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                                                                                                                                              Երևան, Կառավարական տուն 1 
 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 03/09 

(Մելիորացիա փակ բաժնետիրական ընկերության 10.08.2017թ.-ի վարչական 
բողոքը մերժելու մասին) 

 
 Ք. ԵՐԵՎԱՆ               «02» սեպտեմբերի 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 18.07.2017թ. թիվ 41/6 

որոշման վերաբերյալ Մելիորացիա փակ բաժնետիրական ընկերության այսուհետ՝ 

նաև Ընկերություն 10.08.2017թ. վարչական բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 Մելիորացիա ՓԲԸ-ն՝ ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Վլադիմիր 

Թադևոսյանի (այսուհետ նաև՝ Բողոք բերած անձ), 10.08.2017թ.-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) 

18.07.2017թ. թիվ 41/6 որոշման (այսուհետ նաև՝ Որոշում) վերաբերյալ:  

 Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 10.08.2017թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը նշել է, որ 21.06.2017թ. թիվ 33454-17 գրությամբ 

Գանգատարկման հանձնաժողովին բողոքարկել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արմավիրի 

տարածքային հարկային տեսչության (այսուհետ՝ նաև Արմավիրի ՏՀՏ) 16.06.2017թ. 



2 
 

թիվ 1012135 ստուգման ակտի (այսուհետ նաև՝ Ստուգման ակտ) «Ավելացված արժեքի 

հարկ» բաժնով Ընկերությանը վերագրված խախտումների, ինչպես նաև հիշյալ 

խախտումների հիմքով լրացուցիչ հաշվարկված հարկային պարտավորությունների 

առաջադրման իրավաչափությունը:  

Գանգատարկման հանձնաժողովի 18.07.2017թ.-ի թիվ 41/6 որոշմամբ գանգատը 

մերժվել է՝ Արմավիրի ՏՀՏ 16.06.2017թ. թիվ 1012135 ստուգման ակտը թողնվել է 

անփոփոխ:  

Բողոք բերած անձը ներկայացրել է իր առարկությունները՝ կապված ԱԱՀ-ի 

հաշվարկի հետ, մասնավորապես. 

- ՀՀ կառավարության 17.03.2016թ. N 284-Ն, 28.04.2016թ. N 412-Ն և 

02.06.2016թ. N563-Ն որոշումներով ՀՀ Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, 

Սյունիքի և Արագածոտնի մարզերում նախատեսված առաջնահերթ հակահեղեղային 

միջոցառումների իրականացման և ՀՀ Լոռու մարզի Մեդովկա համայնքի խմելու 

ջրագծի նորոգման նպատակով «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ին տրամադրելու համար ՀՀ ԳՆ 

ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին (այսուհետ՝ նաև Կոմիտե) 2016թ. առաջին 

կիսամյակում հատկացվել էր 725,716.61 հազ. դրամ: 

- Հատկացված գումարների շրջանակներում Կոմիտեի և Ընկերության միջև 

կնքված դրամաշնորհի տրամադրման պայմանագրի շրջանակներում «Գնումների 

մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով Ընկերության կողմից կազմակերպվել էր 

գնման գործընթաց՝ առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու 

գնման ձևով՝ ելնելով աշխատանքների իրականացման հրատապությունից: 

- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքների 

ձեռքբերման նպատակով Ընկերության կողմից հայտարարված մրցույթի 3-րդ 

չափաբաժնի հաղթող է ճանաչվել շրջանառության հարկ վճարող «Դավիթ-Նորայր» 

ՍՊԸ-ն՝ 38,415.0 հազ. դրամ առաջարկած գնով, իսկ աշխատանքների իրականացման 

համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման 

մրցույթի 1-ին, 3-րդ և 5-րդ չափաբաժինների հաղթող է ճանաչվել շրջանառության 

հարկ վճարող «Մել-Հով» ՍՊԸ-ն (ընդհանուր 11,960.0 հազ. դրամ): 

- Ընկերությունն ԱԱՀ-ի գծով հաշվանցում չի իրականացրել, քանի որ 

Ընկերության կողմից հայտարարված մրցույթների բոլոր հաղթողները համարվում էին 

ԱԱՀ վճարողներ՝ բացառությամբ վերը նշված կազմակերպությունների, որոնք 

հանդիսանում էին շրջանառության հարկ վճարող սուբյեկտներ և իրենց կողմից 

կատարվելիք 50,375.0 հազ. դրամ գումարի աշխատանքների դիմաց ներկայացրել են 

ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման հաշիվ ապրանքագրեր: 

Արդյունքում, ելնելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի անկատար լինելուց, 
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Ընկերության մոտ առաջացել են ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ պարտավորություններ՝ 

10,075.0 հազ. դրամ /50,375.0 X 20%/ գումարի չափով: 

