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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ № 03/04 
(Նեոտրանս ՍՊ ընկերության 02.03.2018թ.-ի վարչական բողոքը մերժելու մասին) 

 
 
 Ք. ԵՐԵՎԱՆ                  «06» ԱՊՐԻԼԻ 2018թ. 
 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ 

նախագահությամբ ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ ԿԱ 

ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 2018թ. 

հունվարի 9-ի թիվ 1/2 որոշման վերաբերյալ Նեոտրանս ՍՊ ընկերության 

02.03.2018թ.-ի վարչական բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

  Նեոտրանս ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն կամ Բողոք բերած 

անձ)՝ ի դեմս տնօրեն Տաթևիկ Մանտոյանի, բողոք է ներկայացրել ՀՀ տեսչական 

մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողով (այսուհետ` նաև 

Հանձնաժողով)՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-

վարչության 28.11.2017թ. թիվ 1012875 ստուգման ակտի (այսուհետ նաև՝ Ակտ) և ՀՀ ԿԱ 

ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի (այսուհետ 

նաև՝ Գանգատարկման հանձնաժողով) 09.01.2018թ.-ի թիվ 1/2 որոշման (այսուհետ 

նաև՝ Որոշում) վերաբերյալ:  

 Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 02.03.2018թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ փոքր հարկ վճարողների հարկային 

տեսչություն-վարչության (այսուհետ նաև՝ Վարչություն) կողմից 27.09.2017թ.-ից մինչև 



 
 

07.11.2017թ.-ին Ընկերության մոտ կատարվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների 

և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների 

կատարման ճշտության ստուգում: 

 Վարչությունը 20.11.2017թ.-ին կազմել է ակտի նախագիծ (այսուհետ նաև՝ 

Նախագիծ) և այն հանձնվել է տնտեսավարող սուբյեկտին ոչ շուտ քան 20.11.2017 

թվականին: 

23.11.2017թ. Ընկերությունը գրավոր առարկություն է ներկայացրել Նախագծի 

վերաբերյալ, որը հարկային մարմնի կողմից մնացել է անպատասխան: 

Վարչությունը 28.11.2017թ.-ին կազմել է Ակտ, որով Ընկերությանն առաջադրվել է 

պետական բյուջե վճարման ենթակա 20.130.160 ՀՀ դրամի չափով պարտավորություն: 

 Ակտը Ընկերության կողմից բողոքարկվել է Գանգատարկման հանձնաժողով, 

սակայն 09.01.2018թ.-ի որոշմամբ բողոքը մերժվել է: 

Բողոք բերած անձը պնդում է, որ Վարչության 28.11.2017թ.-ի թիվ 1012875 

ստուգման ակտը և Գանգատարկման հանձնաժողովի 09.01.2018թ.-ի թիվ 1/2 որոշումն 

ոչ իրավաչափ վարչական ակտեր են դրանցով խախտվել են Ընկերության՝ ՀՀ 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով երաշխավորված իրավունքներն ու օրինական 

շահերը և դրանք ենթակա են վերացման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 6-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի 

համաձայն՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, 

որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով: 

Սահմանադրության և օրենքների հիման վրա և դրանց իրականացումն 

ապահովելու նպատակով Սահմանադրությամբ նախատեսված մարմինները կարող են 

օրենքով լիազորվել ընդունելու ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր: 

Լիազորող նորմերը պետք է համապատասխանեն իրավական որոշակիության 

սկզբունքին: 

Սահմանադրական այս դրույթն իր արտացոլումն է գտել «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք)    4-րդ 

հոդվածի 1-ին մասում, որի համաձայն՝ վարչական մարմինները պարտավոր են հետևել 

օրենքների պահպանմանը: 

Վերը նշված դրույթներով ամրագրվում Է իրավական պետության իշխանության 



 
 

թույլատրելի շրջանակի բովանդակությունն առ այն, որ պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարել 

միայն ՀՀ Սահմանադրությամբ, օրենքներով և դրանց հիման վրա ընդունված 

օրենսդրական այլ ակտերով նախատեսված գործողություններ, հետևաբար՝ այդ 

լիազորությունները (գործառույթները, իրավունքները և պարտականությունները) 

կամայական չեն և չեն կարող հակասել Սահմանադրությանը, օրենքներին և դրանց 

հիման վրա ընդունված օրենսդրական այլ ակտերին, ինչը նշանակում է, որ 

Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական մարմիններն իրենց գործունեությունում 

«ազատ» չեն, այլ կաշկանդված են իրավունքով և օրենքով, ինչը դրսևորվում է օրենքի 

գերակայությամբ՝ վարչական մարմնի ոչ մի իրավական ակտ, գործողություն կամ 

անգործություն չպետք Է հակասի օրենքին: 

Բողոք բերած անձը հարկային մարմնի կողմից կայացված վարչական ակտի 

օրինականությունը և իրավաչափությունը որոշելու համար առաջարկում է բարձրացնել 

հետևյալ հարցադրումները. 

1. Արդյո՞ք հարկային մարմնի կողմից իրավաչափ է որպես հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալ հիմք ընդունել ավտոմեքենայի 

բեռնատարողության առավելագույն զանգվածը և արդյո՞ք «օպտիմալ կշիռ» և 

«առավելագույն զանգված» հասկացությունները նույնն են: 

Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն՝ Սույն օրենքով 

սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում հարկի հասկացությունը և հարկերի 

տեսակները, հարկային վեճերի լուծման կարգը, Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային օրենսդրության (այսուհետ՝ հարկային օրենսդրություն) և հարկային 

հարաբերությունները կարգավորող մյուս իրավական ակտերի խախտումների համար 

պատասխանատվությունը, ինչպես նաև այն սկզբունքները, որոնց վրա հիմնվում են 

հարկերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը և հարկային 

հարաբերություններ կարգավորող մյուս իրավական ակտերը: 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի ա) ենթակետի համաձայն՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային հարաբերությունները կարգավորվում 

են՝ հարկային օրենսդրությամբ, որը բաղկացած է սույն օրենքից և առանձին 

հարկատեսակների մասին օրենքներից: 

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 



 
 

համաձայն՝ Սույն օրենքի իմաստով՝ հաստատագրված վճարը սույն օրենքով 

նախատեսված չափերով և ժամկետներում հաստատագրված վճար վճարողների 

կողմից պետական բյուջե վճարվող ավելացված արժեքի հարկին և (կամ) 

շահութահարկին փոխարինող պարտադիր և անհատույց վճար է: 

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի «Ավտոտրանսպորտային 

գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման 

համար օգտագործվող հասկացությունները» վերտառությամբ 37-րդ հոդվածի «բ» 

կետի համաձայն՝ նույն օրենքի իմաստով ավտոմեքենայի բեռնատարողություն է 

համարվում նրա բեռնավորման օպտիմալ կշիռը, որը սահմանում է արտադրողը՝ 

տեխնիկական և շահագործման տվյալների հիման վրա: 

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

ավտոտրանսպորտային գործունեության միջոցի հետ կապված հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալ է համարվում՝ բեռնատար ավտոմեքենաներով 

գործունեություն իրականացնելու համար՝ ավտոմեքենայի բեռնատարողությունը՝ 

արտահայտված տոննաներով (...): 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 86-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

իրավական ակտը մեկնաբանվում է դրանում պարունակվող բառերի և արտահայտու-

թյունների տառացի նշանակությամբ՝ հաշվի առնելով օրենքի պահանջները: 

Իրավական ակտի մեկնաբանությամբ չպետք է փոփոխվի դրա իմաստը: Նույն հոդվածի 

2-րդ մասի համաձայն՝ եթե իրավական ակտն ընդունվել է ի կատարումն կամ 

համաձայն նույն կամ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտի, 

ապա այդ ակտը մեկնաբանվում է` առաջին հերթին հիմք ընդունելով ավելի բարձր 

իրավական ուժ ունեցող ակտի դրույթներն ու սկզբունքները: 

Վերոգրյալի հիման վրա Բողոք բերած անձը նշում է, որ փաստորեն, 

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքը բեռնատար ավտոմեքենաներով 

ավտոտրանսպորտային գործունեության մասով հաստատագրված վճարի հաշվարկման 

համար ելակետային տվյալ է համարում արտադրողի կողմից տեխնիկական 

վկայականով սահմանված ավտոմեքենայի բեռնավորման օպտիմալ կշիռը: 

