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                                                                                                                                              Երևան, Կառավարական տուն 1 
 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 01/10 

(Տաթևիկ ՍՊ ընկերության 14.08.2017թ.-ի վարչական բողոքը մասնակի մերժելու և 
մասնակի կարճելու մասին) 

 
 Ք. ԵՐԵՎԱՆ               «02» 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 20.06.2017թ.-ի թիվ 34/6 որոշման և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

իրավաբանական վարչության 02.05.2017թ. թիվ 11-17/14726-17 գրության վերաբերյալ 

Տաթևիկ ՍՊ ընկերության 14.08.2017թ.-ի վարչական բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 Տաթևիկ ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն կամ Բողոք բերած 

անձ)՝ ի դեմս տնօրեն Մամիկոն Ստեփանյանի բողոք է ներկայացրել ՀՀ տեսչական 

մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողով (այսուհետ` նաև 

Հանձնաժողով)՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի (այսուհետ նաև՝ Գանգատարկման հանձնաժողով) 20.06.2017թ.-ի թիվ 

34/6 որոշման (այսուհետ նաև՝ Որոշում) և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության 

(այսուհետ՝ նաև Վարչություն) 02.05.2017թ. թիվ 11-17/14726-17 պատասխան գրության 

(այսուհետ՝ նաև Գրություն) դեմ:  

Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 14.08.2017թ.-ին: 
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 Բողոք բերած անձը նշել է, որ իր կողմից բողոքարկվում է Գրությունը և Որոշումը, 

որոնցով մերժվել են Ընկերության 10.03.2017թ. և 18.04.2017թ. դիմումներով 

ներկայացված խնդրանքները՝ 30.12.2016թ.-ին ուժի մեջ մտած «Հարկային մարմնի 

կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ 

օրենքով (այսուհետ նաև՝ Օրենք) սահմանված կարգով արտոնություններ կիրառելու և 

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների խախտմամբ ներկայացված 

Ընկերությանը սնանկ ճանաչելու մասին դիմումը հետ վերցնելու վերաբերյալ:  

Որպես բողոքի փաստական և իրավական հիմքեր Բողոք բերած անձը նշել է. 

- Օրենքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն. Սույն օրենքի գործողությունը սույն 

օրենքով սահմանված դեպքերում ու կարգով տարածվում է՝ ... 5) մինչև 2016 թվականի 

սեպտեմբերի 30-ը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար սույն օրենքն ուժի 

մեջ մտնելուց հետո օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում հարկային մարմին 

ճշտված կամ առաջին անգամ ներկայացվող հարկային հաշվարկներ ներկայացրած 

կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի վրա: 

Օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետում 

նշված անձինք ազատվում են մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառող 

հաշվետու ժամանակաշրջանների համար սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 

օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում հարկային մարմին ներկայացված ճշտված 

կամ առաջին անգամ ներկայացվող հարկային հաշվարկներով առաջացած հարկի 

լրացուցիչ գումարների նկատմամբ հաշվարկվող և վճարման ենթակա տույժերի և 

տուգանքների վճարումից, եթե այդ ժամանակաշրջանների համար ճշտված կամ 

առաջին անգամ ներկայացվող հարկային հաշվարկը ներկայացվում և հաշվարկված 

հարկերի գումարների վճարումը կատարվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն. Սույն օրենքով սահմանված 

արտոնություններից օգտվող անձինք արտոնություններին վերաբերող հաշվետու 

ժամանակաշրջանների համար պարտադիր սոցիալական ապահովագրության 

(ապահովության) վճարների և հարկային օրենսդրության պահանջները խախտելու 

համար այդ արտոնությունների մասով չեն ենթարկվում պատասխանատվության, իսկ 

հարուցված վարույթները ենթակա են կարճման: 

Օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն. Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող սույն 

օրենքի 2-րդ հոդվածով սահմանված եկամուտների մասով առաջացած 

պարտավորությունների բռնագանձման կամ սնանկության վերաբերյալ դատարան-
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ներում գտնվող հայցերը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայություն ներկայացված կատարողական թերթերը բավարարվում են 

պարտատիրոջ (լիազորված մարմնի) կողմից սույն օրենքով սահմանված կարգով 

վերահաշվարկված հայցապահանջի (պահանջի) չափով: 

Վերոհիշյալ իրավական կարգավորումներից ելնելով Բողոք բերած անձը պնդում է, 

որ արտոնության կիրառման համար Օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն, անհրաժեշտ է 

երեք պայմանների առկայություն. 

1) արտոնությունները վերաբերում են մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ը 

ներառող հաշվետու ժամանակաշրջաններին. 

2) ազատվում են օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո օրենքով սահմանված կարգով և 

դեպքերում հարկային մարմին ներկայացված ճշտված հարկային հաշվարկներով 

առաջացած հարկի լրացուցիչ գումարների նկատմամբ հաշվարկվող և վճարման 

ենթակա տույժերի և տուգանքների վճարումից. 

3) հաշվարկը ներկայացվում և հաշվարկված հարկերի գումարների վճարումը 

կատարվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: 

Բողոք բերած անձն առաջին պայմանի վերաբերյալ նշել է, որ համապատասխան 

հիմնավորումներով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոց հարկային տեսչություն ներկայացվել է 2011թ.-

ի տարեկան շահութահարկի ճշտված հաշվարկը, որը վերաբերում է մինչև 2016 

թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջաններին: 

Երկրորդ պայմանի վերաբերյալ Բողոք բերած անձը տեղեկացնում է, որ 

Ընկերությունը 2011թ.-ի տարեկան շահութահարկի ճշտված հաշվարկը հանձնել է 90 

աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 10.03.2017թ.-ին, թղթային տարբերակով (մինչ այդ 

հաշվետվությունների ներկայացման գործող էլեկտրոնային համակարգը դեռևս իր 

էլեկտրոնային ծրագրում չէր ներառում 90-օրյա արտոնության ժամանակահատվածը) և 

24.03.2017թ.֊ին էլեկտրոնային տարբերակով (հաշվետվությունների ներկայացման 

էլեկտրոնային համակարգում առկա է Ծանուցումը, որում նշված է որ հաշվարկը 

ընդունվել է, առկա է հաշվետվության էլեկտրոնային համարը' 74m92403170011363124 և 

հարկային մարմնում գրանցման համարը (ՓԳՀ)՝ E74m9240317000986, իսկ օպերատորի 

կողմից «Չընդունված» գրառումը կատարվել է անօրինական ձևով, խախտելով օրենքի 

պահանջները): Միաժամանակ Ընկերության 2011թ.-ի տարեկան շահութահարկի 

ճշտված հաշվարկով շահութահարկի լրացուցիչ գանձման ենթակա հարկի գումարը 
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կազմում է 2.524.108 դրամ: Արտոնության կիրառումից հետո Ընկերությունն, ըստ Բողոք 

բերած անձի, պետք է ազատվի համապատասխան տույժ և տուգանք վճարելուց:  

Երրորդ պայմանի վերաբերյալ Բողոք բերած անձը նշել է, որ Ընկերության 2011թ.-ի 

տարեկան շահութահարկի ճշտված հաշվարկը ներկայացվել է 90 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում, իսկ գումարը վճարվել է 23.02.2012թ.-ին, այսինքն 90 

աշխատանքային օրվա ընթացքում շահութահարկի լրացուցիչ գանձման հարկի գումարի 

պարտքն արդեն իսկ մարված է: 

Օրենքի 7-րդ հոդվածի պայմանները Բողոք բերած անձի պնդմամբ՝ Ընկերությունը 

կատարել է տառացի մեկնաբանության կիրառմամբ, հաշվի առնելով Օրենքի պահանջը: 