- Միաժամանակ, Բողոք բերած անձը նշել է, որ 2017թ. պետական բյուջեից 

«Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի 

մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ» ծրագրով նախատեսված և 

որպես դրամաշնորհ իր կանոնադրական խնդիրների իրականացման նպատակով 

անհատույց և անվերադարձ ընկերությանը հատկացվել է 320,473.6 հազ.դրամ 

գումար (պայմանագիր N 01-ԴՇ, առ 01.02.2017թ. ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության 

պետական կոմիտեի և ընկերության միջև): 

Վերոգրյալի հիման վրա՝ Բողոք բերած անձը խնդրել է անվավեր ճանաչել 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 18.07.2017թ.-ի թիվ 41/6 որոշումը և Ստուգման 

ակտի «Ավելացված արժեքի հարկ» բաժնում առաջադրված լրացուցիչ 

պարտավորություններն ամբողջությամբ՝ փաստելով, որ հակառակ դեպքում 

անհրաժեշտություն է առաջանալու դիմել ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը 2017թ. 

պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից ՀՀ 

ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ին 21511,8 

հազ. դրամ հատկացնելու համար՝ որպես 2016թ. համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի 

վճարման գումար: 

 
2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2017թ.-ի սեպտեմբերի 2-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էին Ընկերության 

տնօրենի պաշտոնակատար Վլադիմիր Թադևոսյանը, ինչպես նաև Ընկերության 

լիազորված անձինք՝ Պարգև Մնացականյանը և Կամո Սարգսյանը: 

Ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Վլադիմիր Թադևոսյանը լսումների 

ընթացքում պնդեց բողոքի հիմքերն ու հիմնավորումները: 

 

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. 

- ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական 

կոմիտեի և Մելիորացիա ՓԲ ընկերության միջև 02.04.2016թ. կնքվել է ՀՀ 
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կառավարության 17.03.2016թ. թիվ 284-Ն որոշմամբ հատկացված դրամաշնորհի 

հաշվին ծրագրի իրականացման թիվ 02-ԴՇ-Հ պայմանագիրը: 

- 02.04.2016թ. թիվ 02-ԴՇ-Հ պայմանագրի 1.1 կետի համաձայն՝ Շնորհատուն 

հանձնարարում է, իսկ Շնորհառուն ստանձնում է որպես դրամաշնորհ Շնորհառուին 

անհատույց և անվերադարձ հատկացվող միջոցների հաշվին իրականացնել 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի 

մարզերում նախատեսված առաջնահերթ հակահեղեղային միջոցառումների 

աշխատանքները (այսուհետ՝ նաև Ծրագիր), համաձայն սույն պայմանագրի 

անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածի, որի դիմաց Շնորհատուն պարտավորվում 

է հատկացնել դրամաշնորհ՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը 

կազմող N 2 հավելվածի: 

- Նույն պայմանագրի 3.1 կետի համաձայն՝ սույն պայմանագրով Շնորհատուն 

պարտավորվում է Ծրագրի կատարման համար Շնորհառուին որպես դրամաշնորհ 

վճարել 677.600.000 (վեց հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ 

դրամ՝ սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 2 հավելվածին 

համապատասխան: Աշխատանքի ընդհանուր գնի 50%-ը (հիսուն)՝ 338.800.000 (երեք 

հարյուր երեսունութ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, Շնորհատուն 

պայմանագիրը ստորագրվելու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

փոխանցում է Շնորհառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար, որը հաշվարկվում 

է աշխատանքների ընդհանուր գնի մեջ և մարվում է մինչև նախատեսվող 

աշխատանքների ավարտը: 

       -  02.04.2016թ. կնքված թիվ 02-ԴՇ գնման պայմանագրի 02.05.2016թ. լրացուցիչ 

համաձայնագրի 1.2 կետի համաձայն՝ պայմանագրի 3.1 կետում «677.600.000 (վեց 

հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն վեց հարյուր հազար)» բառերը փոխարինվել են 

«704.196.610 (յոթ հարյուր չորս միլիոն մեկ հարյուր իննսունվեց հազար վեց հարյուր 

տաս)» բառերով, իսկ «338.800.000 (երեք հարյուր երեսունութ միլիոն ութ հարյուր)» 

բառերը՝ «352.098.000 (երեք հարյուր հիսուներկու միլիոն իննսունութ)» բառերով: 

 - Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի   

2-ի թիվ 563-Ն որոշմամբ հատկացված դրամաշնորհի հաշվին ծրագրի 

իրականացման 14.06.2016թ. թիվ 03-ԴՇ պայմանագրի 1.1 կետի համաձայն՝ 

Շնորհատուն հանձնարարում է, իսկ Շնորհառուն ստանձնում է որպես դրամաշնորհ 

Շնորհառուին անհատույց և անվերադարձ հատկացվող միջոցների հաշվին 
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իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեդովկա համայնքի 

խմելու ջրագծի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ Ծրագիր), համաձայն 

սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածի, որի դիմաց 

Շնորհատուն պարտավորվում է հատկացնել դրամաշնորհ՝ համաձայն սույն 

պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 2 հավելվածի: 

- Նույն պայմանագրի 3.1 կետի համաձայն՝ սույն պայմանագրով Շնորհատուն 

պարտավորվում է Ծրագրի կատարման համար Շնորհառուին որպես դրամաշնորհ 

վճարել 21.520.000 (քսանմեկ միլիոն հինգ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ՝ սույն 

պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 2 հավելվածին համապատասխան: 

Աշխատանքի ընդհանուր գնի 50%-ը (հիսուն)՝ 10.760.000 (տաս միլիոն յոթ հարյուր 

վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը Շնորհատուն պայմանագիրը ստորագրվելու օրվանից 

հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է Շնորհառուի բանկային 

հաշվին որպես կանխավճար, որը հաշվարկվում է աշխատանքների ընդհանուր գնի 

մեջ և մարվում է մինչև նախատեսվող աշխատանքների ավարտը: 

- ՀՀԳՆՋՏՊԿ-Մ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-37/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգի հանձնա-

ժողովի 16.06.2016թ. նիստի թիվ 2 արձանագրության համաձայն՝ ծանուցված 3 

մասնակիցներից սահմանված ժամկետում հայտ է ներկայացրել Մել-Հով ՍՊ 

ընկերությունը, որի առաջարկած գինը կազմել է 1.100.000 ՀՀ դրամ: Ընթացակարգի 

հաղթող է ճանաչվել Մել-Հով ՍՊ ընկերությունը: 

- ՀՀԳՆՋՏՊԿ-Մ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժո-

ղովի 25.03.2016թ. նիստի թիվ 2 արձանագրության համաձայն՝ սահմանված 

ժամկետում հայտեր են ներկայացրել «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն, «ՀԳՇՆ» 

ԱՊԸ-ն, «Մել-Հով» ՍՊԸ-ն: 

1-ին, 3-րդ և 5-րդ չափաբաժիններով 1-ին տեղ զբաղեցնող է ճանաչվել «Մել-

Հով» ՍՊԸ-ն, որի առաջարկած գինը համապատասխանաբար կազմել է 1.490.000, 

1.990.000, 1.480.000 ՀՀ դրամ: 

- ՀՀԳՆՋՏՊԿ-Մ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժո-

ղովի 04.05.2016թ. նիստի թիվ 2 արձանագրության համաձայն՝ սահմանված 

ժամկետում հայտ է ներկայացրել Մել-Հով ՍՊ ընկերությունը, որի առաջարկած 

գինը կազմել է 5.900.000 ՀՀ դրամ: Ընթացակարգի հաղթող է ճանաչվել Մել-Հով 

ՍՊ ընկերությունը: 

- ՀՀԳՆՋՏՊԿ-Մ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգի հանձնա-
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ժողովի 20.04.2016թ. նիստի թիվ 2 արձանագրության համաձայն՝ սահմանված 

ժամկետում հայտեր են ներկայացրել «Նաիրիի Բերրիություն» ՍՊԸ-ն, «Նաիրիշին»   

ԲԲԸ-ն, «Դավիթ-Նորայր» ՍՊԸ-ն, «Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ-ն, «Մոստովիկ» ՍՊԸ-ն: 

3-րդ չափաբաժնով 1-ին տեղ զբաղեցնող է ճանաչվել «Դավիթ-Նորայր» ՍՊԸ-ն, որի 

առաջարկած գինը կազմել է 38.415.000 ՀՀ դրամ: 

 - Մել-Հով և «Դավիթ-Նորայր» ՍՊ ընկերությունները հանդիսանում են 

շրջանառության հարկ վճարողներ:  

  - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 09.03.2017թ. թիվ 1012135 հանձնարարագրի հիման 

վրա 04.04.2017թ.-30.05.2017թթ. Ընկերությունում իրականացվել է բյուջեի հետ 

փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ 

օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում: 

- Իրականացված ստուգման արդյունքում 16.06.2017թ. կազմվել է թիվ 1012135 

ստուգման ակտը, որի «Ավելացված արժեքի հարկ» բաժնով ավելացված արժեքի 

հարկի գծով խախտումներ են արձանագրվել 2016թ. հաշվետու ժամանակաշրջանի 

համար և Ընկերությանն ավելացված արժեքի գծով լրացուցիչ գանձման է առաջադրվել 

21.514.781 ՀՀ դրամի չափով գումար: 

- Ստուգման ակտի «Ավելացված արժեքի հարկ» բաժնի համաձայն. 

«Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգումից պարզվեց, որ ընկերությունը ՀՀ 

գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական  կոմիտեի 

հետ 02.04.2016 թվականին կնքել է ՀՀ կառավարության 2016թ.-ի մարտի 17-ի թիվ 

284-Ն որոշմամբ հատկացված դրամաշնորհի հաշվին ծրագրի իրականացման թիվ  

02-ԴՇ-Հ պայմանագիր: 

Ըստ պայմանագրի՝ «Մելիորացիա» ՓԲ ընկերությունը պարտավորվում է 

անհատույց և անվերադարձ հատկացվող միջոցների հաշվին իրականացնել ՀՀ 

Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում նախատեսված 

առաջնահերթ հակահեղեղային միջոցառումների աշխատանքները՝ համաձայն 

պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N1 հավելվածի: Վերոնշյալ աշխատանքները 

Մելիորացիա ՓԲԸ-ն կատարել է Ենթակապալառու կազմակերպությունների 

միջոցով։ 

  ՀՀ կառավարության 2016թ.-ի մարտի 17-ի թիվ 284-Ն որոշմամբ հատկացված 

դրամաշնորհի հաշվին ծրագրի իրականացման թիվ 02-ԴՇ-Հ պայմանագրի 

համաձայն, ծրագրի կատարման համար որպես դրամաշնորհ ստացված 704․196․610 
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դրամից 49․275․000 դրամի չափով «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ 

գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի 

աշխատակազմ, պետական կառավարչական հիմնարկին դուրս են գրվել 

հաշվարկային փաստաթղթեր (առանց ԱԱՀ-ի), իսկ 545.746.180 դրամի չափով (որի 

ԱԱՀ-ն կազմում է 109.175.430 դրամ) «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ 

գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի 

աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկին դուրս են գրվել հարկային 

հաշիվներ: 

ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի համաձայն, ԱԱՀ-ով չեն 

հարկվում դրամաշնորհների կամ այլ ձևով այնպիսի գումարների ստացումը, որոնց 

դիմաց գումարներ ստացողների մոտ, ըստ էության, ապրանքներ մատակարարելու 

կամ ծառայություններ մատուցելու պարտավորություն չի առաջանում: 

Տվյալ դեպքում, «Մելիորացիա» ՓԲ ընկերության և ՀՀ գյուղատնտեսության նա-

խարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի միջև կնքված թիվ 02-ԴՇ-Հ 

պայմանագրի համաձայն, հատկացվող աշխատանքներն ըստ էության «Մելիորացիա» 

ՓԲ ընկերությունում առաջացնում է ծառայությունների մատուցման պարտավորու-

թյուն, որն արտացոլվում է մասնավորապես 02-ԴՇ-Հ պայմանագրի հավելված 1 

Դրամաշնորհի հաշվին իրականացվող ծրագրի կատարման ժամանակացույցում, 

որտեղ հստակ արտացոլված է միջոցառումների տեսակը (գետի ափի ամրացում, 

հեղեղատի հունի մաքրում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և 

այլն), ինչպես նաև միջոցառումների կատարման գումարները և ժամկետներն ըստ 

եռամսյակների: 

  Պայմանագրում հստակ նախատեսված են նաև Շնորհառուի իրավունքներն ու 

պարտավորությունները, նախատեսված է ծրագրի կատարման ժամանակացույց և 

կատարված աշխատանքների վերաբերյալ Շնորհատուին Շնորհառուի կողմից 

ներկայացվելիք հաշվետվությունների հստակ ժամկետներ (մինչև հաշվետու ամսվան 

հաջորդող ամսվա 5-ը): 

Ըստ պայմանագրի՝ ցանկացած ժամանակ ստուգել ծրագրի ընթացքը և որակը, 

պահանջել հատուցել Շնորհատուի մեղքով պատճառված վնասները N1 հավելվածով 

սահմանված ժամկետները խախտելու համար, չընդունել ծրագրի արդյունքը՝ իր 

հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի արդյունքը, հատուցել պատճառված  
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վնասները, իր հաշվին վերացնել ի հայտ եկած թերությունները: 

Արդյունքում, կատարված աշխատանքների վերաբերյալ «Մելիորացիա» ՓԲ 

ընկերությունը կազմել է ամսական կատարված աշխատանքների վերաբերյալ 

երկկողմանի հաստատված հաշվետվություններ, եզրակացություններ, կատարողական 

ակտեր, որտեղ արտացոլված են կատարված աշխատանքների ծավալները և 

արժեքները:  

Վերը նշվածից հետևում է, որ Ընկերության մոտ ըստ Էության առաջանում Է 

ծառայություններ մատուցելու պարտավորություն, որը համաձայն Ավելացված 

արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հարկվող գործարք 

(գործունեություն) Է: 

          «Մելիորացիա» ՓԲ ընկերության կողմից խախտվել են Ավելացված արժեքի 

հարկի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի պահանջները: Արդյունքում, 2016թ.-ի մայիս 

ամսվա համար ՏՀՏ ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկում 49․275․000 դրամի 

