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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

(Քաղաքացի Հրանտ Վարդանյանի 08.07.2016թ. վարչական բողոքը մասնակի 
բավարարելու մասին) 

 
Ք. ԵՐԵՎԱՆ                               «09» ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2016թ. 
 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ ի դեմս 

ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների 

գանգատարկման հանձնաժողովի 17.05.2016թ.-ի թիվ 9/7 որոշման դեմ քաղաքացի 

Հրանտ Վարդանյանի 08.07.2016թ.-ի բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 Քաղաքացի Հրանտ Վարդանյանը (այսուհետ՝ Բողոք բերած անձ) բողոք է 

ներկայացրել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողով 

(այսուհետ՝ Հանձնաժողով)՝ ՀՀ ԿԱ  պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և 

մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Գանգատարկման 

հանձնաժողով) 17.05.2016թ.-ի թիվ 9/7 որոշման դեմ: Բողոքը մուտքագրվել է 

Հանձնաժողովի քարտուղարություն 08.07.2016թ.-ին: 

 Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ քաղաքացի Աննա Խաչատրյանի հետ 

22.06.2013թ.-ին կնքել է ավտոմեքենայի առուվաճառքի պայմանագիր, համաձայն որի՝ 

ձեռք է բերել «Կամազ 5511» մակնիշի ավտոմեքենան, որի նկատմամբ իրավունքը 

գրանցվել է ՀՀ ճանապարհային ոստիկանությունում և ստացել է սեփականության 

իրավունքի թիվ 01AA918193 վկայականը: Նշված ավտոմեքենան իրեն հանձնելուց հետո 

պարզվել է, որ դրա տեխնիկական վիճակը չի համապատասխանում պայմանագրի 
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պայմաններին, որի արդյունքում վաճառող Աննա Խաչատրյանի հետ եկել են 

համաձայնության գումարը և գույքը միմյանց վերադարձնելու մասին, սակայն 

պայմանագիրը լուծելու փոխարեն 12.07.2013թ.-ին կնքել են առուվաճառքի 

պայմանագիր: 

 Ըստ Բողոք բերած անձի, 25.07.2013թ.-ին քաղաքացի Գևորգ Վարդանյանին է 

վաճառել մեկ այլ տրանսպորտային միջոց՝ 2.000.000 ՀՀ դրամ գումարով, որը իր 

կողմից ձեռք էր բերվել 24.09.2012թ.-ին: 

 Ըստ Բողոք բերած անձի, ՀՀ ֆինանսների նախարարության իրավախախտումների 

հայտնաբերման ու վարչական վարույթների իրականացման վարչության (այսուհետ՝ 

Վարչություն) հատուկ հանձնարարությունների բաժնից 25.09.2014թ.-ին ստացել է 

ծանուցում՝ ներկայանալու մասին: Վարչություն կատարված այցելության ժամանակ 

տեղեկացվել է, որ քննարկվում է իրեն վարչական պատասխանատվության ենթարկելու 

հարցը, քանի որ մեկ տարվա ընթացքում ինքը կատարել է տրանսպորտային միջոցների 

օտարման երկու գործարք, որի վերաբերյալ հաշվետվություն չի ներկայացրել հարկային 

մարմին և չի կատարել հարկային պարտավորությունները: Արդյունքում 24.12.2014թ.-ին 

ստացել է ՀՀ ՖՆ Աշտարակի տարածքային հարկային տեսչության (այսուհետ՝ 

Աշտարակի ՏՀՏ) թիվ 367 որոշումը, որով իրեն առաջադրվել է 2.439.542 ՀՀ դրամ 

գումարի պարտավորություն: Նույն ամսաթվով ստացել է նաև թիվ 2-9/10-2785 

ծանուցագիրը, որով Աշտարակի ՏՀՏ-ն հայտնել է, որ մեկ տարվա ընթացքում 2 և ավելի 

գործարքների կատարման արդյունքում «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 

6-րդ հոդվածի 1-ին ենթակետի համաձայն առաջանում են բյուջե վճարման ենթակա 

հարկային պարտավորություններ՝ 2.439.542 ՀՀ դրամի չափով և առաջարկվել է 10-օրյա 

ժամկետում կատարված գործարքների վերաբերյալ ներկայացնել համապատասխան 

հաշվարկներ և մարել հարկային պարտավորությունները: 

 Բողոք բերած անձը 25.02.2015թ.-ին բողոք է ներկայացրել ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն, որով վիճարկվել է Աշտարակի ՏՀՏ թիվ 367 որոշման վավերություն՝ 

հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ նշված որոշման հիմքում դրված է սխալ 

տեղեկատվություն: Նշված ժամանակահատվածում Բողոք բերած անձը հայց է 

ներկայացրել Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության 

դատարան՝ քաղաքացի Աննա Խաչատրյանի հետ 12.07.2013թ.-ին կնքված 

ավտոմեքենայի առուվաճառքի պայմանագրի նկատմամբ առոչնչության հետևանքների 
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կիրառման վերաբերյալ, որից ելնելով Գանգատարկման հանձնաժողովի 10.03.2015թ. 