Միաժամանակ Բողոք բերած անձը նշում է, որ Ընկերությունն ունի նաև   ԱԱՀ-ի, 

եկամտահարկի, սոցապ վճարների գծով տույժեր և ակտի 10 տոկոս տուգանք, որոնք 

վերաբերում են մինչև 2016թ.-ի սեպտեմբերի 30-ը ներառող հաշվետու 

ժամանակաշրջաններին, դրանց նկատմամբ պետք է կիրառվի Օրենքի  8-րդ հոդվածը, 

մասնավորապես՝ «... հարկային օրենսդրության պահանջները խախտելու համար այդ 

արտոնությունների մասով չեն ենթարկվում պատասխանատվության ...», իսկ այս դեպքերում 

պատասխանատվությունը տույժ և տուգանքներն են («Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 

Գլուխ IV Պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար):  

Բողոք բերած անձի պնդմամբ այս հոդվածի տառացի մեկնաբանությունից հետևում 

է, որ օրենսդիրը նախատեսել է արտոնություն միայն մինչև 2016թ.-ի սեպտեմբերի 30-ը 

ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանների ուշացումով կատարված (վճարված) 

պարտավորությունների վրա հաշվարկված և դեռևս չվճարված տույժ և տուգանքի 

նկատմամբ, իսկ չվճարված պարտավորությունների վրա հաշվարկված և չվճարված 

տույժ և տուգանքի նկատմամբ արտոնությունը չի կիրառվում: 

Օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն, վերահաշվարկի են ենթակա նաև Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր 

կատարումն ապահովող ծառայություն ներկայացված կատարողական թերթերը, հետևաբար, 

այս հոդվածը տառացի մեկնաբանվելու դեպքում, Բողոք բերած անձի պնդմամբ 

հետևում է, որ արտոնությունները վերաբերում են նաև օրինական ուժ ստացած 

դատարանի վճիռների հիման վրա ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայություն ներկայացված 

կատարողական թերթերի վրա, իսկ քննարկվող դեպքում դա ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոց ՀՏ 

կողմից ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայությանը ներկայացրած թիվ ՎԴ/6099/05/11 կատարողական 

թերթն է, որի համաձայն՝ Ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի պետք է 

բռնագանձվի 38.513.515 ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ ավելացված արժեքի հարկի գծով 169.972 
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ՀՀ դրամ տույժ, շահութահարկի գծով 7.395.558 ՀՀ դրամ տույժ, 25.217.119 ՀՀ դրամ 

տուգանք, պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի գծով 14.970 ՀՀ դրամ 

տույժ, 2011թ.-ի մայիսի 18-ի թիվ 1013327 ստուգման ակտի հիմքով մասհանման գծով 

5.715.896 ՀՀ դրամ: Քանի որ կատարողական թերթում նշված բոլոր գումարները միայն 

տույժ և տուգանքներ են և վերաբերում է մինչև 2016թ.-ի սեպտեմբերի 30-ը ներառող 

հաշվետու ժամանակաշրջաններին, հետևաբար համապատասխան վերահաշվարկից 

հետո կատարողական թերթը պետք է հետ պահանջվի: 

Բողոք բերած անձը նշում է, որ Գրության և Որոշման մեջ նշված է, որ 30.12.2016թ.-

ին ուժի մեջ մտած «Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով 

արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով 

արտոնությունները չեն կիրառվում, քանի որ. 

1) Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում 

հարկային մարմին ճշտված հարկային հաշվարկ ներկայացնելու պարտադիր պայմանը 

Ընկերությունը չի կատարել, մասնավորաբար «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ և   

30.1-րդ հոդվածներով սահմանված է երեք տարվա վաղեմության ժամկետ, որից հետո 

ճշտված հաշվարկ չի կարելի ներկայացնել, իսկ Ընկերության ներկայացրած ճշտված 

շահութահարկի հաշվարկը վերաբերում է 2011թ.-ին: Ըստ Բողոք բերած անձի՝ այստեղ 

ՊԵԿ-ի տրամաբանությամբ դատելիս հարց է առաջանում, թե երեք տարվա 

վաղեմությունն Օրենքի դեպքում ո՞ր օրվանից պետք է հաշվարկվի՝ 2016թ.-ի 

սեպտեմբերի 30-ից, 30.12.2016թ.-ից՝ օրենքը ուժի մեջ մտնելու օրվանից, թե սկսած 

30.12.2016թ.-ից 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում ճշտված հաշվարկը 

ներկայացնելու օրվանից: 

2) Ընկերության կողմից «օրենքի պահանջների խախտումով» ներկայացված 

ճշտված հաշվարկը, եթե անգամ այն լիներ ներկայացված երեք տարվա վաղեմությունը 

չգերազանցող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար, ապա այդ դեպքում ևս 

Ընկերության նկատմամբ արտոնությունները կիրառելի չեն, քանի որ Բողոք բերած 

անձի կողմից ներկայացված այն փաստարկը, որ հարկի լրացուցիչ գումարներ 

առաջանալու պահանջը կատարված է հիմնավոր չէ, որովհետև Ընկերության 2011թ.-ի 

տարեկան շահութահարկի ճշտված հաշվարկով շահութահարկի լրացուցիչ գանձման 

հարկի գումարը կազմում է 2.524.108 դրամ, իսկ մինչև ճշտումը շահութահարկի 

լրացուցիչ գանձման հարկի գումարը կազմում էր 18.830.351 դրամ և այդ 18.830.351 

դրամի համեմատությամբ լրացուցիչ հարկի գումար չի հաշվարկվել: 

3) Հաշվարկված հարկի գումարների վճարումը պետք է կատարվեր 31.12.2016թ.-ից 
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հետո 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որը «չի կատարվել»: 

Բողոք բերած անձն անդրադառնալով Գանգատարկման հանձնաժողովի 

դիրքորոշմանն առ այն, որ Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո օրենքով սահմանված 

կարգով և դեպքերում հարկային մարմին ճշտված հարկային հաշվարկ ներկայացնելու 

պարտադիր պայմանը Ընկերությունը չի կատարել, մասնավորաբար «Հարկերի մասին» 

ՀՀ օրենքի 25-րդ և 30.1-րդ հոդվածներով սահմանված է երեք տարվա վաղեմության 

ժամկետ, որից հետո ճշտված հաշվարկ չի կարելի ներկայացնել, գտնում է այն անհիմն՝ 

կիրառելի համարելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 79-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի, 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 85-րդ հոդվածի կարգավորումները: Մասնավորապես, 

Բողոք բերած անձը նշում է, որ Օրենքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետով և 7-րդ հոդվածով 

հստակ սահմանված է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքից տարբերվող ժամկետների 

հաշվարկման ժամանակավոր այլ կարգ. «մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ը 

ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանների» ժամանակահատվածի ժամկետի սկիզբը 

նշված չէ, հետևաբար տվյալ դեպքում ժամկետի սկիզբ պետք է համարվի Հայաստանի 

անկախության հանրաքվեով Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման օրը՝ 1991թ.-

ի սեպտեմբերի 21-ը, քանի որ Օրենքը Հայաստանի հանրապետության օրենքն է: Իսկ 

Գրության և Որոշման մեջ նշված «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ և 30.1-րդ 

հոդվածներով սահմանված երեք տարվա վաղեմության ժամկետը, ըստ Բողոք բերած 

անձի, չի վերաբերում Օրենքի դրույթների կիրառմանը, քանի որ Օրենքը գործում է 

ժամանակավոր 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում (ընդ որում 90 օրվա այդ 

ժամկետը նույնպես նշված չէ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում), սկսած Օրենքն ուժի մեջ 

մտնելու օրվանից և նրանում նախատեսված ժամկետների կիրառման բոլոր 

առանձնահատկությունները լիովին կարգավորված են: 

Ըստ Բողոք բերած անձի, «... օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում 

հարկային մարմին ներկայացված ճշտված ... հարկային հաշվարկներով,.» մասից 

«օրենքով սահմանված կարգով» մասը վերաբերում է ոչ միայն ժամկետներին՝ որոնց 

ժամանակավոր առանձնահատկություններն արդեն իսկ սահմանված են, այլ նաև 

հարկային հաշվարկների ձևերին, լրացման կարգին և ներկայացման թղթային կամ 

էլեկտրոնային ձևերին, վճարման կարգին: 