շրջանառությունը (23.05.2016թ.-ին դուրս գրված Բ 0624091022 և 26.05.2016թ. դուրս 

գրված Բ 8207661740 հաշիվներ) և ՀՀ Լոռու մարզի Մեդովկայի համայնքի խմելու 

ջրագծի նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 

աշխատանքների համար հաշվարկված 1․100․000 դրամի (01.07.2016թ.-ին դուրս 

գրված Բ 2066784595 հաշիվ) շրջանառությունը (2016թ.-ի հուլիս ամսվա համար ՏՀՏ 

ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկում) ենթակա Է հարկման 20% դրույքաչափով՝ 

համաձայն Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի (եթե անձը 

օրենքի խախտմամբ իրեն չի համարել ԱԱՀ վճարող կամ ԱԱՀ վճարող անձը ԱԱՀ-ով 

հարկվող գործարքների գծով դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերում ԱԱՀ-ի 

գումարի առանձնացում չի կատարել կամ հաշվարկային փաստաթուղթ դուրս չի գրել 

և միաժամանակ նշված դեպքում ԱԱՀ վճարող համարվող անձը ԱԱՀ-ի գումարը չի 

արտացոլել ԱԱՀ-ի  հաշվարկի համապատասխան տողերում, ապա ԱԱՀ-ի գումարը 

հաշվարկվում Է ԱԱՀ-ի 20% դրույքաչափի կիրառմամբ): 

Համաձայն Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի՝   

լրացուցիչ ԱԱՀ Է հաշվարկվում 10.075.000 դրամի չափով: 

       Համաձայն Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի՝ 

հարկ վճարողից ենթակա է գանձման պակաս հաշվարկված հարկի գումարը՝ 

10.075.000 դրամ,  ինչպես  նաև  տուգանք՝  հարկի  գումարի 50%-ի չափով՝ 5.037.500 
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 դրամ: Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 25-հոդվածի համաձայն, սահմանված կարգի 

խախտումներով հաշվապահական հաշվառումը վարելու հետևանքով պակաս 

հաշվարկված հարկի գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տուգանք 10%-ի չափով, որը 

գումարով կազմում է 1.007.500 դրամ: Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 

համաձայն, հաշվարկվում է տույժ 0.15% դրույքաչափով, գումարով՝ 5.391.781: 

Ընդամենը՝ ՍԱՀ֊ի գծով ենթակա է գանձման 21.514.781 դրամ:: 

- Բողոք բերած անձը 21.06.2017թ. թիվ 33454-17 գրությամբ դիմում-բողոք է 

ներկայացրել ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային 

մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովին՝ խնդրելով չեղյալ համարել 

Ստուգման ակտի «Ավելացված արժեքի հարկ» բաժնով Ընկերությանն առաջադրված 

լրացուցիչ պարտավորություններն ամբողջությամբ: 

- Գանգատի քննության արդյունքում Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից 

18.07.2017թ. կայացվել է թիվ 41/6 որոշումը, որով գանգատը մերժվել է: Որոշմամբ, 

հիմք ընդունելով ստուգման ակտով հաստատված հանգամանքները, մասնավորապես 

նշվել է.  « ․․․․․․․ Վերոգրյալի կապակցությամբ հարկ է նշել հետևյալը. 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի 

համաձայն՝ ԱԱՀ֊ով հարկվող գործարք (գործառնություն) է համարվում ապրանքների 

մատակարարումը՝ գործարք, որն իրականացվում է ապրանքների (այդ թվում՝ 

արտադրանքի և անշարժ գույքի) սեփականության իրավունքը որևէ ձևով կատարվող 

հատուցման դիմաց այլ անձի փոխանցելու միջոցով: Նույն հոդվածի 2-րդ կետի 

համաձայն' ԱԱՀ-ով հարկվող գործարք (գործառնություն) է համարվում ծառայությունների 

մատուցումը՝  ապրանքների մատակարարում չհամարվող գործարք (գործառնություն), 

որն իրականացվում է որևէ ձևով կատարվող հատուցման դիմաց, ներառյալ ոչ 

նյութական ակտիվների իրացումը (փոխանցումը): 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի 

համաձայն՝ ԱԱՀ-ով չեն հարկվում (հարկման օբյեկտ չեն համարվում) տիրազուրկ, 

ժառանգության իրավունքով պետությանն անցած արժեքների, գանձերի իրացման 

շրջանառությունը, ինչպես նաև սուբսիդիաների, սուբվենցիաների, դրամաշնորհների 

կամ այլ ձևով այնպիսի գումարների ստացումը, որոնց դիմաց գումարներ ստացողների մոտ, 

ըստ էության, ապրանքներ մատակարարելու կամ ծառայություններ մատուցելու 

պարտավորություն չի առաջանում: 
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Որպես դրամաշնորհ ստացվող միջոցների դիմաց ստացողի կողմից 