Այսինքն, «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով 

ելակետային տվյալ է համարվում ավտոմեքենայի բեռնավորման օպտիմալ կշիռը, որն 

էականորեն տարբերվում է հարկային մարմնի կողմից սույն ստուգման ընթացքում 



 
 

կիրառած ելակետային տվյալից՝ «առավելագույն զանգված»-ից: Ըստ Բողոք բերած 

անձի՝ Վարչությունը, համաձայն Ակտի, հիմք է ընդունել տրանսպորտային միջոցների 

հաշվառման վկայագրերում առկա առավելագույն զանգվածը, որը սխալ է, և այդ երկու 

հասկացությունները չեն հանդիսանում միևնույն մեծությունները և չափման 

միավորները: 

Բողոք բերած անձը նշում է, որ ըստ արդի հայերեն բացատրական բառարանի՝ 

«օպտիմալ» (ռուսերեն - оптимальный) նշանակում է, մասնավորապես, 

ամենաբարենպաստ, ամենալավագույն, իսկ «առավելագույն» (ռուսերեն - 

максимальный) նշանակում է առավել ծանր, որևէ բանի սահմանը կազմող: Միևնույն 

ժամանակ կշիռը, ֆիզիկայի համաձայն, ձգողականության հետևանքով մարմնի վրա 

ազդող ուժն է, իսկ զանգվածը այդ մարմնի իներտ ծանրությունն է: Մասնավորապես, 

կշիռը ուժ է, որն ի հայտ է գալիս նյութի վրա ձգողականության ազդեցության 

հետևանքով, մինչդեռ զանգվածը էքստենսիվ մեծություն է և ցույց է տալիս մարմնի 

իներտության չափը: Օրինակ, անկշռության պայմաններում բոլոր մարմինների կշիռը 

զրո է, մինչդեռ յուրաքանչյուր մարմնի զանգվածը տարբեր է: 

Վերը նշվածը, Բողոք բերած անձի մեկնաբանմամբ, նշանակում է, որ տարբեր 

իմացաբանական բովանդակություն, և ըստ այդմ՝ տարբեր նշանակություն ունեն 

«օպտիմալ կշիռ» և «առավելագույն զանգված» հասկացությունները: Հետևապես պետք 

է փաստել, որ ելակետային տվյալի ձևավորման հարցում առանցքային նշանակություն 

ունեցող թվաբանական գործողություններ կատարելիս, Վարչությունը հիմք է ընդունել 

սխալ ելակետային տվյալներ: Ակտում մասնավորապես նշված է բեռնատարողություն 

հասկացությունը, սակայն նրա բացվածքը կամ հստակ իմաստը որևէ կերպ նշված չէ: 

Վարչությունը չի բացահայտել «բեռնատարողություն» հասկացությունը, որը 

ելակետային տվյալների ձևավորման հարցում առանցքային թվաբանական 

գործողություններ կատարելիս առաջացնում են հակասություններ կամ 

տարըմբռնումներ: 

Վերոգրյալից ելնելով՝ Բողոք բերած անձը պնդում է, որ ավտոմեքենայի 

բեռնավորման օպտիմալ կշիռը և ավտոմեքենայի թույլատրված առավելագույն 

զանգվածը միմյանցից էականորեն տարբերվող հասկացություններ են, և դրանք 

որևէ կերպ չեն կարող նույնացվել, իսկ օրենսդիրը տվյալ դեպքում 

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով որպես ավտոմեքենայի 



 
 

բեռնատարողություն է համարել ոչ թե դրա թույլատրված առավելագույն 

զանգվածը, այլ օպտիմալ բեռնավորման կշիռը, որը սահմանում է տվյալ 

ավտոմեքենայի արտադրող տեխնիկական և շահագործման տվյալների հիման վրա: 

Մինչդեռ տվյալ դեպքում Վարչությունը նույնացրել է այդ երկու հասկացությունները 

և հաստատագրված վճարի հարկման բազայի հաշվարկման համար որպես 

ավտոմեքենայի բեռնավորման օպտիմալ կշիռ հիմք ընդունել ավտոմեքենայի 

թույլատրված առավելագույն զանգվածի և դրա առանց բեռնվածության զանգվածի 

տարբերությունը թվային արտահայտությամբ: 

Հետևապես, ըստ Բողոք բերած անձի, կարելի է եզրակացնել, որ վարչական 

մարմինը դուրս է եկել իր լիազորությունների շրջանակից, չի գործել օրենքի հիման վրա, 

չի պահպանել օրինականությունը և համաչափությունը, սխալ է հաշվարկել 

հաստատագրված վճարների գումարները, հիմք է ընդունել սխալ ելակետային տվյալներ 

և եկել է սխալ եզրահանգման, մասնավորապես՝ հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետային տվյալ ավտոմեքենայի բեռնատարողության «առավելագույն 

զանգվածը» հիմք ընդունելով Վարչությունը կայացրել է անօրինական և ոչ իրավաչափ 

վարչական ակտ: 

2. Արդյո՞ք Վարչության կողմից իրավաչափ է ավտոմեքենայի 

բեռնատարողությունը որոշելու համար հիմք ընդունել միայն կիսակցորդի (կցորդի) 

տվյալները՝ հաշվի չառնելով քարշակի տվյալները: 

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 37֊րդ և 40-րդ 

հոդվածներում օրենսդիրը հաստատագրված վճարի ելակետային տվյալը որոշելու 

համար օգտագործում է ավտոմեքենայի բեռնատարողություն հասկացությունը: 

Վերը նշված օրենքում սահմանված չէ «ավտոմեքենա» (կամ «ավտոմոբիլ») 

եզրույթի բովանդակային նշանակությունը: «Ավտոմեքենա» հասկացության բովանդա-

կությունը բացահայտվում է «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 

ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածում: 

Այսպես, նշված հոդվածում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները՝ 

- Ավտոմոբիլ՝ ճանապարհով մարդկանց կամ բեռներ փոխադրելու կամ բեռներ 

փոխադրելու համար օգտագործվող տրանսպորտային միջոցի քարշակման համար 

նախատեսված մեխանիկական տրանսպորտային միջոց(...).  

- կցորդ (կիսակցորդ)՝ շարժիչով չկահավորված տրանսպորտային միջոց, որը 



 
 

նախատեսված է մեխանիկական տրանսպորտային միջոցով շարժման մեջ դրվելու և 

դրա կազմում որպես մեկ ամբողջություն երթևեկելու համար.  

- տրանսպորտային միջոց՝ ճանապարհով մարդ, բեռ կամ վրան տեղադրված 

սարքավորում փոխադրելու համար նախատեսված սարք.  

- մեխանիկական տրանսպորտային միջոց՝ շարժիչով շարժման մեջ դրվող 

տրանսպորտային միջոց, ներառյալ՝ տրակտորները, ինքնագնաց մեքենաները և 

մեխանիզմները (բացի այն տրանսպորտային միջոցներից, որոնց շարժիչի 

աշխատանքային ծավալը չի գերազանցում 50 խորանարդ սանտիմետրը), ինչպես նաև 

տրոլեյբուսները և 3 կվտ- ից ավելի հզորությամբ էլեկտրական շարժիչ ունեցող 

տրանսպորտային միջոցները.  