Իսկ «օրենքով սահմանված դեպքերում» մասը, ըստ Բողոք բերած անձի, 

Ընկերության համար ներառում է Օրենքը, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 

26.06.2015թ.-ի թիվ ՍԴՈ-1222 որոշմամբ արտահայտված դիրքորոշումը, թիվ 

ԵԱԴԴ/0060/01/12 քրեական գործով նշանակված դատաապրանքագիտական և 
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դատահաշվապահական համալիր փորձաքննության արդյունքում 18.03.2013թ.-ին 

տրված թիվ 12-4986 եզրակացություն փաստական հանգամանքի առկայությունը: 

Երկրորդ կետի վերաբերյալ Բողոք բերած անձը նշել է, որ Ընկերության 2011թ.-ի 

տարեկան շահութահարկի ճշտված հաշվարկով շահութահարկի լրացուցիչ գանձման 

հարկի գումարը կազմում է 2.524.108 դրամ, որով հարկի լրացուցիչ գումարներ 

առաջանալու պահանջը նույնպես առկա է (մինչև ճշտումը շահութահարկի լրացուցիչ 

գանձման հարկի գումարը կազմում էր 18.830.351 դրամ): Ներկայացնելով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

Մաշտոցի ՀՏ հասցեագրված 2011թ.-ի տարեկան շահութահարկի ճշտված հաշվարկից 

հատվածներ՝ Բողոք բերած անձը նշել է, որ  հաշվարկի աղյուսակ 5-ում ներկայացվել են 

ճշտման հիմքերը, 0119 տողում (նաև հանրագումարի 0100 տողում) ներկայացվել է 

հաշվետու տարում հայտնաբերված (նաև՝ ստուգմամբ) դրան նախորդող 3 տարիներում 

պակաս (ավելի) ցույց տրված եկամուտները (նվազեցումները) 12.620.540 ՀՀ դրամ 

չափով՝ համաձայն թիվ ԵԱԴԴ/0060/01/12 քրեական գործով տրված փորձագետի թիվ 

12-4986 եզրակացության, ընդ որում, հատկանշականն այն է, որ նախատեսված են և՛ 

եկամուտներ, և՛ նվազեցումներ: Հանրագումարային 0600 տողում և 0600Ա տողում 

լրացուցիչ շահութահարկի գումարը կազմում է 2.524.108 ՀՀ դրամ: Ըստ Բողոք բերած 

անձի՝ հատկանշական է, որ ո՛չ «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման 

և վճարման կարգի մասին» հրահանգում, ո՛չ Օրենքում, և ո՛չ «Հարկերի մասին» ՀՀ 

օրենքում որևէ պահանջ չկա, որ ճշտված հաշվարկով լրացուցիչ շահութահարկի 

գումարը պարտադիր պետք է միայն ավել լինի նախկինում ներկայացված հաշվարկի 

համեմատությամբ: 

Երրորդ կետի վերաբերյալ Բողոք բերած անձը նշել է, որ Ընկերության 2011 թ.-ի 

տարեկան շահութահարկի ճշտված հաշվարկով լրացուցիչ շահութահարկի գումարը 

վճարվել է 23.02.2012թ.-ին, այսինքն 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

շահութահարկի լրացուցիչ գանձման հարկի գումարի պարտքը արդեն իսկ մարված է: 

Այս հանգամանքը հնարավոր է դարձել նաև «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում 

արձանագրված գերավճարների և կանխավճարների, ինչպես նան հաշվանցման 

համակարգի առկայությամբ, իսկ Գրության և Որոշման մեջ նշված հակառակ պնդումը, 

որ արտոնությունները կիրառելու համար լրացուցիչ շահութահարկի գումարը 

պարտադիր պետք է կրկին վճարվի 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ըստ Բողոք 

բերած անձի, Ընկերության պարագայում կրկնակի մեծացնելով գերավճարը, հակասում 

է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգին: 
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Նշվածի կապակցությամբ Բողոք բերած անձը խնդրել է կիրառելի համարել 

Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 5-րդ և 7-րդ մասերը, և դրա 

արդյունքում Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածը՝ հակասությունները 

մեկնաբանելով հօգուտ իրեն:  

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ Օրենքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պայմանները 

Ընկերությունը կատարել է տառացի մեկնաբանության կիրառմամբ, հաշվի առնելով 

օրենքի պահանջը, հետևաբար նույն օրենքի 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ հոդվածներով 

սահմանված արտոնությունները պետք է կիրառվեն Ընկերության նկատմամբ: Ընդ 

որում, ըստ Բողոք բերած անձի՝ Ընկերության նկատմամբ արտոնությունների կիրառումը 

լրացուցիչ հիմք կհանդիսանա հարկադիր սնանկության պահանջի դիմումը հետ 

վերցնելու համար: 

Անդրադառնալով Գրության և Որոշման մեջ Ընկերության հարկադիր սնանկության 

մասին դիմումը հետ վերցնելու խնդրանքը մերժելու հիմնավորումներին, Բողոք բերած 

անձը գտնում է, որ դրանցում լրիվ խեղաթյուրված է «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 

տրամաբանորեն միասնական, հաջորդական ու համակարգված կառուցվածքը, 

մասնավորապես. «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» 

ենթակետի համաձայն. «Հայաստանի Հանրապետության և համայնքի բյուջեների 

նկատմամբ դրամային պարտավորություններով (այդ թվում` հարկերի, տուրքերի, 

պարտադիր այլ վճարումների գծով) համապատասխան իրավասու պետական կամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտապանին սնանկ ճանաչելու սույն 

օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում պարտավոր են 

պարտապանին սնանկ ճանաչելու պահանջով դիմել դատարան՝ հետևյալ դեպքերում և 

ժամկետներում. 

ա) լիազորված պետական համապատասխան մարմինը` հարկերի, տուրքերի, 

մաքսատուրքերի, այլ պարտադիր վճարումների կամ վարչարարությունից ծագած 

տուգանքերի գծով վճարումն ուշացնելու դեպքում պարտավորության հայտնաբերման 

պահին հաջորդող 6 ամսվա ընթացքում»: 

Բողոք բերած անձը պնդում է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը հարկադիր սնանկության դիմումում 

նշել է, որ Ընկերության պարտավորությունը 29.06.2016թ.-ի դրությամբ կազմում է 

38.814.193 դրամ, սակայն չի նշում, որ այդ գումարից 38.513.515 դրամի վճարման 

պարտավորությունը առաջացել է ՀՀ վարչական դատարանի 27.05.2014թ.-ի 

ՎԴ/6099/05/11 վճռով, որը ստացել է օրինական ուժ 02.09.2015թ.-ին: ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը 

որպես պարտատեր՝ ի դեմս Մաշտոցի հարկային տեսչության, 04.11.2015թ.-ին ՀՀ ԱՆ 
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ԴԱՀԿ ծառայությանն է ներկայացրել ՎԴ/6099/05/11 կատարողական թերթը, որի 

համաձայն Ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի պետք է բռնագանձվի 

38.513.515 ՀՀ դրամ: ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի հարկադիր սնանկության դիմումում նշված 

38.814.193 դրամից եթե հանվի 38.513.515 դրամ ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության կողմից 

բռնագանձվելիք գումարը, ապա կմնա 300.678 դրամ պարտք, որը «Սնանկության 

մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված սնանկության համար դիմելու հիմքը 

օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը, չի 

գերազանցում, հետևաբար այդ դիմումը չպետք է ներկայացվեր: 

Միաժամանակ մեջբերելով Սնանկության մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասը՝ Բողոք բերած անձը պնդում է, որ նշված դրույթի տառացի մեկնաբանվելու 

դեպքում հետևում է, որ քանի որ պարտատեր ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը, ի դեմս Մաշտոց ՀՏ-ի, ՀՀ 

ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայությանն է ներկայացրել ՎԴ/6099/05/11 կատարողական թերթը, որի 

համաձայն Ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի պետք է բռնագանձվի 

38.513.515 ՀՀ դրամ, հետևաբար, քանի որ 38.513.515 դրամ գումարի բռնագանձման 

(վճարման) կարգը սահմանված է Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին 

ՀՀ օրենքով և այդ 38.513.515 դրամ գումարի մասով Ընկերության հարկադիր 

սնանկության մասին դիմում կարող էր ներկայացնել միայն «Սնանկության մասին» ՀՀ 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշների առկայության դեպքում՝ գույքի 

բավարար չլինելու հիմքով, մինչդեռ այդպիսի հիմք չի եղել, քանի որ գույքի արժեքը 

բազմակի անգամ ավել է եղել: Արդյունքում հարկադիր կատարողը չի կասեցրել 

կատարողական վարույթը, բնականաբար չի եղել նաև հրապարակում «Ինտերնետով 

հրապարակային ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ ԱՆ 

համապատասխան էլեկտրոնային կայքէջում, հետևաբար պարտատեր ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը, ի 

դեմս Մաշտոց ՀՏ-ի, ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայությունից չէր կարող և չի ստացել առաջարկ 

պարտատիրոջ նախաձեռնությամբ ոչ պակաս, քան 60-օրյա ժամկետում սնանկության 

հայց դատարան ներկայացնելու վերաբերյալ: 

Հետևաբար, ըստ Բողոք բերած անձի, Ընկերությանը հարկադիր սնանկ ճանաչելու 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի դիմումն ներկայացվել է «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 

և՛ 1-ին մասի ա) ենթակետի, և՛ 2-րդ մասի պահանջների խախտմամբ: 

Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր 

իրավասության դատարանի թիվ ԵԱԴԴ/0174/04/16 սնանկության գործով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 

կողմից Ընկերությունը սնանկ ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ, 25.05.2017թ.-ի 

դատաքննությունից հետո 02.06.2017թ.-ին կայացրած վճռով սնանկության պահանջի 
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դիմումը մերժվել է (մի քանի անգամ դատաքննությունը հետաձգվել էր, որով 

դատարանը ընձեռնել էր հնարավորություն ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ին անօրինական սնանկության 

պահանջի դիմումը հետ վերցնելու համար): 

Գանգատարկման հանձնաժողովի Որոշմամբ մերժվեց սնանկության դիմումի հետ 

վերցնելը: 

Բողոք բերած անձը նշում է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել, որի 

հիմքում դրված է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ԿԴ2/0078/04/14 գործով որոշումը (այն 

ներկայացրել է հատվածով, խեղաթյուրելով ամբողջական իմաստը), համաձայն որի՝ 

օրինական ուժ ստացած վճռով հաստատված վճարային պարտավորությունների վրա 

չեն տարածվում սնանկության հայց ներկայացնելու 6-ամսյա վաղեմության ժամկետը, 

սակայն այդ որոշման մեջ վճռաբեկ դատարանը նշել է նաև, որ «... պարտատերն 

իրավասու է իր իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնելու երկու եղանակով, այն է՝ 

կամ սնանկության դիմումով դիմել դատարան, կամ օրենքով սահմանված ժամկետում 

օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը ներկայացնել հարկադիր կատարման: Ընդ որում, այն 

դեպքում, երբ վճռի հարկադիր կատարման ընթացքում պարզվում է, որ գույքը բավարար չէ 

պարտատիրոջ (պահանջատիրոջ) հանդեպ պարտավորությունների ամբողջական 

կատարումն ապահովելու համար կամ դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

ծառայության որն է կատարողական վարույթով (վարույթներով) պարտատիրոջ 

(պահանջատիրոջ) պահանջը բավարարելու դեպքում գույքի օրենքով սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի և ավելի չափով անբավարարության 

դեպքում անհնարին կդառնա այդ կամ այլ կատարողական վարույթով (վարույթներով) 

որևէ այլ պարտատիրոջ (պահանջատիրոջ) հանդեպ պարտավորությունների 

ամբողջական կատարումը, ապա հարկադիր կատարողը պարտավոր է անհապաղ 

կասեցնել կատարողական վարույթը (վարույթները) և առաջարկել պարտատիրոջը և 

պարտապանին նրանցից որևէ մեկի նախաձեռնությամբ ոչ պակաս, քան 60-օրյա 

ժամկետում սնանկության դիմում ներկայացնել դատարան:  

Նույն որոշման մեջ նշված է. ՀՀ սահմանադրական դատարանը, 25.02.2008թ. թիվ 

ՍԴՈ-735 որոշմամբ անդրադառնալով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով 

«անվճարունակություն» հասկացությանը, նշել է որ «անվճարունակությունը» մի վիճակ է, 

երբ պարտապանն ընդհանուր առմամբ անկարող է վճարելու իր պարտքերը 

պարտավորությունները կատարելու համար նախատեսված ժամկետներում, կամ երբ 

պարտապանի պարտավորությունների ընդհանուր գումարը գերազանցում է նրա 
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ակտիվների արժեքը: Այսինքն անվճարունակությունը նշանակում է վճարելու 

կարողության բացակայություն....» 

Միաժամանակ նույն ԿԴ2/0078/04/14 որոշմամբ վճռաբեկ դատարանը մերժել է 

ՊԵԿ-ի վճռաբեկ բողոքը, քանի որ ՊԵԿ-ը բավարար ապացույցներ չէր ներկայացրել 

հարկադիր կատարողին չներկայացնելու և անվճարունակության՝ վճարելու 

կարողության բացակայության վերաբերյալ: 

Բողոք բերած անձի պնդմամբ խնդիրը նաև կայանում է նրանում, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-

ը, իր վերաքննիչ բողոքում, որպես հիմնավորում նշել է, որ 04.11.2015թ.-ին ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ 

ծառայությանն է ներկայացրել թիվ ՎԴ/6099/05/11 կատարողական թերթը: Գրության 

մեջ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ իրավաբանական վարչությունը նշել է հարկադիր սնանկ ճանաչելու 

դիմում ներկայացնելու նպատակը, այն է՝ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն հարկադիր սնանկության պահանջից հրաժարվելու 

համար հարկադրել վճարել գումարը, որը ըստ Բողոք բերած անձի, շանտաժ է, քանի որ 

հարկադիր սնանկ ճանաչելու դիմումը ներկայացվել է օրենքի կոպիտ խախտմամբ: 

Վերոգրյալի հիման վրա Բողոք բերած անձը Իրավական ակտերի մասին ՀՀ 

օրենքի 68-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրառմամբ, այն է՝ Պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները կամ դրանց պաշտոնատար անձինք պարտավոր են 

իրենց լիազորությունների շրջանակում աջակցել անձանց նրանց իրավունքներն 

իրականացնելիս կամ պարտականությունները կատարելիս, Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել 

նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման համար, ինչպես նաև վերացնել 

անձանց իրավունքների կամ պարտականությունների իրականացմանը խոչընդոտող 

հանգամանքները, եթե այդ իրավունքների իրականացումը կամ պարտականությունների 

կատարումը չի հակասում պետական և հասարակական անվտանգության շահերին, 

հասարակական կարգին, հանրության առողջությանն ու բարքերին, կամ դրա 

հետևանքով չեն խախտվի այլոց իրավունքներն ու ազատությունները, պատիվը և բարի 

համբավը, խնդրել է՝ հիմք ընդունելով, որ 30.12.2016թ.-ին ուժի մեջ մտած Հարկային 

մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» 

ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն Ընկերության ներկայացրած 2011թ.-ի 

