 

Ընկերությանը փոստով առաքմամբ, այն դեպքում, երբ 19.08.2017 թվականին 

Ընկերության ներկայացուցիչների կողմից բազմիցս պահանջվել է Հանձնարարագրի 

տրամադրումը տնօրենին: Գանգատարկման հանձնաժողովի այն նշումը, որ լիազորված 

անձանց կողմից պահանջվել է հանձնարարագիրը տրամադրել իրենց, այլ ոչ թե 

տնօրենին, Բողոք բերած անձի պնդմամբ անհիմն է և չի բխում գործի փաստերից: 

Ավելին, Ակտում ամրագրելով հանձնարարագրի ներկայացման փաստը, ստուգողները 

Գանգատարկման Հանձնաժողովի նիստում հավաստել են, որ որևէ մեկին չի 

ներկայացվել տվյալ ստուգման հիմք հանդիսացող հանձնարարագիրը, ուստի խոսք լինել 

չի կարող ստուգման հանձնարարագիրը ծանոթացման ներկայացնելու մասին: Այսինքն, 

հարկային ծառայողներն առանց համապատասխան ստուգման հանձնարարագիրը 

ծանոթացման ներկայացնելու դուրս են բերել ՀԴՄ-ից Z հաշվետվությունը, որից հետո 

հսկիչ գնումը կատարելուց մեկ ժամ անց, այն է 15:26 մուտքագրել են այսպես կոչված 

չմուտքագրված գումարը, 15:27 դուրս են բերել կրկին Z հաշվետվությունը: 

Գանգատարկման հանձնաժողովն առանց պատշաճ տեղեկացված լինելու փոստային 

բաժանմունքների աշխատանքային ժամերի և տվյալ տարածքում առկա բաժանմունքների 

մասին, առանց որևէ փաստի հետևություն է արել, որ Իջևանի փոստային բաժանմունքը 

աշխատում է մինչև ժամը 14:00, այն դեպքում, երբ այն աշխատում է մինչև 15:00, ինչպես 

և Գետահովիտ գյուղի բաժանմունքը: 

Նշվածի առնչությամբ Բողոք բերած անձը գտնում է, որ խախտվել են «Հայաստանի 

Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 
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3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները՝ ի հիմնավորումն նշելով ՀՀ վճռաբեկ 

դատարանը թիվ ՎԴ/5848/05/11 վարչական գործով կայացված որոշումը, ինչպես նաև 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 15.03.2016թ. թիվ 10/4 որոշումը՝ որպես նույնական 

փաստական հանգամանքների վրա հիմնված վարչական ակտ: 

2. Ակտում և հանձնարարագրում նշված ոչ բոլոր անձինք են ներկայացրել իրենց 

ծառայողական վկայականները և ներկա եղել 19.08.2017 թվականի ստուգմանը, այն 

դեպքում, երբ բոլորի կողմից ստորագրվել է Ակտը:   

3. Ընկերության կողմից 19.08.2017 թվականին կազմակերպված է եղել փառատոն, 

որի պարագայում ՀԴՄ տրամադրման կանոններ չեն գործում: Նշված եզրահանգումը ոչ 

միայն բխում է համապատասխան իրավանորմերից, այլ նաև ՀՀ տարածքում 

իրականացված փառատոնների կազմակերպման պրակտիկայից, որոնց թվում է Սարյան 

փողոցում կազմակերպված գինու փառատոնը և այլն, որոնց ժամանակ որևէ ՀԴՄ կտրոն 

չի տրամադրվել: Արդյունքում, ըստ Բողոք բերած անձի, ստացվում է մի իրավիճակ, երբ 

մեկ հարկ վճարողի համար գործում է այլ կարգավորում, այն դեպքում, երբ օրենքը 

ենթակա է միատեսակ կիրառման բոլորի համար:  

Արդյունքում, ըստ Բողոք բերած անձի, սխալ է կիրառվել «Հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետը, մասնավորապես՝ 