- ավտոգնացք՝ կցորդի (կիսակցորդի) հետ կցված մեխանիկական 

տրանսպորտային միջոց (քարշակման համար միմյանց կցված մեխանիկական 

տրանսպորտային միջոցները ավտոգնացք չեն համարվում): 

Վկայակոչված հասկացությունների բովանդակությունից, ըստ Բողոք բերած 

անձի, բխում է, որ ավտոմոբիլ է համարվում բեռներ փոխադրելու համար 

նախատեսված քարշակը (тягач) այսինքն՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցը, 

իսկ կցորդը (կամ կիսակցորդը) համարվում է տրանսպորտային միջոց, որը 

նախատեսված է բեռներ փոխադրելու նպատակով մեխանիկական տրանսպորտային 

միջոցով (կամ որ նույն է՝ ավտոմոբիլով) շարժման մեջ դրվելու և դրա կազմում որպես 

մեկ ամբողջություն երթևեկելու համար: Ընդ որում, կիսակցորդով (կամ կցորդով) 

լրակցված (միակցված) ավտոմոբիլը (քարշակը) համարվում է ավտոգնացք կամ 

տրանսպորտային միջոցների միակցված շարժակազմ: 

Վկայակոչվածի հիման վրա պետք է Բողոք բերած անձը փաստում է, որ 

կիսակցորդով լրակազմված (միակցված) քարշակը, որպես մեկ ամբողջություն, 

համարվում է ավտոմոբիլ կամ ավտոմեքենա: Սա նշանակում է, որ հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման համար նախատեսված ելակետային տվյալը ձևավորվում է ի 

հաշիվ «ավտոմեքենա» եզրույթի շրջանակի մեջ ներառված քարշակի և կիսակցորդի 

(կամ կցորդի) զանգվածների: 

Եվ քանի որ «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով 

ելակետային տվյալ է համարվում ավտոմեքենայի բեռնավորման օպտիմալ կշիռը (եթե 

նույնիսկ պայմանականորեն բեռնավորման «օպտիմալ կշիռ» հասկացությունն 



 
 

ընդունենք որպես բեռնավորման «առավելագույն զանգված»), ապա պետք է փաստել, 

որ կիսակցորդով (կամ կցորդով) միակցված քարշակի միջոցով իրականացվող 

ավտոտրանսպորտային գործունեության համար ելակետային տվյալը հաշվարկելիս 

անհրաժեշտ է հիմք ընդունել նաև քարշակի (ավտոմեքենայի) տվյալները: 

Այսինքն, ըստ Բողոք բերած անձի, եթե նույնիսկ հիմք ընդունենք Վարչության 

կողմից կիրառված բանաձևը («թույլատրելի առավելագույն զանգվածից» հանել 

«զանգվածը առանց բեռնվածության»), ապա Վարչությունը պարտավոր էր իր 

հաշվարկներում «թույլատրելի առավելագույն զանգվածից» հանել նաև քարշակի 

(ավտոմեքենայի) զանգվածը (հաշվի առնելով, որ քարշակը չի բեռնավորվում): 

Բացի այդ, Բողոք բերած անձի պնդմամբ՝ այն որ Վարչությունը ավտոմեքենայի 

բեռնատարողությունը չի կարող ճշգրիտ որոշել առանց քարշակի տեխնիկական 

տվյալները հաշվի առնելու, հավաստվում է նաև հետևյալով՝ ենթադրենք քարշակը իր 

տեխնիկական տվյալների համաձայն կարող է քարշակել ոչ ավել քան 25 տոննա 

զանգված, ինչպես կարող է Վարչությունը, առանց քարշակի տվյալները բացահայտելու 

և հաշվի առնելու որոշել, որ նշված ավտոմեքենայի բեռնատարողությունը հավասար է 

36 տոննայի: 

Վերոգրյալի արդյունքում Բողոք բերած անձը պնդում է, որ Վարչությունը 

սխալ է հաշվարկել հաստատագրված վճարի հաշվարկման համար հիմք ծառայող 

ելակետային տվյալները, քանի որ ավտոմեքենայի բեռնատարողությունը որոշելու 

համար չի բացահայտել և հաշվի չի առել քարշակի (ավտոմեքենայի) տվյալները, 

ինչը հիմք է հանդիսացել անօրինական և չհիմնավորված վարչական ակտ 

կայացնելուն: 

3. Արդյո՞ք Վարչության կողմից իրավաչափ է ստուգման ընթացքում հիմք 

ընդունել ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կարծիքը կամ ՀՀ 

ոստիկանության պարզաբանումը, որի արդյունքում պետք է որոշեր 

հաստատագրված վճարի չափը: 

Վարչությունն ակտը հիմնավորել է նրանով, որ ՀՀ տրանսպորտի և կապի 

նախարարության կարծիքով հաստատագրված վճարը և ճանապարհային վճարները 

հաշվարկելիս ավտոմեքենայի բեռնատարողությունը որոշելու համար հարկային 

մարմինների համար որպես հիմք կարող են ծառայել տվյալ տրանսպորտային միջոցի 

հաշվառման վկայագիրը …………. : 



 
 

Իսկ Գանգատարկման հանձնաժողովը Որոշման մեջ նշել է, որ ավտոմեքենայի 

բեռնատարողությունը որոշելու համար հարցում է կատարել ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն: 

Կատարված հարցման վերաբերյալ ՀՀ ԿԱ ոստիկանությունից ստացել է 

պարզաբանում, որը և հիմք է հանդիսացել վերը նշված Ակտը կայացնելու համար: 

Մեջբերելով Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի    4-րդ մասի 2-

րդ և 3-րդ կետերը, ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին 

ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի զ կետը՝ Բողոք բերած անձը պնդում է, որ 

ոստիկանության պետի պարզաբանումը և առավել ևս ՀՀ տրանսպորտի և կապի 

նախարարության  գրությունը (կարծիքը) չեն ապահովում Իրավական ակտերի 

մասին ՀՀ  օրենքի 2-րդ և 3-րդ հոդվածների պահանջները, իրավական ակտ չեն 

կարող համարվել, Վարչությունն իրավասու չէր Ակտի հիմքում դնել այդ գրությունը և 

բացառապես պետք է առաջնորդվեր օրենքով: ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների 

կոմիտեի՝ ոստիկանության պետի գրությունը իրավական ակտ դիտարկելու դեպքում 

անգամ, ըստ Բողոք բերած անձի, ստացվում է՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի համար այն ավելի բարձր իրավական ուժ ունի, քան 

օրենքը:  

Մինչդեռ, որևէ օրենքով կամ այլ իրավական ակտով ՀՀ ոստիկանությունը կամ 

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունն օժտված չեն «Հաստատագրված 

վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ ավտոմեքենայի բեռնատարողության 

հաշվարկման եղանակը (մեթոդը) պարզաբանելու իրավասությամբ, ուստի Վարչության 

կողմից ստուգման ընթացքում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կամ ՀՀ 

ոստիկանության գրությունը հաստատագրված վճարի հաշվարկ կատարելու հիմքում 

դնելն անօրինական է, ինչի արդյունքում կայացվել է անօրինական և չհիմնավորված 

վարչական ակտ: 

Ի հիմնավորումն իր փաստարկների, Բողոք բերած անձը հղում է կատարել թիվ 

ՎԴ/1948/05/16 և ՎԴ/1844/05/16 վարչական գործերով վարչական և վարչական 

վերաքննիչ դատարանների որոշումներին: 

Անդրադառնալով Ակտի 11-րդ Պարտադիր և այլ վճարներ վերտառությամբ 

կետի հիմնավորվածությանը՝ Բողոք բերած անձը մեջբերելով Ճանապարհային 

վճարների մասին ՀՀ օրենքի 101 հոդվածի 1-ին մասը, նշել է, որ հիմք ընդունելով 

բողոքում ներկայացված հիմնավորումները և եզրահանգումները, Վարչությունը նույն 



 
 

տրամաբանությամբ, հիմք ընդունելով սխալ ելակետային տվյալներ, սխալ հաշվարկներ 

է կատարել նաև ճանապարհային վճարների մասով, որը ևս ոչ իրավաչափ է: 

Ակտի 15-րդ կետով նախատեսված աշխատողի աշխատանքի ընդունումը ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չձևակերպելու պատճառով լրացուցիչ հարկային 

պարտավորության վերաբերյալ Բողոք բերած անձը Եկամտային հարկի մասին ՀՀ 

օրենքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, և Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 86-

րդ հոդվածի 1-ին մասի հիմքով գտնում է, որ խախտվել է ՀՀ Կառավարության 

25.07.2013թ. թիվ 1259-Ն որոշմամբ սահմանված՝ աշխատանքի ընդունումը ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն՝ աշխատանքի 

ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի կամ գրավոր պայմանագրի 

բացակության) փաստն արձանագրելու կարգը և արձանագրության ձևը: Մինչդեռ, ՀՀ 

Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի ուժով ստուգումն իրականացնող անձինք 

չձևակերպված աշխատողի փաստը պետք պարտավոր էին արձանագրել թիվ 1259-Ն 

որոշմամբ սահմանված կարգով և ձևով, հակառակ դեպքում խոսք չի կարող գնալ 

չձևակերպված աշխատողի մասին: 

ՀՀ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ հիմնական 

իրավունքների խախտմամբ ձեռք բերված կամ արդար դատաքննության իրավունքը 

խաթարող ապացույցի օգտագործումն արգելվում է: 