տարեկան շահութահարկի ճշտված հաշվարկը, որով շահութահարկի լրացուցիչ 

գանձման հարկի գումարը կազմում է 2.524.108 ՀՀ դրամ, կիրառել Օրենքի 7-րդ և 8-րդ 

հոդվածներով սահմանված արտոնությունները Ընկերության նկատմամբ և ազատել 

պատասխանատվությունից՝ ներառյալ հաշվարկված և վճարման ենթակա տույժերի և 
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տուգանքների վճարումից, որոնք վերաբերում են մինչև 2016թ.-ի սեպտեմբերի  30-ը 

ներառող հաշվետու ժամանակաշրջաններին, արդյունքում կատարել վերահաշվարկ և 

Օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն հետ պահանջել կատարողական թերթը, որպեսզի ՀՀ 

ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության կողմից դրված արգելանքները հանելուց հետո վերականգնվի 

Ընկերության բնականոն գործունեությունը: Միաժամանակ Բողոք բերած անձը խնդրել է 

հետ վերցնել Ընկերությանը հարկադիր սնանկ ճանաչելու ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից 

ներկայացված վերաքննիչ բողոքը: 

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձանց դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2017թ.-ի հոկտեմբերի 02-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր Բողոք բերած 

անձն՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մամիկոն Ստեփանյանի և լիազորված անձ 

Հարություն Մեսրոպյանի: 

Վերջիններս լսումների ընթացքում հայտնեցին, որ պնդում են ներկայացված 

բողոքը, սակայն որևէ նոր փաստական հանգամանք կամ ապացուցներ 

չներկայացրեցին: 

 

3. Բողոքի փաստական հանգամանքները. 

Բողոք բերած անձի և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 

Հանձնաժողովին ներկայացված փաստաթղթերից բխում են հետևյալ փաստական 

հանգամանքները. 

3.1. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 17.02.2011թ. թիվ 1013327 հանձնարարագրի 

համաձայն «Տաթևիկ» ՍՊԸ-ում կատարվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների 

ճշտության ստուգում, որի արդյունքում 18.05.2011թ. կազմվել է թիվ 1013327 ստուգման 

ակտը։ Ստուգման ակտով ընկերությանն առաջադրվել է 57.575.135 ՀՀ դրամ գումարի 

հարկային պարտավորություններ: 

3.2. Ստուգման ակտը վիճարկվել է թիվ ՎԴ/3564/05/11 վարչական գործի 

շրջանակներում, որի արդյունքում վարչական դատարանի 19.12.2011թ.-ի վճռով հայցը 

մերժվել է, իսկ բողոքարկումների արդյունքում՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 08.08.2012թ. 

վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշմամբ մտել է օրինական ուժի մեջ: 

3.3. թիվ ԵԱԴԴ/0060/01/12 քրեական գործի շրջանակներում նշանակված 

դատաապրանքագիտական և դատահաշվապահական համալիր փորձաքննության 

եզրակացության հիման վրա՝ որպես նոր երևան եկած հանգամանք, թիվ ՎԴ/3564/05/11 
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վարչական գործով ներկայացվել է վճռաբեկ բողոք, որը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 

13.04.2016թ. որոշմամբ թողնվել է առանց քննության: 

3.4. թիվ ՎԴ/6099/05/11 վարչական գործով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի Մաշտոցի հարկային 

տեսչությունը պահանջել է Ընկերությունից բռնագանձել 57.575.135 ՀՀ դրամ գումար: 

Հարկային մարմինն ընդունել է, որ հայցը հարուցվելուց հետո Ընկերության կողմից 

18.830.351 դրամի չափով վճարում է կատարվել։ ՀՀ վարչական դատարանի 

27.05.2014թ. վճռով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի հարկային տեսչության հայցը բավարարվել է 

մասնակիորեն. Տաթևիկ ՍՊԸ-ից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի որոշվել է բռնագանձել 

38.513.515 ՀՀ դրամ, այդ թվում` ԱԱՀ-ի գծով 169.972 ՀՀ դրամ տույժ, շահութահարկի 

գծով 7.395.558 ՀՀ դրամ տույժ, 25.217.119 ՀՀ դրամ տուգանք, պարտադիր 

սոցիալական ապահովության վճարի գծով 14.970 ՀՀ դրամ տույժ, 18.05.2011թ.-ի թիվ 

1013327 ստուգման ակտի հիմքով մասհանման գծով 5.715.896 ՀՀ դրամ: 

3.5. 2017 թվականի մայիսի 2-ին Ընկերությանն է հասցեագրվել Ընկերության՝ 

հարկային արտոնությունները կիրառելու և սնանկության դիմումը հետ վերցնելու մասին 

10.03.2017թ. և 18.04.2017թ. դիմումներին ի պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ իրավաբանական 

վարչության պետի թիվ 11-17/14786-17 գրությունը, որով հիմք ընդունելով «Հարկային 

մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» 

ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենք) 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետի, 7-րդ, 9-րդ հոդվածների, 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.1-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, «Հարկերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները և այն փաստը, որ դիմումատուի 

կողմից ներկայացված ճշտված հաշվարկը վերաբերում է 2011 թվականի հաշվետու 

ժամանակաշրջանին, որից անցել է երեք տարի, Ընկերությունը տեղեկացվել է, որ 

«Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ 

սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները կիրառելի չեն «Տաթևիկ» ՍՊ ընկերության 

հարկային պարտավորությունների նկատմամբ, բացակայում են անհրաժեշտ 

իրավական հիմքերը սնանկության դիմումը դատարանից հետ վերցնելու և 

ՎԴ/6099/05/11 վարչական դատարանի կատարողական թերթը ԴԱՀԿ ծառայությունից 

հետ պահանջելու համար: 

3.6. Ընկերությունը 25.05.2017թ. գանգատ է հասցեագրել Գանգատարկման 

հանձնաժողով: Վերջինս 20.06.2017թ. թիվ 34/6 որոշմամբ մերժել է Ընկերության 

գանգատը: Որոշմամբ Գանգատարկման հանձնաժողովը հիմք ընդունելով «Հարկերի 

մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ, 13-րդ, 16.1-րդ, 25-րդ հոդվածների, 30.1-րդ հոդվածի 4-րդ 

պարբերության, «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 51-րդ հոդվածի, «Հարկային 
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մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» 

ՀՀ օրենքի 1-ին, 2-րդ, 7-րդ հոդվածների, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 43-

րդ հոդվածի 5-րդ մասի կարգավորումները և հաշվի առնելով սույն հարցին առնչվող 

փաստական հանգամանքները, Հանձնաժողովը գանգատը մերժել է: 

 

4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ 

բողոքը՝ հարկային արտոնությունների կիրառման մասով ենթակա է մերժման, իսկ 

Ընկերությանը սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ դատական գործով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 

կողմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքը հետ վերցնելու պահանջի մասով՝ 

կարճման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Սույն բողոքի շրջանակներում Հանձնաժողովը գտնում է, որ հարկային 

արտոնությունների կիրառման մասով անհրաժեշտ է անդրադառնալ հետևյալ 

հարցադրումներին՝ 

- Ընկերության կողմից ներկայացված ճշգրտված հաշվարկի արդյունքում 

լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ առաջացե՞լ են, թե՝ ոչ. 

- Օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված 90 աշխատանքային օրվա ժամկետը 

վերաբերու՞մ է արդյոք «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ և 30.1-րդ հոդվածի 4-րդ 

պարբերությամբ սահմանված իրավահարաբերությունների կարգավորմանը, թե՝ ոչ. 

- առկա՞ են արդյոք Օրենքի 8-րդ հոդվածի կիրառման համար անհրաժեշտ բոլոր 

պայմանները, թե՝ ոչ. 