ստուգում իրականացնող տեսուչների մոտ առաջացել է թյուրըմբռնում «առևտրի օբյեկտի 

կամ առևտրի իրականացման վայր» և «փառատոն» հասկացությունների վերաբերյալ: 

Մինչդեռ, «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ 

հոդվածի կիրառման համար պարտադիր պայման է հանդիսանում գործունեությունն 

առևտրի օբյեկտների, առևտրի իրականացման վայրերում վաճառատեղերի միջոցով 

իրականացնելը: Ստուգումն իրականացրած մարմինների կողմից անտեսվել է այն 

հանգամանքը, թե որտեղից է կատարվել գնումը, որը առևտրի օբյեկտի կամ առևտրի 

իրականացման վայրի վաճառատեղի շարքին չի դասվում և որպես նշված խախտման 

հիմնավորում՝ միատեսակ վարչարարության իրականացման տեսանկյունից հղում է 

կատարվել Գանգատարկման հանձնաժողովի 15.01.2016 թվականի թիվ 1/4 որոշմանը: 

4. Հարկային ծառայողները, կատարելով հսկիչ գնում, դուրս են եկել իրենց տրված 

հանձնարարագրի շրջանակներից: 

5. Ըստ բողոք բերած անձի, Գանգատարկման հանձնաժողովի և ստուգումն 

իրականացրած անձանց կողմից խախտվել են «Վարչարարության հիմունքների և 
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վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 42-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, 43-րդ հոդվածի 1-ին մաս պահանջները: 

Վերոգրյալի արդյունքում Բողոք բերած անձը խնդրել է «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

կիրառմամբ անվավեր ճանաչել Գանգատարկման հանձնաժողովի 28.11.2017թ. թիվ 63/3 

որոշումը: 

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

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

լիազորված անձ Աննա Մարգարյանը: 

Վերջինս լսումների ընթացքում պնդեց բողոքը: Բողոք բերած անձի կողմից նոր 

փաստարկներ և փաստաթղթեր չներկայացվեցին: Միաժամանակ Հանձնաժողովի 

հարցադրմանն ի պատասխան նշեց, որ Ընկերության կողմից տոմսերի գնման դիմաց 

տրամադրվել է «Զիփ լայն» ծառայություն: 

 

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 բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստական հանգամանքները. 

3.1. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության 

պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմից 15.08.2017թ.-ին ընդունվել է թիվ 

2139341 հանձնարարագիրը՝ Ընկերությունում ՀՀ օրենսդրությամբ հարկային մարմնին 

վերապահված իրավասությունների սահմաններում ՀՀ օրենքների և այլ իրավական 

ակտերի առանձին պահանջների կատարման ճշտությունը պարզելու նպատակով հսկիչ-

դրամարկղային մեքենաների կիրառման ճշտության ստուգում իրականացնելու մասին: 

3.2. Վարչության ստուգումների 13-րդ բաժնի աշխատակիցներ Ա. Էդիլյանի, Ս. 

Թելոյանի, Ն. Քամալյանի, Դ. Աթոյանի, Հ. Ղալթախչյանի. Մ. Ղազարյանի, Ա. Ղուշչյանի, 

Ա. Մայիլյանի, Յ. Արզումանյանի և Գ. Պետրոսյանի կողմից 19.08.2017թ.-ին կազմվել է 

արձանագրություն, որում մասնավորապես նշվել է. Ստուգմամբ պարզվեց, որ գլխավոր 
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հ/տ Արման Էդիլյանի կողմից 19.08.2017թ.-ին ժամը 14:30-ին գ. Ենոքավան հասցեում 