Ելնելով այդ իրավադրույթի տառացի մեկնաբանությունից՝ Բողոք բերած անձը 

պնդում է, որ այն դեպքում, երբ օրենքներով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված 

է, որ այն փաստերը, որոնք պետք է ապացուցվեն կոնկրետ օրենքներով կամ այլ 

իրավական ակտերով սահմանված ապացույցներով, այլ ապացույցներով հաստատվել 

չեն կարող: Սույն գործով որպես այդպիսի ապացույց կարող էր հանդես գալ միայն ՀՀ 

կառավարության թիվ 1259-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով կազմված 

արձանագրությամբ կամ հայտարարությամբ:  

Մեջբերելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասը, Բողոք 

բերած անձը պնդում է, որ Ընկերությունը, ղեկավարվելով նշված իրավական դրույթի 

պահանջներով, իր բոլոր աշխատողների հետ կնքել է համապատասխան 

աշխատանքային պայմանագրեր և ընդունել հրամաններ. ինչ վերաբերում է նրան, թե 

իբր ստուգումն իրականացնող անձինք ստուգման ընթացքում հայտնաբերել են երկու 

աշխատակիցներ, որոնք չեն ունեցել Ընկերության հետ համապատասխան 



 
 

աշխատանքային պայմանագրեր, չի համապատասխանում իրականությանը, ուստի 

Վարչությունն իրականացրել է ոչ իրավաչափ վարչարարություն: 

Անդրադառնալով լսված լինելու իրավունքի ապահովմանը և մեջբերելով ՀՀ 

սահմանադրության 50-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասը և ՀՀ-ում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածը՝ 

Բողոք բերած անձը նշում է, որ գործին առնչվող բոլոր հանգամանքները 

բացահայտելու, պարզաբանելու (համակողմանիության և լրիվության ապահովում), 

հետևաբար՝ իրավաչափ որոշում ընդունելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մինչև 

գործով որոշում ընդունելը վարչական մարմինն իրազեկ դառնա գործի ելքով 

շահագրգիռ բոլոր անձանց կարծիքներին, հատկապես՝ եթե ընդունվելու է միջամտող 

վարչական ակտ: ՈՒստի վարչական մարմինը պարտավոր է վարույթի մասնակիցներին 

և նրանց ներկայացուցիչներին հնարավորություն ընձեռել արտահայտվելու վարչական 

վարույթում քննվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ: 

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ վկայակոչված նորմերի համադրված վերլուծության 

հիման վրա պետք է փաստել, որ վարչական վարույթի ընթացքում քննարկվող 

փաստական հանգամանքների վերաբերյալ վարույթի մասնակիցներին և նրանց 

ներկայացուցիչներին արտահայտվելու հնարավորություն տալու վարչական մարմնի 

պարտականությունը մասնավորեցված է «Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքով, որով սահմանելով 

ստուգման ակտի նախագծի վերաբերյալ առարկություններ ներկայացնելու անձի 

հնարավորությունը՝ օրենսդիրը տվյալ իրավահարաբերությունների 

առանձնահատկությունների հաշվառմամբ, ըստ էության, հնարավորություն է ստեղծել 

տնտեսավարողի համար առարկություններ ներկայացնելու միջոցով իրացնել 

վարչական վարույթում լսված լինելու իր իրավունքը: Այսինքն, նշված օրենքով 

ամրագրված հայեցակարգը՝ առարկություններ ներկայացնելու հնարավորություն 

ամրագրելու մասով, ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է ապահովելու իր դիրքորոշումը 

ներկայացնելու, և ըստ այդմ՝ իր իրավունքների լիարժեք պաշտպանություն 

իրականացնելու անձի իրավունքը: 

Բողոք բերած անձը պնդում է, որ ստուգման վարույթը, որպես առանձին տեսակի 

վարչական վարույթ, կարող է համարվել օրենքին համապատասխան իրականացված, 



 
 

եթե վարույթն իրականացնողը լիարժեք հնարավորություն է ընձեռել վարույթի 

մասնակցին իրացնելու ստուգման ակտի նախագծի վերաբերյալ առարկություն 

ներկայացնելու իր իրավունքը, իսկ առարկություն ներկայացվելու դեպքում՝ վարչական 

մարմինն անվերապահորեն անդրադարձել է դրանց՝ մատնանշելով իր դիրքորոշումն 

առարկությունների վերաբերյալ (սրանով իմաստավորվում է «Հայաստանի 

Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ 

օրենքով նախատեսված ստուգման ակտի նախագծի վերաբերյալ առարկություն 

ներկայացնելու ինստիտուտը)՝ գործնականում ապահովելով վարույթի մասնակցի լսված 

լինելու իրավունքի իրացման հնարավորությունը և կատարելով գործի բազմակողմանի 

և օբյեկտիվ քննություն: 

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ տվյալ դեպքում վարչական մարմնի կողմից չի 

ապահովվել ստուգման ակտի նախագծի վերաբերյալ առարկություններ ներկայացնելու, 

այսինքն՝ վարչական վարույթում քննվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ 

դիրքորոշում ներկայացնելու Ընկերության իրավունքի լիարժեք իրականացման 

հնարավորություն, քանի որ Ընկերությունը սահմանված ժամկետների պահպանմամբ 

ներկայացրել է գրավոր առարկություն, սակայն դրա վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում 

(օրինակ՝ առարկությամբ մատնանշված փաստարկների հերքում) չի ամրագրվել: Սա 

նշանակում է, որ տվյալ դեպքում վարչական մարմինը չի ապահովել վարչական 

վարույթի շրջանակներում քննվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ 

դիրքորոշում ներկայացնելու Ընկերության իրավունքի գործնական իրացումը՝ 

չիրականացնելով նաև գործի բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննություն, որով, ըստ 

էության, Ընկերությունը զրկվել է իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ 

պաշտպանության հնարավորությունից:  

Բողոք բերած անձը գտնում է, որ խախտվել են ՀՀ Սահմանադրության     50-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով և Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածով, Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 55-րդ հոդվածով և 57-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով ամրագրված վարույթի փաստական հանգամանքների 

բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննության, վարչական ակտի հիմնավորվածության և 

որոշակիության պահանջները՝ ի հիմնավորումն նշելով նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 

2010 թվականի հուլիսի 30-ի թիվ ՎԴ/1215/05/09 որոշմամբ արտահայտված 



 
 

դիրքորոշումը:  

Ըստ Բողոք բերած անձի՝ ՀՀ սահմանադրության 79-րդ հոդվածի և 

Վարչարարության հիմունքների  և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի պահանջներից ելնելով՝ անհասկանալի է վարչական մարմնի միջամտող 

գործողության նպատակը, պատկանելիությունը, անհրաժեշտությունը և 

չափավորությունը: 

Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ քննարկվող դեպքում 

Ընկերության կողմից վճարման ենթակա հաստատագրված վճարի գծով ելակետային 

տվյալների ճշտության ստուգման ուղեգծում մատնանշված երկիմաստությունը, 

հակասությունը պետք է կիրառվի հօգուտ Ընկերության: Մինչդեռ, ստուգողները նշված 

հակասությունը չեն կիրառել հօգուտ Ընկերության, որպիսի իրողությունը հանգում է  

վարչական մարմնի գործողությունների ոչ իրավաչափ լինելու մասին եզրահանգմանը: 

Վերոգրյալի արդյունքում Բողոք բերած անձը խնդրել է Վարչարարության 

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

հիմքով բեկանել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-

վարչության 28.11.2017թ.-ի թիվ 1012875 ստուգման ակտը, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և 

մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 09.01.2018թ.-ի թիվ 1/2 

որոշումը և վերացնել այդ ակտերն ամբողջությամբ: 

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2018թ.-ի ապրիլի 06-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր Ընկերության 

տնօրեն Տաթևիկ Մանտոյանը և լիազորված անձ Արթուր Աբովյանը: 

Վերջիններս լսումների ընթացքում պնդեցին բողոքի հիմքերը և հիմնավորում-

ները: 

 

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. 