- առկա՞ են արդյոք Օրենքի 9-րդ հոդվածի կիրառման համար անհրաժեշտ բոլոր 

պայմանները, թե՝ ոչ: 

Առաջին հարցադրման առնչությամբ Հանձնաժողովը էական է համարում հետևյալ 

փաստական հանգամանքների առկայությունը, որոնք հաստատված են նաև օրինական 

ուժի մեջ մտած թիվ ՎԴ/3564/05/11 և ՎԴ/6099/05/11 վարչական գործերով կայացված 

դատական ակտերով, որպիսիք են՝ 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 17.02.2011թ. թիվ 1013327 հանձնարարագրի 

համաձայն «Տաթևիկ» ՍՊԸ-ում կատարվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների 

ճշտության ստուգում, որի արդյունքում 18.05.2011թ. կազմվել է թիվ 1013327 ստուգման 

ակտը։ Ստուգման ակտով ընկերությանն առաջադրվել է 57.575.135 ՀՀ դրամ գումարի 

հարկային պարտավորություններ: 
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- Ստուգման ակտը վիճարկվել է թիվ ՎԴ/3564/05/11 վարչական գործի 

շրջանակներում, որի արդյունքում վարչական դատարանի 19.12.2011թ.-ի վճռով հայցը 

մերժվել է, իսկ բողոքարկումների արդյունքում՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 08.08.2012թ. 

վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշմամբ մտել է օրինական ուժի մեջ: 

- թիվ ԵԱԴԴ/0060/01/12 քրեական գործի շրջանակներում նշանակված 

դատաապրանքագիտական և դատահաշվապահական համալիր փորձաքննության 

եզրակացության հիման վրա՝ որպես նոր երևան եկած հանգամանք, թիվ ՎԴ/3564/05/11 

վարչական գործով ներկայացվել է վճռաբեկ բողոք, որը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 

13.04.2016թ. որոշմամբ թողնվել է առանց քննության: 

- թիվ ՎԴ/6099/05/11 վարչական գործով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի Մաշտոցի հարկային 

տեսչությունը պահանջել է Ընկերությունից բռնագանձել 57.575.135 ՀՀ դրամ գումար: 

Հարկային մարմինն ընդունել է, որ հայցը հարուցվելուց հետո Ընկերության կողմից 

18.830.351 դրամի չափով վճարում է կատարվել։ ՀՀ վարչական դատարանի 

27.05.2014թ. վճռով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի հարկային տեսչության հայցը բավարարվել է 

մասնակիորեն. Տաթևիկ ՍՊԸ-ից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի որոշվել է բռնագանձել 

38.513.515 ՀՀ դրամ, այդ թվում` ԱԱՀ-ի գծով 169.972 ՀՀ դրամ տույժ, շահութահարկի 

գծով 7.395.558 ՀՀ դրամ տույժ, 25.217.119 ՀՀ դրամ տուգանք, պարտադիր 

սոցիալական ապահովության վճարի գծով 14.970 ՀՀ դրամ տույժ, 18.05.2011թ.-ի թիվ 

1013327 ստուգման ակտի հիմքով մասհանման գծով 5.715.896 ՀՀ դրամ: 

Նշված փաստական հանգամանքներից անմիջականորեն հետևում է, որ 

Ընկերությանը վերագրված հարկային պարտավորությունները հաստատված են 

դատական կարգով վիճարկված և իրավաչափ ճանաչված ստուգման ակտով, իսկ 

դրանից բխող գումարների բռնագանձման պահանջը՝ օրինական ուժի մեջ մտած 

դատական ակտով: Ընդ որում, ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ հարկային 

արտոնությունների նպատակով ներկայացված ճշտված հարկային հաշվարկի և սույն 

բողոքի հիմքում ներկայացված թիվ ԵԱԴԴ/0060/01/12 քրեական գործի շրջանակներում 

նշանակված դատաապրանքագիտական և դատահաշվապահական համալիր փորձա-

քննության եզրակացության հիման վրա ներկայացվել է վճռաբեկ բողոք՝ ուղղված 

ստուգման ակտի իրավաչափության վիճարկմանը, սակայն այն թողնվել է առանց 

քննության, ինչից իր հերթին հետևում է, որ դատական ակտի բեկանված չլինելու 

պարագայում այն չի կարող դիտվել ինքնուրույն հիմք՝ ստուգման ակտում առկա 

տեղեկատվությունը ոչ պատշաճ գնահատելու համար:    
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Նշվածի արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ Բողոք բերած անձի կողմից 

ներկայացված ճշտված հաշվարկը չի կարող Օրենքի 7-րդ հոդվածի իմաստով հիմք 

հանդիսանալ նույն օրենքով սահմանված հարկային արտոնությունների կիրառման 

համար, քանի որ այն չի առաջացնում դատական ակտով հաստատված 18.830.351 

դրամի հարկային պարտավորության համեմատությամբ լրացուցիչ հարկային 

պարտավորություն, ինչն էլ իր հերթին հանդիսանում է Օրենքի 7-րդ հոդվածի 

կիրառման անհրաժեշտ պայման: 

Մասնավորապես, Օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն, սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի   

5-րդ կետում նշված անձինք ազատվում են մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ը 

ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց 

հետո օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում հարկային մարմին ներկայացված 

ճշտված կամ առաջին անգամ ներկայացվող հարկային հաշվարկներով առաջացած 

հարկի լրացուցիչ գումարների նկատմամբ հաշվարկվող և վճարման ենթակա տույժերի 

և տուգանքների վճարումից, եթե …………….. : 

Անդրադառնալով Բողոք բերած անձի այն փաստարկին, որ ո՛չ «Ռեզիդենտների 

կողմից շահութահարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգում, ո՛չ 

Օրենքում, և ո՛չ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում որևէ պահանջ չկա, որ ճշտված 

հաշվարկով լրացուցիչ շահութահարկի գումարը պարտադիր պետք է միայն ավել լինի 

նախկինում ներկայացված հաշվարկի համեմատությամբ, Հանձնաժողովը գտնում է, որ 

այն հիմնավոր է, սակայն դա էական նշանակություն ունի միայն այն դեպքում, երբ 

խոսքը վերաբերում է ընթացիկ գործունեության շրջանակներում օրենքով սահմանված 

կարգով ճշտված հաշվարկներ ներկայացնելուն, մինչդեռ Օրենքի 7-րդ հոդվածով 

սահմանված արտոնությունների կիրառման համար անհրաժեշտ է ճշտված հաշվարկի 

արդյունքում լրացուցիչ գումարների առաջացում, որպիսի փաստական հանգամանքի 

բացակայությանն իրավացիորեն անդրադարձել է Գանգատարկման հանձնաժողովը: 

Երկրորդ հարցադրման առնչությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ Օրենքի 7-րդ 

հոդվածով սահմանված 90 աշխատանքային օրվա ժամկետը չի հանդիսանում 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.1-րդ հոդվածի 4-րդ պարբերությամբ սահմանված 

ժամկետի փոփոխություն՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. Բողոք բերած անձը որպես այդ 

մասով բողոքի հիմնավորում կիրառելի է համարել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 79-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 85-րդ հոդվածի 

կարգավորումները, որոնք Հանձնաժողովը համարում է ոչ կիրառելի, մասնավորապես՝  
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- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության համաձայն, 

առանձին հարկատեսակների կամ դրանց փոխարինող վճարների մասին օրենքներում 

(բացառությամբ «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով) հարկային հաշվարկների (հաշվետվությունների, տեղեկությունների, 

հայտարարագրերի) ճշտման մասին ուղղակի նշում կատարված չլինելու դեպքում հարկ 

վճարողը կարող է ներկայացնել ճշտված (ճշգրտված) հարկային հաշվարկներ 

(հայտարարագրեր, տեղեկություններ, հաշվետվություններ)` հաշվի առնելով 

հաշվարկների (հայտարարագրերի, տեղեկությունների, հաշվետվությունների) 

ներկայացման համար սույն հոդվածի և սույն օրենքի 30.1-րդ հոդվածի 

սահմանափակումները: 

- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.1-րդ հոդվածի 4-րդ պարբերության 

համաձայն, հարկային պարտավորությունները չեն կարող փոփոխվել, եթե դրանք 

վերաբերում են այն հաշվետու ժամանակաշրջանին, որից անցել է երեք տարի: 