գտնվող հանգստի գոտում վճարվեց 24.000 դրամի չափով՝ 6 (վեց) հատ տոմսի դիմաց, 

որի համար վճարումը կատարվեց կանխիկ դրամով: Գանձապահը գումարը չմուտքագրեց 

ՀԴՄ և համապատասխան գումարի ՀԴՄ կտրոն չտրամադրեց: Ստուգում անցկացնող 

հարկային ծառայողների կողմից ներկայացվեցին ծառայողական վկայականները և 

ստուգման հանձնարարագիրը՝ ծանոթացման: Այնուհետ, ժամը 15:26-ին ՀԴՄ-ից դուրս 

բերվեց Z հաշվետվություն՝ 2.955.400 դրամ ընդհանուր գումարով, որում ներառված չէր 

կատարված վճարման արժեքը: Z հաշվետվությունը դուրս բերելուց հետո կատարված 

վճարման արժեքը՝ 24.000 դրամը, ժամը 15:26-ին մուտքագրվեց ՀԴՄ, դուրս բերվեց 

կտրոն և ժամը 15:27-ին նորից դուրս բերվեց Z հաշվետվությունը՝ 2.979.400 դրամ 

ընդհանուր գումարով: 

Ստուգմամբ պարզվեց, որ տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից խախտվել են ՀՀ 

կառավարության 01.08.2013թ. թիվ 846-Ն որոշմամբ հաստատված ՀԴՄ շահագործման 

կանոնների 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները: 

Արդյունքում տնտեսավարող սուբյեկտին Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների 

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

առաջադրվում է տուգանք 150.000 դրամի չափով: 

3.3. Վարչության պետի 21.08.2017թ. գրությամբ Ընկերության տնօրենին 

Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 

մասին ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետի հիման վրա ուղարկվել է 15.08.2017թ. թիվ 

2139341 հանձնարարագրի մեկ օրինակը:  

3.4. Ստուգման արդյունքում 12.09.2017թ.-ին կայացվել է թիվ 2139341 ստուգման 

ակտը, որի 1-ին կետով մասնավորապես նշվել է հետևյալը. Գլխավոր հարկային տեսուչ 

Արման Էդիլյանի կողմից 19.08.2017թ.-ին ժամը 14:30-ին Տավուշի մարզ, գ. Ենոքավան 

հասցեում գտնվող ՅԵԼԼ ԷՔՍԹՐԻՄ ՊԱՐԿ ՍՊԸ-ին պատկանող հանգստի և 

զվարճությունների գոտի մուտք գործելու համար կատարվեց գնում 24.000 դրամի չափով՝ 

6 հատ մուտքի տոմս, որի համար վճարումը կատարվեց կանխիկ դրամով: Տոմսավաճառը 

գումարը չմուտքագրեց ՀԴՄ և համապատասխան գումարի ՀԴՄ կտրոն չտրամադրեց: 

Ստուգում անցկացնող հարկային ծառայողների կողմից ներկայացվեցին ծառայողական 

վկայականները և ստուգման հանձնարարագիրը՝ ծանոթացման: Այնուհետև, ժամը 15:26-

ին ՀԴՄ-ից դուրս բերվեց Z հաշվետվություն՝ 2.955.400 դրամ ընդհանուր գումարով, 
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որում ներառված չէր կատարված վճարման արժեքը: Z հաշվետվությունը դուրս բերելուց 

հետո կատարված վճարման արժեքը՝ 24.000 դրամը, ժամը 15:26-ին մուտքագրվեց ՀԴՄ, 

դուրս բերվեց կտրոն և ժամը 15:27-ին նորից դուրս բերվեց Z հաշվետվությունը՝ 

2.979.400 դրամ ընդհանուր գումարով: 

Տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ ֆիսկալային հասույթը՝ խախտումը հայտնաբերելուց 

հետո, կազմել է ըստ օրերի՝ 21.08.2017թ. 587.500 դրամ, 22.08.2017թ.՝ 472.300 դրամ, 

23.08.2017թ.՝ 762.100 դրամ, 24.08.2017թ.՝ 357.000 դրամ: 