 
 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.08.2017թ. թիվ 1012875 հանձնարարագրի հիման 

վրա 27.09.2017թ.-ից մինչև 07.11.2017թ.-ը Ընկերությունում կատարվել է բյուջեի հետ 

փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության 

առանձին պահանջների ճշտության ստուգում:  

- Ստուգման արդյունքում 20.11.2017թ.-ին կազմվել է ստուգման ակտի նախագիծ:  

- Ընկերության կողմից Նախագծի վերաբերյալ 23.11.2017թ.-ին ներկայացվել է 

առարկություն: 

- 28.11.2017թ.-ին կազմվել է թիվ 1012875 ստուգման ակտը:  

- Ակտի 6-րդ՝ Հաստատագրված վճարներ վերտառությամբ կետում 

արձանագրված է հետևյալը. Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի    40-

րդ հոդվածի համաձայն հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալ է 

համարվում բեռնատար ավտոմեքենաներով գործունեություն իրականացնելու համար՝ 

ավտոմեքենայի բեռնատարողությունը՝ արտահայտված տոննաներով: Օրենքի 37-րդ 

հոդվածի «բ» կետի համաձայն՝ ավտոմեքենայի բեռնատարողություն Է համարվում նրա 

բեռնավորման օպտիմալ կշիռը, որը սահմանում է արտադրողը՝ տեխնիկական և 

շահագործման տվյալների հիման վրա: 

Հաշվի առնելով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի տեղակալի կողմից ներկայացված 

գրավոր դիրքորոշումը, համաձայն որի ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության 

կարծիքով հաստատագրված վճարը և ճանապարհային վճարները հաշվարկելիս 

ավտոմեքենաների բեռնատարողությունը որոշելու համար հարկային մարմինների 

համար որպես հիմք կարող Է ծառայել տվյալ տրանսպորտային միջոցի հաշվառման 

վկայագիրը և այդ հաշվառման վկայագրում նշված տվյալների հիման վրա կարող է 

որոշվել ավտոմեքենայի բեռնատարողությունը՝ «թույլատրելի առավելագույն 

զանգվածից» հանելով «զանգվածը՝ առանց բեռնվածության»: 

ՀՀ ՀՏ 30.12.1998թ. N01/60 հրամանով հաստատված հրահանգչական 

նամակի 5.5-րդ կետի համաձայն՝ ավտոկցորդով բեռնատար ավտոմեքենաների 

միջոցով ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայություններ իրականացնելու դեպքում 

ավտոկցորդի բեռնատարողությունը ներառվում Է բեռնատար ավտոմեքենաների 

ելակետային տվյալներում: 

Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, կիսակցորդով բեռնափոխադրում իրականացնելու 

դեպքում հաստատագրված վճարի և ճանապարհային վճարի չափը  որոշվում է 



 
 

ելակետային տվյալին՝ կիսակցորդի բեռնատարողությանը համապատասխան, իսկ 

ավտոկցորդով բեռնատար ավտոմեքենաներով բեռնափոխադրում իրականացնելու 

դեպքում՝ բեռնատար ավտոմեքենայի՝ ներառյալ կցորդի բեռնատարողությանը 

համապատասխան: 

Ընկերության կողմից ստուգման ընթացքում ներկայացված սկզբնական 

հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի ստուգումից պարզվեց, որ 2014թ.-ի 

հուլիս-դեկտեմբեր ամիսների համար հարկային մարմին ներկայացված 

ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակիցների մասին 

հայտարարությամբ 212UL02/AP9255, 384ՏՍ58/01L049, 382ՏՍ58/01L047, 

441ՍL02/01L046 և 330SU58/AP9230 պետհամարանիշներով տրանսպորտային 

միջոցների բեռնատարողությունները յուրաքանչյուր ամսվա համար ներկայացվել են 20 

տոննա, իսկ հաստատագրված վճարը՝ 76.000 դրամ (20*1,9*2000): Համաձայն նշված 

տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի կիսակցորդների 

բեռնատարողությունները կազմում են համապատասխանաբար 31, 26.8, 36.2, 28.6 և 

24.84 տոննա, որոնց հաստատագրված վճարը համաձայն «Հաստատագրված 

վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին կետի, յուրաքանչյուր ամիս կազմում 

Է համապատասխանաբար 117.800 դրամ (31*1.9*2000), 101.840 դրամ (26.8*1.9*2000), 

137.560 դրամ (36,2*1.9*2000), 108.680 դրամ (28.6*1.9*2000) և 94.392 դրամ 

(24.84*1.9*2000): Արդյունքում նշված տրանսպորտային միջոցների համար 

յուրաքանչյուր ամիս պակաս Է հաշվարկվել համապատասխանաբար 41.800 դրամ 

(117.800-76.000), 25.840դրամ (101.840-76.000), 61.560դրամ (137.560-76.000), 32.680 

դրամ (108.680-76.000) և 18.392 դրամ (94.392-76.000), կամ ընդամենը 180.272 դրամ 

(41.800+25.840+61.560+32.680+18.392), 2014թ.-ի հուլիս-դեկտեմբեր ամիսների 

համար ընդամենը՝ 1.081.632 դրամ (180.272*6): 

 Ընկերության կողմից ստուգման ընթացքում ներկայացված սկզբնական 

հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի ստուգումից պարզվեց, որ 2015թ. 

հունվար-դեկտեմբեր ամիսների համար հարկային մարմին ներկայացված 

ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակիցների մասին 

հայտարարությամբ 212UL02/AP9255, 384ՏՍ58/01L049, 382ՏՍ58/01L047 և 



 
 

441ՍL02/01L046 պետհամարանիշներով տրանսպորտային միջոցների, իսկ 2015թ.-ի 

փետրվար-դեկտեմբեր ամիսների համար՝ 330SU58/AP9230 պետհամարանիշներով 

տրանսպորտային միջոցի բեռնատարողությունը յուրաքանչյուր ամսվա համար 

ներկայացվել են 20 տոննա, իսկ հաստատագրված վճարը՝ 76.000 դրամ (20*1.9*2000): 

Համաձայն նշված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի 

կիսակցորդների բեռնատարողությունները կազմում են համապատասխանաբար 31, 

26.8, 36.2, 28.6 և 24.84 տոննա, որոնց հաստատագրված վճարը համաձայն 

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին կետի, 

յուրաքանչյուր ամիս կազմում է համապատասխանաբար 117.800դրամ (31*1.9*2000), 

101.840 դրամ (26.8*1.9*2000), 137.560 դրամ (36,2*1.9*2000), 108.680դրամ 

(28.6*1.9*2000) և 94.392 դրամ (24,84*1,9*2000): Արդյունքում նշված տրանսպորտային 

միջոցների համար յուրաքանչյուր ամիս պակաս է հաշվարկվել համապատասխանաբար 

41.800 դրամ (117800-76000), 25.840 դրամ (101.840-76.000), 61.560 դրամ (137.560-

76.000), 32.680 դրամ (108.680-76.000) և 18.392 դրամ (94.392-76.000), կամ 2015թ.-ի 

հունվար-դեկտեմբեր ամիսների համար ընդամենը՝ 2.144.872 (180.272*11+161.880): 

Ընկերության կողմից ստուգման ընթացքում ներկայացված սկզբնական 

հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի ստուգումից պարզվեց, որ 2016թ.-ի 

հունվար-դեկտեմբեր ամիսների համար հարկային մարմին ներկայացված 

ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակիցների մասին 

հայտարարությամբ 212UL02/AP9255, 382ՏՍ58/01L047 և 441ՍL02/01L046 պետհամա-

րանիշներով տրանսպորտային միջոցների, իսկ 2016թ.-ի փետրվար-դեկտեմբեր 

ամիսների համար՝ 384ՏՍ58/01L049, 330SU58/AP9248 պետհամարանիշներով տրանս-

պորտային միջոցների բեռնատարողությունները յուրաքանչյուր ամսվա համար 

ներկայացվել են 20 տոննա, իսկ հաստատագրված վճարը՝ 76.000 դրամ (20*1,9*2000): 

Համաձայն նշված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի 

կիսակցորդների բեռնատարողությունները կազմում է համապատասխանաբար 31, 

36,2, 28.6, 26.8 և 24.7 տոննա, որոնց հաստատագրված վճարը համաձայն 

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին կետի, 

յուրաքանչյուր ամիս կազմում է համապատասխանաբար 117.800 դրամ (31*1.9*2000), 

137.560 դրամ (36.2*1.9*200), 108.680դրամ (28.6*1.9*2000), 101.840դրամ 



 
 

(26.8*1.9*2000) և 93.860դրամ (24.7*1.9*2000): Արդյունքում նշված տրանսպորտային 

միջոցների համար յուրաքանչյուր ամիս պակաս է հաշվարկվել համապատասխանաբար 

41.800 դրամ (117.800-76.000), 61560 դրամ (137.560-76.000), 32.680 դրամ (108.680-

76.000), 25.840 դրամ (101.840-76.000) և 17.860 դրամ (93.860-76.000), կամ 2016թ.-ի 