թիվ 9/1 որոշմամբ բողոքի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթը կասեցվել է 

մինչև դատական ակտի կայացումը:  

 Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի 02.07.2015թ. վճռով հայցը մերժվել է, ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական 

դատարանի որոշմամբ նշված վճռի դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքը մերժվել է, 

իսկ վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 02.03.2016թ. 

որոշման արդյունքում վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ: 

 Ըստ Բողոք բերած անձի, 30.03.2016թ.-ին դիմել է Աշտարակի ՏՀՏ 2.439.542 ՀՀ 

դրամի չափով հարկային պարտավորության առաջացման հանգամանքների 

վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու նպատակով, սակայն պատասխան այդպես էլ չի 

ստացել: Կասեցված վարույթը վերսկսելուց հետո Գանգատարկման հանձնաժողովը 

2016թ. մայիսի 17-ին իրեն հրավիրել է բողոքի քննարկման համար: Նույն օրը իր կողմից 

կատարվել է բողոքի լրացում, մասնավորապես՝ նշել է, որ մինչ օրս Աշտարակի ՏՀՏ-ն չի 

տրամադրել իրենց կողմից պահանջված տեղեկատվությունը՝ հարկային 

պարտավորության առաջացման հանգամանքների վերաբերյալ: Ինչպես նաև սխալ են 

հաշվարկված պարտավորության գումարները և 2.000.000 ՀՀ դրամի նկատմամբ չէր 

կարող հաշվարկվել 2.439.542 ՀՀ դրամի չափով հարկային պարտավորություն: Ուստի 

խնդրել է հետաձգել բողոքի քննությունը մինչև նշված տեղեկատվության տրամադրումը: 

 Բողոք բերած անձը հայտնել է նաև, որ 27.05.2016թ.-ին փոստային ծանուցմամբ 

ստացել է Գանգատարկման հանձնաժողովի թիվ 9/7 որոշումը, որով Աշտարակի ՏՀՏ 

պետի 23.12.2014թ. թիվ 367 որոշումը թողնվել է անփոփոխ:  

 Անդրադառնալով վիճարկվող Աշտարակի ՏՀՏ թիվ 367 որոշմամբ ամրագրված 

հաշվարկների համար հիմք ծառայած Հարություն Բաղդասարյանի 21.10.2014թ. 

բացատրությանը, Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ առուվաճառքի պայմանագրի կողմ 

է հանդիսացել Գևորգ Վարդանյանը, պայմանագիրն իրավաչափ է, և տվյալ 

պայմաններում անհասկանալի են Հարություն Բաղդասարյանի ով լինելու և գործարքին 

առնչություն ունենալու, վերջինիս բացատրությունները պարտավորությունների 

հաշվարկման հիմքում դնելու հանգամանքները: Ավելին, Գանգատարկման 

հանձնաժողովի նիստին մասնակցելիս Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ առաջացած 

հարկային պարտավորություններն ընդունում է պայմանագրի գնի՝ 2.000.000 ՀՀ դրամի 
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նկատմամբ և խնդրել է տրամադրել համապատասխան հաշվարկ, սակայն նշված 

հանգամանքն անտեսվել է: 

 Բողոք բերած անձը գտնում է, որ Աշտարակի ՏՀՏ թիվ 367 որոշմամբ իր վրա ոչ 

իրավաչափ կերպով դրվել է պարտավորություն, իսկ Գանգատարկման հանձնաժողովն 

այն չի վերացրել, ինչի արդյունքում խախտվել են ՀՀ Սահմանադրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով սահմանված իր իրավունքներն ու օրինական շահերը: Ըստ 

վերջինիս կողմից ներկայացված հաշվարկի՝ իր պարտավորությունը պետք է կազմեր 

333.400 ՀՀ դրամ՝ 2.000.000 x 16.67% հաշվարկի արդյունքում: 