Անկախ առանձին հարկատեսակների մասին օրենքներով սահմանված դրույթներից` 

սույն պարբերությունում նշված ժամկետը լրանալուց հետո սույն պարբերությունում 

նշված հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող հաշվարկներ, 

հայտարարագրեր և հաշվետվություններ (այդ թվում` ճշտված) չեն կարող 

ներկայացվել: 

- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 79-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, 

ժամանակավոր գործողություն կարող է սահմանվել ողջ ակտի կամ դրա առանձին 

մասերի համար: Այս դեպքում պետք է նշվի ակտի կամ դրա առանձին մասի 

գործողության հստակ ժամկետը: Մինչև սահմանված ժամկետի ավարտն ակտն 

ընդունող մարմինը կարող է երկարաձգել ակտի գործողության ժամկետը կամ դրան 

հաղորդել անժամկետ բնույթ: 

Նշված նորմը կիրառելի չի կարող համարվել, քանի որ խոսքը վերաբերում է 

իրավական ակտի կամ դրա մասերի՝ ժամանակի մեջ գործողությանը, մինչդեռ 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.1-րդ հոդվածի 4-րդ պարբերությամբ և Օրենքի 7-րդ 

հոդվածով սահմանված ժամկետները չեն կարող համարվել իրավական ակտի կամ դրա 

մի մասի գործողության ժամկետներ, այլ ժամկետներ են, որոնք սահմանված են 

սուբյեկտների կողմից որոշակի գործողությունների իրականացման համար: 

- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

իրավական ակտերով սահմանված ժամկետը որոշվում է օրացուցային տարով, ամսով, 
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ամսաթվով կամ տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով, օրերով կամ ժամերով 

հաշվարկվող որոշակի ժամանակահատվածի ավարտով: 

Նշված նորմը հանդիսանում է ընդհանուր նորմ, որը կիրառելի է իրավական 

ակտով սահմանված ցանկացած ժամկետի հաշվարկման համար, և որևէ կերպ չի 

հիմնավորում Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը՝ Օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված 

90-օրյա ժամկետը ճշտված հաշվարկների ներկայացման նոր ժամկետ գնահատելու 

վերաբերյալ: 

- «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 85-րդ հոդվածի համաձայն՝ եթե 

օրենքով կամ տվյալ իրավահարաբերությունը կարգավորող օրենսդրական ակտով 

սահմանված է ժամկետների հաշվարկման այլ կարգ, ապա տվյալ ակտով կարգավորվող 

իրավահարաբերությունների ժամանակ կիրառվում է այդ օրենքով կամ 

իրավահարաբերությունը կարգավորող օրենսդրական ակտով սահմանված 

ժամկետների հաշվարկման կարգը: 

Բողոք բերած անձի կողմից խեղաթյուրվել է նաև վերոհիշյալ նորմի իմաստը, 

քանի որ այն ամբողջությամբ վերաբերում է ժամկետների հաշվարկման կարգին՝ 

սահմանված «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 82-84-րդ հոդվածներով և դրա 

չկիրառմանը՝ այլ իրավական ակտով ժամկետների հաշվարկման այլ կարգ սահմանված 

լինելու պարագայում, որպիսի պարագայում և՛ս չի հիմնավորվում բողոքով 

ներկայացված փաստարկը: 

Նշվածի կապակցությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ «Հարկերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 30.1-րդ հոդվածի 4-րդ պարբերությունը իմպերատիվ կանոնակարգում է 

սահմանում ճշտված հաշվարկների ներկայացման ժամկետների մասով, որը 

փոփոխման ենթակա չէ: Միաժամանակ, նշված ժամկետը որևէ կերպ չի հակասում 

Օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված 90 աշխատանքային օրվա ժամկետին, քանի որ 

նշված ժամկետը գործում է այլ իրավահարաբերության շրջանակներում, այն է՝ 

արտոնությունների կիրառումը տվյալ ժամկետում կոնկրետ գործողության կատարման 

դեպքում, որն էլ իր հերթին պետք է իրականացվի օրենքի պահանջների 

համապատասխան:  

Օրենքի 7-րդ հոդվածի մեկնաբանությունից հետևում է, որ՝  

- կազմակերպություններն ազատվում են մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ը 

ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հաշվարկվող և վճարման ենթակա 

տույժերի և տուգանքների վճարումից, եթե դրանք առաջացել են սույն օրենքն ուժի մեջ 

մտնելուց հետո օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում հարկային մարմին 
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ներկայացված ճշտված կամ առաջին անգամ ներկայացվող հարկային հաշվարկներով 

առաջացած հարկի լրացուցիչ գումարների նկատմամբ. 

- ճշտված կամ առաջին անգամ ներկայացվող հարկային հաշվարկները 

ներկայացվում և գումարների վճարումը կատարվում են սույն օրենքն ուժի մեջ 

մտնելուց հետո՝ 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում:   

Նշված դրույթների մեկնաբանությունից անմիջականորեն հետևում է, որ 

արտոնության կիրառման համար անհրաժեշտ գործողության կատարումը, այն է՝ 

ճշտված հաշվարկ ներկայացնելը 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում առաջացնում է 

իրավական հետևանք մեկ այլ պայմանի առկայության դեպքում, որպիսին է 

հանդիսանում օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում՝ հաշվետու 

ժամանակաշրջանից երեք տարին չգերազանցող ժամկետի վերաբերյալ հարկային 

պարտավորությունների փոփոխումը և դրա մասին ճշտված հարկային հաշվարկով 

լրացուցիչ գումարների առաջացումը, որը բացակայում է ինչպես առաջին հարցադրման 

շրջանակներում հաստատված փաստերի, այնպես էլ ճշտված հարկային հաշվարկները 

ներկայացնելու օրենքով սահմանված կարգի և դեպքերի, որպիսին հանդիսանում են 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ և 30.1-րդ հոդվածների կարգավորումները, 

խախտման արդյունքում:  

Ընդ որում, Հանձնաժողովը գտնում է, որ նշված դիրքորոշումը հիմնավորվում է 

նաև այն փաստով, որ ցանկացած ճշտված հաշվարկ հանգեցնում է հարկային 

պարտավորության փոփոխման, որի անթույլատրելիությունը իմպերատիվ կերպով 

սահմանված է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.1-րդ հոդվածի 4-րդ պարբերությամբ՝ 

պայմանավորված հաշվետու ժամանակաշրջանի համար սահմանված ժամկետի 

սահմանափակմամբ: 

Առաջին և երկրորդ հարցադրումների շրջանակներում Հանձնաժողովը 

եզրահանգում է, որ Օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված արտոնությունը Բողոք բերած 

անձի նկատմամբ կիրառելի չէ, որպիսի պարագայում բողոքն այդ մասով ենթակա է 

մերժման: 

Անդրադառնալով Օրենքի 8-րդ հոդվածի կիրառման վերաբերյալ բողոքին, 

Հանձնաժողովը հարկ է համարում անդրադառնալ դրա կիրառման համար Օրենքով 

սահմանված պայմաններին, մասնավորապես՝  

Օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն՝ սույն օրենքով սահմանված 

արտոնություններից օգտվող անձինք արտոնություններին վերաբերող հաշվետու 

ժամանակաշրջանների համար պարտադիր սոցիալական ապահովագրության 
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(ապահովության) վճարների և հարկային օրենսդրության պահանջները խախտելու 

համար այդ արտոնությունների մասով չեն ենթարկվում պատասխանատվության, իսկ 

հարուցված վարույթները ենթակա են կարճման: 

Օրենքի նշված դրույթից հետևում է, որ պատասխանատվությունից ազատվում են, 

ինչպես նաև կարճվում են այն սուբյեկտների վերաբերյալ վարույթները, որոնք Օրենքով 

համարվում են արտոնություններից օգտվող անձինք: Նշվածի կապակցությամբ Օրենքի   

2-րդ հոդվածի 5-րդ կետը սահմանում է. «Սույն օրենքի գործողությունը սույն օրենքով 

սահմանված դեպքերում ու կարգով տարածվում է՝ ……. 

5) մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառող հաշվետու ժամանակա-

շրջանների համար սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո օրենքով սահմանված կարգով 

և դեպքերում հարկային մարմին ճշտված կամ առաջին անգամ ներկայացվող հարկային 

հաշվարկներ ներկայացրած կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 

վրա»: 

Նշված սուբյեկտների մասով կիրառելի արտոնությունն իր հերթին սահմանված է 

Օրենքի 7-րդ հոդվածով, որի առնչությամբ Հանձնաժողովն արդեն իսկ արտահայտել է 

իր դիրքորոշումը: Հետևաբար, նկատի ունենալով այն փաստը, որ Օրենքի 2-րդ 

հոդվածով սահմանված արտոնությունից օգտվող անձ համարվելու տեսանկյունից 

անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում 

հարկային մարմին ճշտված կամ առաջին անգամ ներկայացվող հարկային հաշվարկներ 

ներկայացրած լինելու փաստը, որն իր հերթին պարտադիր պայման է հանդիսանում 

նաև Օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված արտոնությունների կիրառման համար և որը 

բացակայում է Բողոք բերած անձի պարագայում, Հանձնաժողովը գտնում է, որ 

բացակայում է նաև Օրենքի 8-րդ հոդվածի կիրառման համար անհրաժեշտ 

պայմաններից մեկը՝ արտոնություններից օգտվող անձ հանդիսանալը, որպիսի 

պարագայում բողոքն այդ մասով ևս ենթակա է մերժման: 

  Անդրադառնալով Օրենքի 9-րդ հոդվածի կիրառման վերաբերյալ բողոքին, 

Հանձնաժողովը հարկ է համարում անդրադառնալ դրա կիրառման համար Օրենքով 

սահմանված պայմաններին, մասնավորապես՝  

Օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն. «Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող` 

սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով սահմանված եկամուտների մասով առաջացած 

պարտավորությունների բռնագանձման կամ սնանկության վերաբերյալ 
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դատարաններում գտնվող հայցերը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայություն ներկայացված կատարողական թերթերը բավարարվում են 

պարտատիրոջ (լիազորված մարմնի) կողմից սույն օրենքով սահմանված կարգով 

վերահաշվարկված հայցապահանջի (պահանջի) չափով: 

Նշված հոդվածի տառացի մեկնաբանությունից հետևում է, որ ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ 

ներկայացված կատարողական թերթերը բավարարվում են պարտատիրոջ կողմից սույն 

օրենքով սահմանված կարգով վերահաշվարկված հայցապահանջի չափով, որպիսի 

հանգամանքը՝ արտոնությունների կիրառման համար հիմքերի բացակայությամբ 

պայմանավորված, քննարկվող գործի շրջանակներում բացակայում է, հետևաբար 

Օրենքի 9-րդ հոդվածի կիրառման և դրա հիման վրա կատարողական թերթը հետ 

պահանջելու մասով և՛ս բողոքն անհիմն է: 

Հանձնաժողովը, գտնում է, որ Ընկերությանը սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ 

դատական գործով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքը հետ 

վերցնելու պահանջի մասով բողոքը ենթակա է կարճման՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

 Այդ առումով Հանձնաժողովն էական է համարում հետևյալ հարցադրումը՝ ինչ 

գործողություն է հանդիսանում վերաքննիչ բողոք ներկայացնելը և դրա առնչությամբ 

ինչպիսի իրավահարաբերություններ են առաջացել ՊԵԿ-ի և Ընկերության միջև: 

Քննարկվող գործի հանգամանքների համաձայն, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը դիմում է 

ներկայացրել դատարան՝ Ընկերությանը սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ, որ արդյունքում 

Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավիթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր 

իրավասության դատարանի կողմից քննվել է թիվ ԵԱԴԴ/0174/04/16 սնանկության 

գործը: 

Դատարանը 02.06.2017թ.-ի վճռով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի դիմումը մերժել է հետևյալ 

պատճառաբանությամբ. «Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սույն գործում նշված 

դատական ակտը հարկադիր կատարման ներկայացնելու, նշված դատական ակտի 

հիման վրա կատարողական վարույթն ավարտվելու վերաբերյալ գործում ապացույցների 

բացակայության պայմաններում դատարանն արձանագրում է, որ պետական իրավասու 

մարմինը` ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն օրենքով նախատեսված 6 ամսյա 

ժամկետում սնանկության մասին դիմում չի ներկայացրել, հետևաբար վերջինս չի կարող 

համարվել պատշաճ դիմող: Հետևաբար դատարանը, արձանագրելով, որ սույն գործում 

գործով սնանկության հատկանիշներն առկա են, այնուամենայնիվ, սույն գործով դիմողի` 

պատշաճ չլինելու պայմաններում դատարանը գտնում է, որ ՀՀ ԿԱ Պետական 



22 
 

եկամուտների կոմիտեի ներկայացված դիմումը` «Տաթևիկ» ՍՊԸ-ին սնանկ ճանաչելու 

մասին, ենթակա է մերժման:»: 

Նշված վճիռը ՊԵԿ-ի կողմից բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարան, և բողոքի 

քննությունը գտնվում է ընթացիկ փուլում: 

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն՝ սնանկության 

գործերի վարումն իրականացվում է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքով, ՀՀ դատական օրենսգրքով և սույն օրենքով սահմանված կարգով:  

Ինչպես ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով, այնպես էլ 

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքով վերաքննության կարգով բողոքարկումը 

հանդիսանում է դատավարական հիմնական իրավունքներից մեկը, որը և 

համապատասխանաբար իրացվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից: 

Վերոհիշյալ փաստական և իրավական հիմքերից հետևում է, որ ինչպես ՊԵԿ-ը, 

այնպես էլ Ընկերությունը թիվ ԵԱԴԴ/0174/04/16 սնանկության գործով հանդես են գալիս 

որպես դատավարական կողմեր՝ օժտված դատավարական իրավունքներով և 

պարտականություններով, որոնց իրացումը չի կարող գնահատվել որպես 

վարչարարություն և բողոքարկվել դրա շրջանակներում: 

Նշված արգելքն անմիջականորեն սահմանված է նաև «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 

համաձայն որի՝ սույն օրենքի գործողությունը չի տարածվում դատավարական 

իրավունքի նորմերով կարգավորվող հարաբերությունների վրա:   

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 73-

րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, բացառությամբ բողոքն առանց քննության թողնելու 

դեպքերի, մնացած դեպքերում կիրառվում են դիմումների վերաբերյալ վարչական 

մարմնի որոշումների համար սահմանված ընդհանուր կանոնները:  

Նույն օրենքի 50-րդ հոդվածի 1-ին կետի «զ» ենթակետի համաձայն՝ դիմումով 

հարուցված վարչական վարույթը կարճվում է, եթե դիմումն անթույլատրելի է: 

Վերոգրյալի արդյունքում՝ ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և 

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

կետի,  50-րդ հոդվածի 1-ին կետի «զ» ենթակետի պահանջներով՝ 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 1. Տաթևիկ ՍՊ ընկերության 14.08.2017թ.-ի վարչական բողոքը՝ Օրենքի 7-րդ և   

8-րդ հոդվածներով սահմանված արտոնությունները Ընկերության նկատմամբ կիրառելու 
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և մինչև 2016թ.-ի սեպտեմբերի 30-ը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջաններին 

վերաբերող պատասխանատվությունից՝ ներառյալ հաշվարկված և վճարման ենթակա 

տույժերի և տուգանքների վճարումից ազատելու, արդյունքում վերահաշվարկ 

կատարելու և Օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն կատարողական թերթը հետ 

պահանջելու մասով, մերժել: 

  2. Ընկերությանը սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ թիվ ԵԱԴԴ/0174/04/16 

սնանկության գործով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքը հետ 

վերցնելու պահանջի մասով վարչական վարույթը կարճել: 

3. 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 

 