հունվար-դեկտեմբեր ամիսների համար ընդամենը՝ 2.113.180 դրամ 

(179.740*11+(179.740-25.840-17.860)): 

Ընկերության կողմից ստուգման ընթացքում ներկայացված սկզբնական 

հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի ստուգումից պարզվեց, որ 2017թ.-ի 

հունվար-հունիս ամիսների համար հարկային մարմին ներկայացված 

ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակիցների մասին 

հայտարարությամբ 212UL02/AP9255 և 382ՏՍ58/01L047 պետհամարանիշներով 

տրանսպորտային միջոցների, 2017թ.-ի ապրիլ-հունիս ամիսների համար՝ 

330SU58/AP9248 պետհամարանիշով տրանսպորտային միջոցի, 2017թ.-ի հունվար-

ապրիլ ամիսների համար՝ 441ՍL02/01L046 պետհամարանիշով տրանսպորտային 

միջոցի, իսկ 2017թ.-ի մայիս-հունիս ամիսների համար՝ 331ՍL01/01L046 

պետհամարանիշով տրանսպորտային միջոցի բեռնատարողությունները յուրաքանչյուր 

ամսվա համար ներկայացվել են 20 տոննա, իսկ հաստատագրված վճարը՝ 76.000 դրամ 

(20*1.9*2000): Համաձայն նշված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման 

վկայագրերի կիսակցորդների բեռնատարողությունները կազմում է 

համապատասխանաբար 31, 36.2, 24.7, 28.6 և 28.6 տոննա, որոնց հաստատագրված 

վճարը համաձայն «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-

ին կետի, յուրաքանչյուր ամիս կազմում է համապատասխանաբար 117.800 դրամ 

(31*1.9*2000), 137.560 դրամ (36.2*1.9*2000), 93.860 դրամ (24.7*1.9*2000), 108.680 

դրամ (28.6*1.9*2000) և 108.680 դրամ (28.6*1.9*2000): Արդյունքում նշված 

տրանսպորտային միջոցների համար պակաս է հաշվարկվել համապատասխանաբար 

41.800 դրամ (117.800-76.000), 61.560 դրամ (137.560-76.000), 17.860 դրամ (93.860-

76.000), 32.680 դրամ (108.680-76.000) և 32.680 դրամ (108.680-76.000), կամ 2017թ.-

ի հունվար-հունիս ամիսների համար ընդամենը՝ 869.820 դրամ 

(41.800*6+61.560*6+17.860*3+32.680*4+32.680*2)):  



 
 

- Ստուգման ակտի 7-րդ՝ Հաստատագրված վճար վերտառությամբ կետով 

նշվել է հետևյալը. Համաձայն «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 94-րդ 

հոդվածի 1-ին կետի, այն է՝ հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեություն 

իրականացնող վճարողների մոտ հաստատագրված վճարի (հարկային 

պարտավորության) մեծությունը համարվում է չհիմնավորված, և հարկային տեսչության 

մարմնի կողմից սույն հոդվածի դրույթներին համապատասխան կատարվում է 

հաստատագրված վճարի մեծության հաշվարկում (գնահատում), եթե վճարողի կողմից 

սահմանված կարգով համապատասխան ժամանակաշրջանի համար ներկայացված 

ելակետային տվյալների և (կամ) ուղղիչ գործակիցների, ինչպես նաև 7 հոդվածի «իա» 

ենթակետում նշված գործունեության հաստատագրված վճարի չափի մեծությունը ցածր է 

հարկային օրենսդրությամբ և հարկային հարաբերությունները կարգավորող մյուս 

իրավական ակտերով սահմանված կարգով հարկային տեսչության մարմնի կողմից 

իրականացված ստուգումների և (կամ) ուսումնասիրությունների արդյունքում 

արձանագրված հաստատագրված վճարի ելակետային  տվյալների և (կամ) ուղղիչ 

գործակիցների փաստացի մեծությունից (հաստատագրված վճարի չափից), 

հաշվարկվում է պակաս ցույց տրված 2014թ.-ի համար՝ 1081632 դրամ հաստատագրված 

վճար, 2015թ.-ի համար՝ 2144872 դրամ հաստատագրված վճար, 2016թ.-ի համար՝ 

2.113.180 դրամ հաստատագրված վճար, իսկ 2017թ.-ի համար՝ 869.820 դրամ 

հաստատագրված վճար: Ընդամենը՝ 6.209.504 դրամ: 

Համաձայն «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 94-րդ հոդվածի 4-

րդ կետի, այն է՝ սույն հոդվածի 1-ին կետի «ա» և «բ» ենթակետերով սահմանված 

խախտումների դեպքում վճարողից գանձվում է տուգանք՝ պակաս հաշվարկված կամ 

չհաշվարկված հաստատագրված վճարի 50 տոկոսի չափով, իսկ հարկային տեսչության 

մարմնի կողմից խախտումն արձանագրվելուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, նույն 

գործունեության տեսակի գծով նույն խախտումն արձանագրելու դեպքում տուգանք՝ 

պակաս հաշվարկված կամ չհաշվարկված հաստատագրված վճարի գումարի չափով, 

գանձվում է տուգանք 2014թ.-ի համար պակաս հաշվարկված հաստատագրված վճարի 

50%-ի չափով՝ 540816 դրամ (1.081.632*50%), 2015թ.-ի համար պակաս հաշվարկված 

հաստատագրված վճարի 100%-ի չափով՝ 2.144.872 դրամ (2.144.872*100%), 2016թ.-ի 

համար պակաս հաշվարկված հաստատագրված վճարի 50%-ի չափով՝ 1.056.590 դրամ 



 
 

(2.113.180*40%), իսկ 2017թ.-ի համար պակաս հաշվարկված հաստատագրված վճարի 

50%-ի չափով՝ 434.910 դրամ (869820*50%): Ընդամենը տուգանք՝ 4.177.188 դրամ: 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի համաձայն հարկի վճարումը 

սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ 

վճարողը վճարում է տույժ՝ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.15 տոկոսի չափով՝ 

2014թ.-ի համար տույժ 591.252 դրամ, 2015թ.-ի համար տույժ 1.174.317դրամ, 2016թ.-ի 

համար տույժ 1.139.711 դրամ, 2017թ.-ի համար տույժ 266.897 դրամ (տույժերի 

հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվել գերավճարների առկայությունը): Ընդամենը 

տույժ 3.172.177 դրամ: 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25 հոդվածի համաձայն հաշվապահական 

հաշվառում չվարելու կամ սահմանված կարգի խախտումներով այն վարելու, 

հաշվապահական հաշվետվությունները, հաշվարկները, հայտարարագրերը և հարկային 

օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթերն ու տեղեկությունները սխալ 

կազմելու համար հարկ վճարողից գանձվում է տուգանք՝ այդ խախտումների 

հետևանքով պակաս հաշվարկված հարկի գումարի 10 տոկոսի չափով՝ 2014թ.-ի համար 

108.162 դրամ, 2015թ.-ի համար 214.486դրամ, 2016թ.-ի համար 211.317 դրամ, իսկ 

2017թ.֊ի համար 86.982 դրամ: Ընդամենը տուգանք՝ 620.947 դրամ: Ընդամենը 

հաստատագրված վճար 14.179.691 դրամ:  

- Ակտի 11-րդ՝ Պարտադիր և այլ վճարներ կետի համաձայն՝ Ընկերության 

կողմից ստուգման ընթացքում ներկայացված սկզբնական հաշվապահական 

հաշվառման փաստաթղթերի ստուգումից պարզվեց, որ 2014թ.-ի հուլիս-դեկտեմբեր 

ամիսների համար հարկային մարմին ներկայացված ճանապարհային վճարի մասին 

հայտերում 212UL02/AP9255, 384ՏՍ58/01L049, 382SU58/01L047 և 441ՍL02/01L046 

պետհամարանիշներով տրանսպորտային միջոցների բեռնատարողությունները 

յուրաքանչյուր ամսվա համար ներկայացվել են մինչև 20 տոննա, իսկ ճանապարհային 

վճարը` 15.000 դրամ: Համաձայն նշված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման 