Ստուգմամբ պարզվեց, որ տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից խախտվել են ՀՀ 

կառավարության 01.08.2013թ.-ի թիվ 846-Ն որոշմամբ հաստատված ՀԴՄ շահագործման 

կանոնների 23-րդ կետի 2 ենթակետի պահանջները: 

Արդյունքում տնտեսվարող սուբյեկտին Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների 

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

առաջադրվում է տուգանք՝ 150.000 դրամի չափով: 

3.5 Ստուգման ակտի դեմ Ընկերության կողմից 31.10.2017թ.-ին գանգատ է 

ներկայացվել Գանգատարկման հանձնաժողովին: Վերջինս իր 28.11.2017թ. թիվ 63/3 

որոշմամբ գանգատը մերժել է և Ակտը թողել է անփոփոխ: 

3.6. Ա/Ձ Էլիզա Թոսունյանի գանգատի քննության արդյունքում Գանգատարկման 

հանձնաժողովը 15.03.2016թ. կայացրել է թիվ 10/4 որոշումը, որով չեղյալ է համարվել ՀՀ 

ՖՆ Կենտրոնի ՀՏ 18.01.2016թ.-ի թիվ 6116670 ակտը (ըստ Բողոք բերած անձի ունի սույն 

բողոքի հետ նույնական փաստական հանգամանքներ): 

3.7. Ա/Ձ Կարապետ Թոսունյանի գանգատի քննության արդյունքում 

Գանգատարկման հանձնաժողովը 15.01.2016թ. թիվ 1/4 որոշմամբ չեղյալ է համարվել ՀՀ 

ՖՆ Կապանի ՏՀՏ 01.12.2015թ. թիվ 5102483 ակտը (ըստ Բողոք բերած անձի ունի սույն 

բողոքի հետ նույնական փաստական հանգամանքներ): 

 

  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. 

4.1. Բողոք բերած անձի կողմից ի հիմնավորումն բողոքում ներկայացված 

պահանջի, որպես փաստարկ մատնանշվել է այն հանգամանքը, որ հարկային մարմնի 
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կողմից 19.08.2017թ. գնում կատարելուց հետո չի տրամադրվել հանձնարարագրի 

օրինակը և ուղարկվել է փոստային առաքման միջոցով միայն 21.08.2017թ.՝ արդյունքում 

թույլ տալով Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենք) 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

պահանջների խախտում: Այս կապակցությամբ Հանձնաժողովն անհրաժեշտ է համարում 

անդրադառնալ գործի քննության համար էական հանդիսացող հետևյալ հարցադրմանը՝ 

- Օրենքի 3-րդ հոդվածի իրավակարգավորումների տեսանկյունից արդյո՞ք 

հանձնարարագիրը փոստով ուղարկելը հանդիսանում է տրամադրման պատշաճ ձև, թե՝ 

ոչ:  

Օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ ստուգումն օրենքի հիման վրա 

իրականացվող ընթացակարգ է, որով պարզվում է տնտեսավարող սուբյեկտի 

ներկայացրած հաշվետվությունների, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված հայտարարագրերի, հարկերի և պարտադիր այլ վճարների գծով 

նախատեսված հաշվարկների, ելակետային տվյալների, այլ փաստաթղթերի (այսուհետ` 

հաշվետվություն) արժանահավատությունը և վերջինիս ծավալած փաստացի 

գործունեության համապատասխանությունն օրենքների և այլ իրավական ակտերի 

պահանջներին:  

2017թ. օգոստոս ամսվա խմբագրությամբ գործող Օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն` hրամանի կամ հանձնարարագրի երկու օրինակը, ստուգումն սկսելուց 

առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ, պատշաճ ձևով (առձեռն կամ փոստով) 

ներկայացվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող 

պաշտոնատար անձին, բացառությամբ (…) հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների 

կիրառման (…) ճշտությանն ուղղված դեպքերում իրականացվող ստուգումների:  