 Արդյունքում Բողոք բերած անձը խնդրել է ոչ իրավաչափ ճանաչել Աշտարակի ՏՀՏ 

և Գանգատարկման հանձնաժողովի գործողությունները և վերացնել դրանց 

հետևանքները՝ վերացնել Աշտարակի ՏՀՏ 23.12.2014թ. թիվ 367 և Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 17.05.2016թ. թիվ 9/7 որոշումները՝ դրանց առոչինչ լինելու հիմքով:         

       

   2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Վարույթի մասնակցի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2016թ.-ի օգոստոսի 09-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր Բողոք բերած 

անձի ներկայացուցիչ Աստղիկ Պապիկյանը: 

Վերջինս լսումների ընթացքում պնդեց բողոքով արտահայտված դիրքորոշումը, 

մասնավորապես հայտարարեց, որ գործող իրավաչափ պայմանագրի շրջանակներում 

հարկային մարմինը պարտավոր էր հարկային պարտավորությունների հաշվարկման 

հիմք ընդունել 2.000.000 ՀՀ դրամ գումարը: Ըստ Բողոք բերած անձի ներկայացուցչի 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի ուժով Հարություն Բաղդասարյանի 

բացատրությունը չի կարող պատշաճ հիմք համարվել` հարկային 

պարտավորությունների հաշվարկման համար, որպիսի պարագայում հարկային մարմնի 

գործողությունները 14.000 ԱՄՆ դոլարի հաշվարկի մասով իրավաչափ չեն եղել:      

 

3. Բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Բողոք բերած անձի և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 

ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գտնում ենք, որ սույն 

բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստական 

հանգամանքները. 
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  - 24.09.2012թ.-ին կնքված տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի պայմանագրի 

համաձայն, Արտակ Ավագյանը Հրանտ Վարդանյանին է վաճառել «Կամազ 5511» 

մակնիշի 1987թ. արտադրության թափքի 0270597 N/T համարով բեռնատար 

ավտոմեքենան: Պայմանագրի գին է սահմանվել 1.000.000 ՀՀ դրամ: 

 - 22.06.2013թ.-ին կնքված տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի պայմանագրի 

համաձայն, Աննա Խաչատրյանը Հրանտ Վարդանյանին է վաճառել «Կամազ 5511» 

մակնիշի 1988թ. արտադրության թափքի 0270597 N/T համարով բեռնատար 

ավտոմեքենան: Պայմանագրի գին է սահմանվել 3.000.000 ՀՀ դրամ: 

 - 12.07.2013թ.-ին կնքված տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի պայմանագրի 

համաձայն, Հրանտ Վարդանյանը Աննա Խաչատրյանին է վաճառել «Կամազ 5511» 

մակնիշի 1988թ. արտադրության թափքի 0270597 N/T համարով բեռնատար 

ավտոմեքենան: Պայմանագրի գին է սահմանվել 2.000.000 ՀՀ դրամ: 

  - 25.07.2013թ.-ին կնքված տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի պայմանագրի 

համաձայն, Հրանտ Վարդանյանը Գևորգ Վարդանյանին է վաճառել «Կամազ 5511» 

մակնիշի 1987թ. արտադրության թափքի 0270597 N/T համարով բեռնատար 

ավտոմեքենան: Պայմանագրի գին է սահմանվել 2.000.000 ՀՀ դրամ: 

 - Վարչության հատուկ հանձնարարությունների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ Ռ. 

Հակոբջանյանը 25.09.2014թ. թիվ 13-1/15454-14 ծանուցագրով Հրանտ Վարդանյանին 

02.10.2014թ.-ին հրավիրել է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն: 

 - ՀՀ ֆինանսների նախարարության իրավախախտումների հայտնաբերման ու 

վարչական վարույթների իրականացման վարչությունում 21.10.2014թ.-ին  

բացատրություն է ներկայացրել քաղաքացի Հարություն Սամվելի Բաղդասարյանը: 

Վերջինս հայտնել է, որ շուրջ երկու տարի հանդիսանում է սիրիահայ Գևորգ 

Վարդանյանի անձնական վարորդը և վերջինիս աջակցում է տարատեսակ հարցերում՝ 

ներառյալ նաև լեզվի իմացությամբ պայմանավորված, քանի որ Գ. Վարդանյանը լավ չի 

տիրապետում լեզվին: Ըստ նշված անձի, 25.07.2013  թ.-ին Գևորգ Վարդանյանի 

փոխարեն ինքն է զբաղվել «Կամազ 5511» մակնիշի 1987թ. արտադրության 

ավտոմեքենայի առուվաճառքով, հանդիպել է վաճառող Հրանտ Վարդանյանի հետ, 

պայմանավորվել է գնի շուրջ, որը կազմել է 14.000 ԱՄՆ դոլար: Այդ մասին տեղեկացրել 

է Գևորգ Վարդանյանին, իսկ վերջինս էլ հանձնարարել է իր աշխատակիցներին կազմել 

առուվաճառքի պայմանագիր և Հրանտ Վարդանյանին վճարել նշված գումարը: Նշել է 
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նաև, որ հստակ հիշում է, թե որ ավտոմեքենայի մասին է խոսքը և դրա համար 