վկայագրերի կիսակցորդների բեռնատարողությունները կազմում է 

համապատասխանաբար 31, 26.8, 36.2 և 28.6 տոննա, որոնց համար համաձայն 

«Ճանապարհային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-1-րդ հոդվածի՝ յուրաքանչյուր 

ամսվա համար հաշվարկվում է ճանապարհային վճար համապատասխանաբար 

45.000 դրամ, 30.000 դրամ, 60.000 դրամ և 30.000 դրամ: Արդյունքում նշված 



 
 

տրանսպորտային միջոցների համար յուրաքանչյուր ամիս պակաս է հաշվարկվել 

համապատասխանաբար 30.000 դրամ (45.000-15.000), 15.000 դրամ (30.000-

15.000), 45.000 դրամ (60.000-15.000) և 15.000 դրամ (30.000-15.000) կամ 

յուրաքանչյուր ամիս՝ 105.000 դրամ (30.000+15.000+45.000+15.000), 2014թ.-ի հուլիս-

դեկտեմբեր ամիսների համար ընդամենը՝ 630.000 (105.000*6) դրամ: 

Ընկերության կողմից ստուգման ընթացքում ներկայացված սկզբնական 

հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի ստուգումից պարզվեց, որ 2015թ.-ի 

հունվար-դեկտեմբեր ամիսների համար հարկային մարմին ներկայացված 

ճանապարհային վճարի մասին հայտերում 212UL02/AP9255, 384ՏՍ58/01L049, 

382ՏՍ58/01L047 և 441ՍL02/01L046 պետհամարանիշներով տրանսպորտային 

միջոցների բեռնատարողությունները յուրաքանչյուր ամսվա համար ներկայացվել են 

մինչև 20տոննա, իսկ ճանապարհային վճարը՝ 15.000 դրամ: Համաձայն նշված 

տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի կիսակցորդների 

բեռնատարողությունները կազմում է համապատասխանաբար 31, 26.8, 36.2 և 28.6 

տոննա, որոնց համար համաձայն «Ճանապարհային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-

1-րդ հոդվածի յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվարկվում է ճանապարհային վճար 

համապատասխանաբար 45.000 դրամ, 30.000 դրամ, 60.000 դրամ, 30.000 դրամ և 

30.000 դրամ: Արդյունքում նշված տրանսպորտային միջոցների համար յուրաքանչյուր 

ամիս պակաս է հաշվարկվել համապատասխանաբար 30.000 դրամ (45.000-15.000), 

15.000 դրամ (30.000-15.000), 45.000 դրամ (60.000-15.000) և 15.000 դրամ (30.000-

15.000), կամ յուրաքանչյուր ամիս՝ 105.000 դրամ (30.000+15.000+45.000+15.000), 

2015թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր ամիսների համար ընդամենը՝ 1.260.000 դրամ 

(105.000*12): 

Ընկերության կողմից  ստուգման ընթացքում ներկայացված սկզբնական 

հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի ստուգումից պարզվեց, որ 2016թ.-ի 

հունվար-դեկտեմբեր ամիսների համար հարկային մարմին ներկայացված 

ճանապարհային վճարի մասին հայտերում 212UL02/AP9255, 382ՏՍ58/01L047 և 

441UL02/01L046 պետհամարանիշներով տրանսպորտային միջոցների, իսկ 2016թ.-ի 

փետրվար-դեկտեմբեր ամիսների համար՝ 384ՏՍ58/01L049 պետհամարանիշով 

տրանսպորտային միջոցի բեռնատարողությունները յուրաքանչյուր ամսվա համար 

ներկայացվել են մինչև 20 տոննա, իսկ ճանապարհային վճարը` 15.000 դրամ: 



 
 

Համաձայն նշված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի 

կիսակցորդների բեռնատարողությունները կազմում է համապատասխանաբար 31, 

36.2, 28.6 և 26.8 տոննա, որոնց համար համաձայն «Ճանապարհային վճարների 

մասին» ՀՀ օրենքի 6-1-րդ հոդվածի հաշվարկվում է ճանապարհային վճար 

համապատասխանաբար 45.000 դրամ, 60.000 դրամ,30.000 դրամ և 30.000 դրամ:  

Արդյունքում նշված տրանսպորտային միջոցների համար յուրաքանչյուր ամիս պակաս է 

հաշվարկվել համապատասխանաբար 30.000դրամ (45.000-15.000), 45.000 դրամ 

(60.000-15.000), 15.000 դրամ (30.000-15.000) և 15.000 դրամ (30.000-15.000), կամ 

2016թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր ամիսների համար ընդամենը՝ 1.245.000 դրամ 

(30.000*12+45.000*12+15.000*12+15.000*11):  

Ընկերության կողմից  ստուգման ընթացքում ներկայացված սկզբնական 

հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի  ստուգումից պարզվեց, որ 2017թ.-ի 

հունվար-հունիս ամիսների համար հարկային մարմին ներկայացված ճանապարհային 

վճարի մասին հայտերում 212UL03/AP9255 և 382ՏՍ58/01L047 պետհամարանիշներով 

տրանսպորտային միջոցների, 2017թ.-ի հունվար–ապրիլ  ամիսների 

համար՝ 441UL02/01L046 պետհամարանիշով տրանսպորտային միջոցի, իսկ 2017թ.-ի 

մայիս-հունիս ամիսների համար՝ 331ՍLՕ1/01L046 պետհամարանիշով 

տրանսպորտային միջոցի բեռնատարողությունները յուրաքանչյուր ամսվա համար 

ներկայացվել են մինչև 20 տոննա, իսկ ճանապարհային վճարը՝ 15000 դրամ: 

Համաձայն նշված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման 

վկայագրերի կիսակցորդների բեռնատարողությունները 

կազմում է համապատասխանաբար 31, 36,2, 28.6 և 28.6 տոննա, որոնց 

համար համաձայն «Ճանապարհային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-1-րդ հոդվածի 

հաշվարկվում է ճանապարհային վճար համապատասխանաբար 45000 դրամ, 60000 

դրամ, 30000 դրամ և 30000 դրամ:   

Արդյունքում նշված տրանսպորտային միջոցների համար յուրաքանչյուր ամիս 

պակաս է հաշվարկվել համապատասխանաբար 30000 դրամ (45000-15000), 

45000 դրամ (60000-15000), 15000 դրամ (30000-15000) և 15000 դրամ (30000-

15000), կամ 2017թ.-ի հունվար-հունիս ամիսների համար 

ընդամենը՝ 540000 դրամ (30000*6+45000*6+15000*6+15000*2): 



 
 

Ճանապարհային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 20 հոդվածի համաձայն հարկի 

վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում յուրաքանչյուր օրվա համար 

հարկ վճարողը վճարում է տույժ՝ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0,25 տոկոսի 

չափով՝ 2014թ.-ի համար տույժ 574873 դրամ: Սույն հոդվածում 19.11.2014թ.-ի թիվ 191-Ն 

օրենքով (ուժի մեջ է 01.01.2015թ.-ից) կատարվել է փոփոխություն և տույժի տոկոսը 

դարձել է 0.15%: 2015թ.-ի համար կհաշվարկվի տույժ 689.850 դրամ, 2016թ.-ի համար 

տույժ՝ 681.480 դրամ, 2017թ.-ի համար տույժ 209.290 դրամ: Ընդամենը տույժ 

2155469 դրամ: Ընդամենը ճանապարհային վճար 5830469 դրամ: 

- Ստուգման ակտի 15-րդ՝ Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձևակերպելու ճշտություն (առանց գրավոր 

պայմանագրի (հրամանի) կնքման աշխատող պահելու դեպքերի բացահայտմանն 

ուղղված) կետի համաձայն՝ Համաձայն սահմանային էլեկտրոնային կառավարման 

տեղեկատվական համակարգից ստացված տվյալների թվով երկու ֆիզիկական անձ՝ 

Արամ Խաչատրյանը (անձ. AN 0303809) և Հովհաննես Աթաբեկյանը (անձ. ВA 

1293696) «Նեոտրանս» ՍՊԸ-ին վարձակալական հիմունքներով պատկանող 

տրանսպորտային միջոցով վարորդի կարգավիճակով հատել են ՀՀ սահմանը: 

Ստուգման ընթացքում ներկայացված փաստաթղթերից պարզվեց, որ նշված 

ֆիզիկական անձանց հետ չեն կնքվել աշխատանքի ընդունման մասին անհատական 

իրավական ակտ կամ գրավոր պայմանագիր: Եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենքի 