ՀԴՄ-ների կիրառման ճշտությանն ուղղված ստուգումն ըստ էության հանդիսանում 

է ստուգման առանձնահատուկ տեսակ: Ստուգման նշված տեսակի դեպքում դրա 

արդյունավետությունն ապահովելու տեսանկյունից օպերատիվությունը, արագությունը և 

գաղտնիությունը հանդիսանում են ոչ միայն անհրաժեշտ, այլև պարտադիր պայմաններ: 

Մասնավորապես, ակնհայտ է, որ տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կողմից ՀԴՄ-

ների կիրառման ճշտությանն ուղղված առաջիկա ստուգման, մասնավորապես՝ հսկիչ-

դրամարկղային կտրոն տրամադրելու փաստը ստուգելու նպատակով կատարվելիք գնման 

վերաբերյալ նախօրոք տեղեկացված լինելու արդյունքում ստուգումն ըստ էության իր 

նպատակին չի ծառայի: Հենց այդ հանգամանքը հաշվի առնելով՝ օրենսդիրը սահմանել է 

բացառություն՝ ՀԴՄ-ների կիրառման ճշտության ստուգման դեպքում ազատելով 
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հարկային մարմնին հանձնարարագիրը առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ ստուգվող 

ընկերությանը տրամադրելու պարտականությունից:  

Օրենքի 9-րդ և 10-րդ հոդվածներով սահմանվում են համապատասխանաբար 

տնտեսավարող սուբյեկտի պաշտոնատար անձանց իրավունքներն ու 

պարտականությունները: Օրենսդիրը տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին 

վերապահելով իրավունքների որոշակի շրջանակ, ինչպես նաև նրա համար սահմանելով 

որոշակի պարտականություններ՝ այդպիսով համապատասխան երաշխիքներ է ստեղծել 

ստուգումների բնականոն ընթացքի ապահովման տեսանկյունից:  

Մասնավորապես, Օրենքի 10-րդ հոդվածի գ ենթակետի համաձայն` 

տնտեսավարող սուբյեկտի պաշտոնատար անձինք պարտավոր են անհրաժեշտ 

պայմաններ ստեղծել ստուգումն իրականացնող անձանց գործունեության համար: 

Օրենքի 10-րդ հոդվածի վերջին պարբերության համաձայն՝ տնտեսավարող 

սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրա կողմից նշանակված (լիազորված) փոխարինող 

պաշտոնատար անձի բացակայությունը հիմք չի հանդիսանում հարկային մարմնի կողմից 

սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-ին մասի 5-րդ կետով նախատեսված ստուգումներ և սույն 

օրենքի N 4 հավելվածով նախատեսված ուսումնասիրություն չանցկացնելու համար: 

Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-ին մասի 5-րդ կետում նշված ստուգումների թվում է նաև ՀԴՄ-

ների կիրառման ճշտությանն ուղղված ստուգումը: 

Նշված նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ ՀՀ-ում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման գործընթացի շրջանակներում պարտականություններ են 

դրված ոչ միայն ստուգում իրականացնող անձի, այլ նաև տնտեսավարող սուբյեկտի 

պաշտոնատար անձի վրա: Մասնավորապես` վերջինս պարտավոր է ստուգում 

իրականացնող անձի համար ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ, այդ թվում` իր 

բացակայության ժամանակ ապահովել փոխարինող պաշտոնատար անձի 

ներկայությունը: Առանց նշված պահանջի պատշաճ կատարման ստուգում իրականացնող 

անձը չի կարող ապահովել հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման ճշտության 

ստուգման մասին ծանուցելու պահանջը, որի դեպքում դրա բացասական հետևանքները 

պետք է կրի տնտեսավարող սուբյեկտը: 

Վերոգրյալի առնչությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ հանձնարարագրի 