տրամադրողի հանդեպ ապրանքներ մատակարարելու կամ աշխատանքներ 

կատարելու (ծառայություններ մատուցելու) պարտավորություն չկրելը կարող է 

հիմնավորվել այնպիսի պայմանների բացակայությամբ, որպիսիք սահմանվում են 

օրենքով կամ գործնականում կիրառվում են գործարար շրջանակներում՝ 

աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) պայմանագրերի 

հիման վրա գործարքների իրականացման դեպքերում, որով պայմանավորված 

գործարքը կդիտվի որպես ԱԱՀ-ով չհարկվող (հարկման օբյեկտ չհանդիսացող): 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական 

կոմիտեի և «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ի միջև 02.04.2016թ. կնքվել է ՀՀ կառավարության 

17.03.2016թ. N284-Ն որոշմամբ հատկացված դրամաշնորհի հաշվին ծրագրի 

իրականացման N02-ԴՇ-Հ պայմանագիրը, որի համաձայն՝ ընկերությունը պետք է 

իրականացնի ՀՀ Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում նա-

խատեսված առաջնահերթ հակահեղեղային միջոցառումների աշխատանքներ, որոնք 

ներառում են նաև նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի կազմման, փորձա-

քննության հեղինակային հսկողության և տեխնիկական վերահսկողության աշխա-

տանքները: Ընկերությանը տրամադրված դրամաշնորհների հաշվին աշխատանքները 

կատարվել են այլ հարկ վճարողների կողմից: 

Քննարկվող դեպքում «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ն դրամաշնորհի հաշվին ծրագրի 

իրականացման պայմանագրի համաձայն՝ հակահեղեղային միջոցառումների շրջա-

նակներում իրականացրել է աշխատանքներ (մատուցել է ծառայություններ)   

ենթակապալառուների միջոցով: Ծառայությունների այն մասով, որոնք իրականացվել 

են ԱԱՀ վճարող ենթակապալառուների կողմից (օրենքով սահմանված կարգով դուրս 

են գրվել հարկային հաշիվներ), «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ն դրամաշնորհի դիմաց արդեն 

իր կողմից կատարված աշխատանքների (մատուցված ծառայությունների) համար 

հաշվարկել է ԱԱՀ: 

Հիմք ընդունելով միայն այն հանգամանքը, որ երկու ենթակապալառու 

ընկերություններ հանդիսանում են շրջանառության հարկ վճարողներ, «Մելիորացիա» 

ՓԲԸ-ն համարել է, որ նրանց կողմից իրեն մատուցված ծառայություններին 

համամասնորեն դրամաշնորհների դիմաց արդեն իր կողմից կատարված 

աշխատանքները ԱԱՀ-ով չեն հարկվում (հարկման օբյեկտ չեն համարվում)։ Սակայն 

«Մելիորացիա» ՓԲԸ-ի մոտեցումը չի համապատասխանում  «Ավելացված արժեքի 
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հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի պահանջներին, համաձայն 

որոնց՝ ԱԱՀ-ով չհարկվելու (հարկման օբյեկտ չհամարվելու) պայմանը որպես 

դրամաշնորհ ստացվող միջոցների դիմաց ստացողի կողմից տրամադրողի հանդեպ 

ապրանքներ մատակարարելու կամ աշխատանքներ կատարելու (ծառայություններ 

մատուցելու) պարտավորություն չկրելն է, անկախ այդ աշխատանքները կամ 

ծառայությունները ենթակապալառուների կողմից իրականացվելու հանգամանքից և 

ենթակապալառուների հարկման համակարգերից։  Իսկ ապրանքներ մատակարարելու 

կամ աշխատանքներ կատարելու պարտավորություն չկրելը կարող է հիմնավորվել 

այնպիսի պայմանների բացակայությամբ, որպիսիք սահմանվում են օրենքով կամ 

գործնականում կիրառվում են գործարար շրջանակներում՝ աշխատանքների 

կատարման (ծառայությունների մատուցման) պայմանագրերի հիման վրա 

գործարքների իրականացման դեպքերում, որով պայմանավորված գործարքը կդիտվի 

որպես ԱԱՀ-ով չհարկվող (հարկման օբյեկտ չհանդիսացող)։ 

Դրամաշնորհների ձևով ստացված գումարների մասով ստացողի կողմից 

տրամադրողի հանդեպ ապրանքներ մատակարարելու կամ աշխատանքներ 

կատարելու (ծառայություններ մատուցելու) պարտավորություն կրելու դեպքում, անկախ 

այդ աշխատանքները կամ ծառայությունները ենթակապալառուների կողմից 

իրականացվելու հանգամանքից և ենթակապալառուների հարկման համակարգերից, 

ստացողի նկատմամբ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 

9-րդ կետի դրույթները կիրառելի չեն»։   

 

4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ 

բողոքն անհիմն է և ենթակա է մերժման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Ստուգման ակտի համաձայն՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արմավիրի ՏՀՏ-ի կողմից 

Ընկերությանը վերագրված խախտման հիմք է հանդիսացել Ավելացված արժեքի 

հարկի մասին ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ մասի սխալ կիրառումը, այն 

պարագայում, որ նշյալ հոդվածը քննարկվող իրավահարաբերության նկատմամբ 

կիրառելի չէր: 

 Հետևաբար սույն գործով Հանձնաժողովն էական է համարում հետևյալ 

հարցադրումների պարզումը. 

- ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության 
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պետական կոմիտեի և Մելիորացիա ՓԲ ընկերության միջև 02.04.2016թ. 

կնքված ՀՀ կառավարության 17.03.2016թ. թիվ 284-Ն որոշմամբ հատկացված 

դրամաշնորհի հաշվին ծրագրի իրականացման թիվ 02-ԴՇ-Հ պայմանագիրը 

(այսուհետ՝ նաև Պայմանագիր) Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 7-րդ 

հոդվածի իմաստով արդյո՞ք հանդիսանում է ավելացված արժեքի հարկով հարկվող 

գործարք: 

- Ընկերության կողմից Պայմանագրով ստանձնած գործողությունները 

հարկատու այլ Ընկերությունների կողմից կատարելու հանգամանքն արդյո՞ք 

Ընկերությանն ազատում է ԱԱՀ վճարելու պարտականությունից: 

Անդրադառնալով քննարկվող իրավահարաբերության նկատմամբ Ավելացված 

արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ մասի կիրառելիությանը՝ 

Հանձնաժողովը հարկ է համարում նշել, որ քննարկվող գործով Պայմանագիրն իրենից 

ներկայացնում է ավելացված արժեքի հարկով հարկվող գործարք հետևյալ 

հիմնավորմամբ: 

Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի 

համաձայն՝ ԱԱՀ-ով չեն հարկվում (հարկման օբյեկտ չեն համարվում)` տիրազուրկ, 

ժառանգության իրավունքով պետությանն անցած արժեքների, գանձերի իրացման 

շրջանառությունը, ինչպես նաև սուբսիդիաների, սուբվենցիաների, դրամաշնորհների 

կամ այլ ձևով այնպիսի գումարների ստացումը, որոնց դիմաց գումարներ 

ստացողների մոտ, ըստ էության, ապրանքներ մատակարարելու կամ 

ծառայություններ մատուցելու պարտավորություն չի առաջանում: 

Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 

համաձայն՝ ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներ (գործառնություններ) են համարվում` 

ծառայությունների մատուցումը` ապրանքների մատակարարում չհամարվող 

գործարք (գործառնություն), որն իրականացվում է որևէ ձևով կատարվող 

հատուցման դիմաց, ներառյալ ոչ նյութական ակտիվների իրացումը (փոխանցումը)…:  

Նշված հոդվածի բովանդակությունից ակնհայտ է, որ ԱԱՀ-ով հարկվող գործարք 

(կամ գործառնություն) է համարվում նաև ծառայությունների մատուցումը, որի 

պարտադիր պայման է դրա դիմաց որևէ ձևով կատարվող հատուցումը:  

Միևնույն ժամանակ, ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և 

դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին թիվ 1937-Ն որոշման 

հավելվածի 4-րդ կետի համաձայն՝ սույն կարգի իմաստով դրամաշնորհը 
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տնտեսության որևէ ճյուղի կամ գործունեության որևէ տեսակի խթանման նպատակով 

բյուջեից կազմակերպությանն իր կանոնադրական խնդիրների իրականացման 

նպատակով անհատույց և անվերադարձ տրամադրվող դրամական հատկացումն է: 

Ասվածից կարելի է եզրահանգել, որ դրամաշնորհի ստացումը հարկման օբյեկտ 

չդիտելու անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում ստացվող գումարների դիմաց 

որոշակի հանդիպակաց պարտավորությունների, մասնավորապես՝ աշխատանքներ 

կատարելու (ծառայություններ մատուցելու) պարտականության բացակայությունը:  

Հետևաբար, սույն գործով տրամադրված դրամաշնորհն ընդամենը այս կամ այն 

գործառնության իրականացման, տվյալ դեպքում՝ ծառայությունների մատուցումը 

ֆինանսավորող դրամական հատկացումն է, իսկ դրամաշնորհի հիման վրա 

իրականացվող ծառայության մատուցումը որևէ կերպ չի կարող մեկնաբանվել որպես 

ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարք, քանի որ տրամադրված դրամաշնորհների արդյունքում 

պետությունն ակնկալել է Ընկերության կողմից համապատասխան աշխատանքների 

կատարում (ծառայությունների մատուցում): 

Անդրադառնալով Ընկերության կողմից ստանձնած պարտավորությունների 

բնույթին՝ Պայմանագրի բովանդակության ուսումնասիրությունից պարզ է  դառնում, որ 

Ընկերության կողմից Պայմանագրի ուժով ստանձնած պարտավորություններն 

իրենցից ներկայացնում են աշխատանքների կատարում (ծառայությունների 

մատուցում): 