25-րդ հոդվածի հոդվածի 5-րդ մասի ա) կետի համաձայն՝ աշխատողի աշխատանքի 

ընդունումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու փաստը 

լիազոր մարմնի կողմից ՀՀ կառավարության սահմանված կարգով արձանագրվելու 

դեպքում գործատուն տվյալ ամսում յուրաքանչյուր չձևակերպված վարձու աշխատողի 

համար հաշվարկում և վճարում է եկամտային հարկ 60000 դրամի չափով: Ենթակա է 

գանձման 120.000 (60000*2) եկամտային հարկ: 

- Ակտի դեմ Ընկերության կողմից 11.12.2017թ. գանգատ է ներկայացվել 

Գանգատարկման հանձնաժողով:  

- Գանգատարկման հանձնաժողովի 09.01.2018թ թիվ 1/2 որոշմամբ գանգատը 

մերժվել է:  

 

  4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 



 
 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բողոք 

ենթակա է մերժման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Հանձնաժողովը հարկ է համարում արձանագրել, որ ինչպես հաստատագրված, 

այնպես էլ ճանապարհային վճարների մասով ներկայացված բողոքի հիմքերը և 

հիմնավորումները նույնական են և հանգում են Բողոք բերած անձի հետևյալ 

փաստարկներին. հարկային մարմինները ճիշտ չեն կիրառել Հաստատագրված 

վճարների մասին ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի «բ» կետով սահմանված ավտոմեքենայի 

բեռնատարողության հասկացությունը՝ նույնացնելով «օպտիմալ կշիռ» և «առավելագույն 

զանգված» հասկացությունները, ինչպես նաև ավտոմեքենայի բեռնատարողությունը 

որոշելու համար հիմք ընդունել միայն կիսակցորդի (կցորդի) տվյալները՝ հաշվի 

չառնելով քարշակի տվյալները: 

 Հանձնաժողովը գտնում է, որ այդ մասով բողոքն անհիմն է՝ հետևյալ 

հիմնավորմամբ. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 

մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածով տրված սահմանումների հաշվառմամբ, ինչպես նաև 

հիմք ընդունելով «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի, 37-

րդ հոդվածի «բ» կետի, «Ճանապարհային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ 

հոդվածի կարգավորումները՝ Հանձնաժողովը գտնում է, որ իրավաչափ է 

ավտոմեքենայի բեռնատարողության որոշումը՝ ելնելով արտադրողի կողմից 

սահմանված թույլատրելի առավելագույն զանգվածի և առանց բեռնվածության  

զանգվածի հարաբերակցությամբ՝ առավել ևս հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

նշված տվյալները, ՀՀ կառավարության 09.09.2010թ. թիվ  1251-Ն որոշման թիվ 7 

հավելվածի 2-րդ կետի «ժբ» և «ժգ» կետերի համաձայն, պաշտոնապես արտացոլվում 

են տրանսպորտային միջոցի հաշվառման ազգային վկայագրի դարձերեսին՝ հիմք 

ընդունելով անմիջականորեն արտադրողի կողմից սահմանված տվյալները: 

 Ինչ վերաբերում է ավտոմեքենայի բեռնատարողությունը որոշելու համար 

քարշակի տվյալները կիսակցորդի տվյալների հետ միասին հիմք ընդունելու վերաբերյալ 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշմանը` Հանձնաժողովը գտնում է այն անհիմն, քանի որ 

բեռնատարողության հաշվարկի դեպքում չբեռնավորվող տրանսպորտային միջոցի 

առավելագույն զանգվածի մեխանիկորեն հաշվարկումը և այնուհետև դրա առանց 

բեռնվածության զանգվածի հանումը հանգեցնելու է նույն արդյունքին, այսինքն՝ 



 
 

կիսակցորդի` որպես բեռնավորվող տրանսպորտային միջոցի բեռնատարողության 

նույն չափին, մինչդեռ Բողոք բերած անձի կողմից առաջարկվում է ի սկզբանե 

չհաշվարկել քարշակի զանգվածը, սակայն այնուհետև բեռնատարողության որոշման 

դեպքում իրականացնել դրա զանգվածի դուրս բերումը միայն կիսակցորդի 

առավելագույն զանգվածից, որն անընդունելի է: 

 Անդրադառնալով ստուգման ակտի 15-րդ կետով ամրագրված «Եկամտային 

հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ կետի խախտման վերաբերյալ Բողոք 

բերած անձի դիրքորոշմանը` Հանձնաժողովը գտնում է, որ այն անհիմն է և ստուգման 

ակտի՝ նշված մասով հիմնավորվածության բացակայությունը չի համապատասխանում 

գործի փաստական հանգամանքներին, մասնավորապես՝ ըստ ստուգման ակտի 15-րդ 

կետի` էլեկտրոնային կառավարման համակարգում առկա է եղել տեղեկատվություն այն 

մասին, որ ֆիզիկական անձինք Արամ Խաչատրյանը և Հովհաննես Աթաբեկյանը 

որպես Ընկերությանը վարձակալական հիմունքներով պատկանող ավտոմեքենաների 

վարորդներ հատել են սահմանը, իսկ ստուգման ընթացքում չի հայտնաբերվել նշված 

ֆիզիկական անձանց հետ կնքված գրավոր աշխատանքային պայմանագիր կամ 

աշխատանքի ընդունման անհատական իրավական ակտ: Այսինքն, հարկային մարմնի 

կողմից բացահայտված են այն հիմնական հատկանիշները, որոնք հիմք են 

հանդիսանում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 

կիրառման համար: 

 Ինչ վերաբերում է Բողոք բերած անձի փաստարկներին առ այն, որ խախտվել է 

լսված լինելու իր իրավունքը՝ որպես իրավական հիմքեր նշելով ՀՀ սահմանադրության 

50-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասը և ՀՀ-ում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածը և այն 

հանգամանքը, որ իր կողմից ներկայացված առարկությունների առնչությամբ չեն 

իրականացվել լսումներ և հարկային մարմինը չի անդրադարձել դրանց, 

Հանձնաժողովը գտնում է անհիմն՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

 «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ առանձին տեսակի վարչական վարույթների 

առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենքներով և Հայաստանի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով։ 



 
 

 «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» ՀՀ օրենքը հանդիսանում է առանձին տեսակի վարչական 

վարույթի առանձնահատկությունը սահմանող օրենք, որը կանոնակարգում է ստուգման 

ակտի՝ որպես վարչական ակտի ընդունման հարաբերությունները: Մասնավորապես, 

նշված օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ստուգումն իրականացնող անձը 

ամփոփում է ստուգման արդյունքները` խախտումներ չհայտնաբերելու դեպքում 

կազմում տեղեկանք, իսկ խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում` ակտի նախագիծ: 

(...) Ակտի նախագիծը ստուգում իրականացնող անձը 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում պատշաճ ձևով (առձեռն կամ փոստով) ներկայացնում է տնտեսավարող 

սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին` 

առարկություններ ներկայացնելու նպատակով: Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարը 

կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

ուսումնասիրում է ակտի նախագիծը: Սույն մասի երկրորդ պարբերությամբ 

նախատեսված ժամկետում տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան 

փոխարինող պաշտոնատար անձի կողմից առարկություններ չներկայացվելու 

դեպքում ստուգող մարմինը կազմում է ակտը և դրա մեկ օրինակը` ստորագրված 

ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի կողմից, ժամկետի ավարտից հետո` 

3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատշաճ ձևով (առձեռն կամ փոստով) 

ներկայացնում տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող 

պաշտոնատար անձին: 

 Նշված կարգավորումներից հետևում է, որ ստուգման ակտի կազմումն արդեն իսկ 

ենթադրում է ներկայացված առարկությունների քննարկում և արտացոլում է ստուգումն 

իրականացնող մարմնի վերջնական դիրքորոշումը, որի շրջանակներում չի սահմանվում 

լսումների իրականացման պարտականություն: 

Վերոգրյալի արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բացակայում են 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 2018թ. հունվարի 9-ի թիվ 1/2 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. Նեոտրանս ՍՊ ընկերության 02.03.2018թ.-ի վարչական բողոքը մերժել. ՀՀ 

ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 2018թ. 

հունվարի 9-ի թիվ 1/2 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 

 

 