տրամադրումը փոստային առաքմամբ հանդիսանում է հանձնարարագրի ներկայացման 

պատշաճ ձև՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշմամբ արձանագրվել է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության պետի ժամանակավոր 
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պաշտոնակատարի 15.08.2017թ. թիվ 2139341 հանձնարարագրի օրինակը հանձնելու և 

բացահայտված խախտման մասին տեղեկացնելու նպատակով հարկային տեսուչների 

կողմից առաջարկվել է հրավիրել Ընկերության տնօրենին, մինչդեռ Ընկերության 

աշխատակիցների կողմից հարկային տեսուչներին տեղեկացվել է, որ վերջինս 

զբաղվածության պատճառով չի կարող ներկայանալ: Այնուհետև ներկայացել են 

Ընկերության հիմնադիրը և սույն գործով լիազորված անձ Աննա Մարգարյանը՝ 

պահանջելով տրամադրել հանձնարարագրի օրինակը, որպիսի պահանջը հարկային 

տեսուչների կողմից մերժվել է:  

Այս առումով Հանձնաժողովը ցանկանում է ուշադրություն դարձնել այն 

հանգամանքին, որ Օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասով հստակ սահմանվում է հարկային 

մարմնի կողմից հանձնարարագիրը տրամադրելու թույլատրելի սուբյեկտների շրջանակը: 

Դրանք են՝ տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարը կամ նրան փոխարինող 

պաշտոնատար անձը: Մինչդեռ, գործի փաստերի ուսումնասիրության արդյունքում 

Հանձնաժողովն արձանագրում է, որ ո՛չ տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարը, ո՛չ էլ նրան 

փոխարինող պաշտոնատար անձը ստուգման վայր չեն ներկայացել, ինչի արդյունքում 

Ընկերության հիմնադրի, ինչպես նաև սույն գործով լիազորված անձ Աննա Մարգարյանի 

կողմից որպես տնօրենին փոխարինող պաշտոնատար անձ հանդես գալու լիազորության 

բացակայության պայմաններում հանձնարարագիրը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ փոքր հարկ վճարողների 

հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 13 բաժնի պետ Ա. Խաչատրյանի 

21.08.2017թ.-ի թիվ 9 գրությամբ ուղարկվել է Ընկերության տնօրենին փոստային 

առաքման միջոցով: 

ՈՒստի հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

ուժով հանձնարարագիր ներկայացնելու պատշաճ ձև է հանդիսանում ինչպես այն առձեռն 

ներկայացնելը, այնպես էլ փոստով ուղարկելը (սա ուղղակիորեն բխում է նշյալ հոդվածի 3-

րդ մասում առկա «պատշաճ ձևով (առձեռն կամ փոստով)» արտահայտության տառացի 

մեկնաբանությունից) տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի բացակայության, ինչպես նաև 

նրա կողմից ստուգմանը ներկա գտնվելու և հանձնարարագրին տեղում ծանոթանալու 

պարտադիր պայման նախատեսված չլինելու պայմաններում հարկային տեսուչների 

կողմից պահպանվել է հանձնարարագրի ներկայացման պատշաճ ձևը: 

Ստուգման օրվա՝ 19.08.2017թ. փոխարեն 21.08.2017թ.-ին հանձնարարագիրը 

փոստով ուղարկելու հետ կապված Բողոք բերած անձի փաստարկների կապակցությամբ 

Հանձնաժողովը հարկ է համարում արձանագրել, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի 

վիճարկվող որոշման շրջանակներում համապատասխան հիմնավորումներ են 



10 
 

ներկայացվել հանձնարարագիրը 21.08.2017թ.-ին՝ ստուգման օրվան հաջորդող առաջին 

աշխատանքային օրն ուղարկելու պատճառների՝ այդ թվում՝ Բողոք բերած անձանց 

կողմից ստուգման ընթացքում ստեղված որոշակի խոչընդոտների, ստուգման օրը՝ 

19.08.2017թ. ոչ աշխատանքային՝ շաբաթ օր լինելու վերաբերյալ: 