Դրա մասին է վկայում՝  

- Պայմանագրի 1.1 կետում տրված պայմանագրի առարկայի ձևակերպումը, 

համաձայն որի՝ շնորհատուն հանձնարարում է, իսկ շնորհառուն ստանձնում է որպես 

դրամաշնորհ շնորհառուին անհատույց և անվերադարձ հատկացվող միջոցների 

հաշվին իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի, Արմավիրի, 

Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում նախատեսված առաջնահերթ 

հակահեղեղային միջոցառումների աշխատանքները, որի դիմաց շնորհատուն 

պարտավորվում է հատկացնել դրամաշնորհ:  

- Պայմանագրում հստակ նախատեսված՝ Շնորհատուի իրավունքները 

(ցանկացած ժամանակ ստուգել ծրագրի ընթացքը և որակը, պահանջել հատուցել 

Շնորհատուի մեղքով պատճառված վնասները N1 հավելվածով սահմանված 

ժամկետները խախտելու համար, չընդունել ծրագրի արդյունքը՝ իր հայեցողությամբ 

սահմանելով անպատշաճ որակի արդյունքը, հատուցել պատճառված վնասները) և 

Շնորհառուի պարտականությունները (ապահովել Պայմանագրի 1-ին հավելվածում 
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նշված պայմաններին համապատասխան ծրագր կատարումը, հատուցել Շնորհատուին 

պատճառված վնասները, իր հաշվին վերացնել ի հայտ եկած թերությունները, ծրագրի 

կատարման վերաբերյալ ներկայացնել ամսական հաշվետվություն): 

- Պայմանագրի 1-ին հավելվածով նախատեսված՝ Դրամաշնորհի հաշվին 

իրականացվող ծրագրի կատարման ժամանակացույց-ը, որտեղ հստակ 

արտացոլված են կատարման ենթակա միջոցառումները (գետի ափի ամրացում, 

հեղեղատի հունի մաքրում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, 

փորձաքննություն և հեղինակային հսկողություն, վերահսկողություն): 

Պայմանագրի առարկայում նկարագրված աշխատանքները, Ըստ Ստուգման 

ակտի 3-րդ՝ «Ավելացված արժեքի հարկ» բաժնի 2-րդ պարբերության, կատարվել են 

ենթակապալառու կազմակերպությունների միջոցով:  

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 704-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ եթե 

օրենքից կամ կապալի պայմանագրից չի բխում կապալի պայմանագրում նշված 

աշխատանքն անձամբ կատարելու` կապալառուի պարտականությունը, ապա նա 

իրավունք ունի իր պարտավորությունների կատարմանը մասնակից դարձնել այլ 

անձանց (ենթակապալառուների): Այդ դեպքում կապալառուն հանդես է գալիս որպես 

գլխավոր կապալառու: Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ գլխավոր կապալառուի 

համաձայնությամբ` պատվիրատուն իրավունք ունի առանձին աշխատանքների 

կատարման պայմանագրեր կնքել այլ անձանց հետ: 

Տվյալ դեպքում վարչական գործի նյութերի ուսումնասիրությունից պարզ է 

դառնում, որ անկախ այլ ընկերությունների կողմից քննարկվող աշխատանքների 

կատարման (ծառայությունների մատուցման) հանգամանքից, Պայմանագրի կողմ 

հանդես է եկել և Պայմանագրում նկարագրված աշխատանքների կատարումը 

(ծառայությունների մատուցումը) ստանձնել է Ընկերությունը:  

Հետևաբար, Բողոք բերած անձի կողմից բողոքի հիմքերում նշված այն 

հանգամանքը, որ Ընկերությունն ԱԱՀ-ի գծով վճարում չի կատարել, քանի որ 

Ընկերության կողմից հայտարարված մրցույթների բոլոր հաղթողները համարվում 

էին ԱԱՀ վճարողներ՝ բացառությամբ «Դավիթ-Նորայր» և «Մել-Հով» 

կազմակերպությունների, որոնք հանդիսանում էին շրջանառության հարկ վճարող 

սուբյեկտներ և իրենց կողմից կատարվելիք աշխատանքների դիմաց ներկայացրել են 

ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման հաշիվ ապրանքագրեր, 

նրան չի ազատում ԱԱՀ վճարելու պարտականությունից: 
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Ելնելով վերոգրյալից, Հանձնաժողովը եկավ այն եզրահանգման, որ ի 

կատարումն Պայմանագրի իրականացված աշխատանքները (մատուցված 

ծառայությունները) Ավելացված արժեքի մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 

և նույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի իմաստով ընդգրկվում են ավելացված 

արժեքի հարկով հարկման ենթակա գործարքների շարքում, ինչը հաշվի առնելով, 

բողոքը ենթակա է մերժման:  

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. «Մելիորացիա» ՓԲ ընկերության 10.08.2017թ.-ի վարչական բողոքը՝ ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի Արմավիրի 

տարածքային հարկային տեսչության 16.06.2017թ. թիվ 1012135 ստուգման ակտը և ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի 18.07.2017թ. թիվ 41/6 որոշումն 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 