Ինչ վերաբերում է Բողոք բերած անձի կողմից վկայակոչված՝ թիվ ՎԴ/5848/05/08 

վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից 04.03.2011թ. որոշմամբ 

արտահայտած իրավական դիրքորոշմանը, ապա Հանձնաժողովը հարկ է համարում նշել 

հետևյալը. Հարկ է նկատել, որ թե՛ քննարկվող թիվ ՎԴ/5848/05/08 վարչական գործով և 

թե՛ սույն գործով հարկային տեսուչների կողմից հանձնարարագիրը ներկայացվել է գնումը 

կատարելուց հետո: Այս կապակցությամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանն արտահայտել է 

իրավական դիրքորոշում առ այն, որ այնուամենայնիվ, տնտեսավարող սուբյեկտը մինչ 

ստուգումը փաստացի սկսելը իրավունք ունի ծանոթանալու ստուգման 

հանձնարարագրին` ստուգելու համար ստուգում իրականացնող համապատասխան անձի 

լիազորությունների առկայությունը: (...) Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ստուգումը 

սկսվում է ոչ թե գնման, այլ հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման, 

շահագործման կանոնների ստուգման (հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի հետ կապված 

գործողությունների կատարման) պահից, որը ենթադրում է նաև համապատասխան 

ստուգվող տնտեսվարող սուբյեկտի տեղեկացվածություն ստուգման մասին: Սակայն 

նշված դիրքորոշումից հստակ չի երևում, թե ստուգման այս առանձնահատուկ տեսակի 

դեպքում ի վերջո որն է հանդիսանում հանձնարարագրի ներկայացման պահը: Ավելին, 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանն արձանագրելով հանձնարարագիրը գնում կատարելուց հետո, 

այսինքն` ստուգումը փաստացի սկսվելուց հետո հանձնելու փաստը ստորադաս 

դատարանի կողմից ընկերության հայցի բավարարման հիմքում դնելու հանգամանքը և ի 

հակադրություն դրա հիմք ընդունելով վերոնշյալ դիրքորոշումը՝ արդյունքում բավարարել է 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ համապատասխան տեսչության վճռաբեկ բողոքը: Հետևաբար, ակնհայտ է, 

որ նշյալ որոշմամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից արտահայտած իրավական 

դիրքորոշումը ի նպաստ Բողոք բերած անձի լինելը հիմնավոր չէ: 

4.2. Անդրադառնալով բողոքում նշված պնդումներին առ այն, որ փառատոնի 

շրջանակներում հանգստի և զվարճությունների գոտու մուտքի տոմսերի վաճառքը որպես 

գործունեության տեսակ չի ենթադրում ՀԴՄ կտրոնի տրամադրում, Հանձնաժողովը 

գտնում է ամբողջությամբ անհիմն՝ հետևյալ հիմնավորմամբ.  

Ըստ բողոք բերած անձի՝ ստուգման ակտով Ընկերության նկատմամբ կիրառվել է 

Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-



11 
 

րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ դրա համար անհրաժեշտ պայմանների բացակայությամբ՝ այն է՝ 

տոմսերի վաճառքը չի իրականացվել առևտրի օբյեկտների, առևտրի իրականացման 

վայրերում վաճառատեղերի միջոցով, որպիսի պարագայում էական են հանդիսանում 

հետևյալ հարցադրումները՝ ինչպիսի՞ գործունեություն է իրականացվել Ընկերության 

կողմից և արդյո՞ք դրա նկատմամբ կիրառելի է Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 

Ընկերության կողմից նշված պահանջը։ 

Նշվածի կապակցությամբ Գանգատարկման հանձնաժողովն անդրադառնալով 

ստուգման ընթացքում արձանագրված Ընկերության գործունեության բնույթին, այն 

դիտարկել է որպես ծառայությունների մատուցում, որպիսի պարագայում եկել է 

եզրահանգման, որ Օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված գործունեության 

տեսակների բացառման դեպքում Ընկերությունը պարտավոր էր կիրառել ՀԴՄ։ 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի դիրքորոշումն 

ամբողջությամբ հիմնավոր է, քանի որ ծառայությունների մատուցման դեպքում, որը 

ելնելով Ընկերության գործունեության բնույթից, այն է՝ զվարճանքի և հանգստի գոտու 

կազմակերպում՝ ըստ սույն վարույթի շրջանակներում իրականացված լսումների 

ընթացքում բողոք բերած անձի լիազոր ներկայացուցչի հստակեցման՝ «Զիփ լայն»-ից 

օգտվելու ծառայություն, կիրառելի չէ այն առևտրի օբյեկտների, առևտրի իրականացման 

վայրերում վաճառատեղերի միջոցով իրականացնելու պահանջը, ինչն ուղղակիորեն 

պայմանավորված է «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում նշված 

հասկացությունների բովանդակության բացահայտմամբ։ Մասնավորապես՝ նշված օրենքի 

2-րդ հոդվածի համաձայն` առևտրի օբյեկտը գույքային համալիր է (հողամաս, շենք, 

կառույց), որն օգտագործվում է ապրանքների առուվաճառքի համար, իսկ առևտրի 

իրականացման վայրի վաճառատեղը՝ առուվաճառքի պայմանագրով գործարքներ 

կատարելու համար օգտագործվող տեղ։ 

Նշված հասկացություններից անմիջականորեն հետևում է, որ դրանց միջոցով 

իրականացվում է ապրանքների մանրածախ առուվաճառքը և Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին 

մասում սահմանված «առևտրի օբյեկտների, առևտրի իրականացման վայրերում 

վաճառատեղերի միջոցով» բառերն անմիջականորեն վերաբերելի են մանրածախ 

վաճառքի իրականացմանը, որպիսի պարագայում բնակչությանը ծառայություններ 

մատուցելու պարագայում որպես ՀԴՄ-ի կիրառման բացառություն կարող են հանդես գալ 

միայն Օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված գործունեության տեսակները, 

որոնց ցանկում Ընկերության կողմից որպես «փառատոն» բնորոշված գործունեություն 

առկա չէ։ Ավելին, գործունեության նման տեսակ կանոնակարգված չէ որևէ նորմատիվ 
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իրավական ակտով, որպիսի պարագայում գործունեության համապատասխան տեսակի 

առկայության կամ բացակայության ապացուցման պարտականություն վարչական 

մարմինը կրել չի կարող։ 

Նշված եզրահանգումների լույսի ներքո անդրադառնալով Բողոք բերած անձի 

դիրքորոշմանը՝ Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից իր իսկ 15.01.2016թ. թիվ 1/4 

որոշման չկիրառման և դրա արդյունքում միատեսակ վարչարարության սկզբունքի 

խախտման վերաբերյալ, Հանձնաժողովը գտնում է այն անհիմն, քանի որ քննարկվող 

գործերում առկա չեն միատեսակ փաստական հանգամանքներ այն պարզ 

հիմնավորմամբ, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի թիվ 1/4 որոշման մեջ խոսքը 

վերաբերում է ապրանքի վաճառքին, մինչդեռ ինչպես արդեն նշվեց, սույն բողոքի 

շրջանակներում Ընկերության գործունեությունը հանդիսացել է ծառայությունների 

մատուցում։       

 Հետևաբար Հանձնաժողովը գտնում է, որ բացակայում են Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 28.11.2017թ.-ի թիվ 63/3 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. Յելլ Էքսթրիմ Պարկ ՍՊ ընկերության 05.02.2018թ.-ի վարչական բողոքը 

մերժել. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և 

մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 28.11.2017թ. թիվ 63/3 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 

 