վճարված գինը:   

 - Հարկային տեսուչներ Ն. Թադևոսյանը և Թ. Գևորգյանը 13.11.2014թ. զեկուցագիր 

են ներկայացրել Աշտարակի ՏՀՏ պետին, ըստ որի՝ ՀՀ ճանապարհային 

ոստիկանությունից ստացված կրկնակի օտարում կատարած անձանց վերաբերյալ 

տեղեկությունների, Հրանտ Հովհաննեսի Վարդանյանի՝ հաշվառված ՀՀ Արագածոտնի 

մարզ, գյուղ Քուչակ 1-ին խճուղի 2-րդ փակուղի 2 տուն հասցեում, կողմից ներկայացված 

առուվաճառքի պայմանագրերի և ՀՀ ՖՆ իրավախախտումների հայտնաբերման ու 

վարչական վարույթների իրականացման վարչության պետի 03.11.2014թ. թիվ տ-7154/13-

1 գրության վերլուծության արդյունքում կազմվել է տեղեկանք Հրանտ Վարդանյանի 

կողմից իրականացված գործարքների վերաբերյալ, որոնք «Ավելացված արժեքի հարկի 

մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին ենթակետի համաձայն, առաջացնում են բյուջե 

վճարման ենթակա հարկային պարտավորություններ 2.439.542 ՀՀ դրամի չափով: 

Արդյունքում խնդրել են կարգադրություն հետագա ընթացքի վերաբերյալ: Նշված 

զեկուցագրի վերևի ձախ անկյունում առկա է գրիչով գրառում հետևյալ 

բովանդակությամբ. «ստորագրություն. Ա. Ղազարյանին. 13.11.14թ. ուսումնասիրել և 

ընթացք տալ»: 

 - Հարկային տեսուչներ Ն. Թադևոսյանի և Թ. Գևորգյանի կողմից 13.11.2014թ. 

կազմվել է տեղեկանք, հետևյալ բովանդակությամբ. «ՀՀ ճանապարհային 

ոստիկանությունից ստացված կրկնակի օտարում կատարած անձանց վերաբերյալ 

տեղեկությունների հիմքով 13.08.2014թ. թիվ 2-9/10 ծանուցագրով քաղաքացի Հրանտ 

Վարդանյանը ծանուցվել է: Վերջինս ներկայացել է Աշտարակի ՏՀՏ և ներկայացրել է 

առուվաճառքի պայմանագրերը, որոնց ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ Հրանտ 

Վարդանյանի կողմից 1 տարվա ընթացքում 2 և ավելի օտարման գործարքներ 

իրականացնելու արդյունքում «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 1-ին ենթակետի համաձայն, առաջանում են բյուջե վճարման ենթակա 

հարկային պարտավորություններ: Հաշվի առնելով Վարչության պետի 03.11.2014թ. թիվ 

տ-7154/13-1 գրությունը, համաձայն որի՝ գնորդը վաճառողին վճարել է ոչ թե 2.000.000 

ՀՀ դրամ, այլ 14.000 ԱՄՆ դոլար՝ անհրաժեշտություն է առաջանում իրականացնել 

նախկինում կատարված հաշվարկների վերահաշվարկ: Մասնավորապես, 2-րդ 

գործարքի օբյեկտ հանդիսացող 1987թ. թողարկման տարեթվով «Կամազ 5511» 
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մակնիշի բեռնատար ինքնաթափի վաճառքի գին է ընդունվում 14.000 ԱՄՆ դոլարը, որի 

արդյունքում առաջանում է ԱԱՀ-ի գծով բյուջե վճարման ենթակա հարկային 

պարտավորություն: Արտարժույթի փոխարկում իրականացնելիս օգտագործվում է ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից առուվաճառքի պայմանագրի կնքման օրը 

հրապարակված արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքը, որը 

25.07.2013թ.-ին եղել է 410.33 ՀՀ դրամ:  

 ԱԱՀ՝ 14.000 x 410.33 = 5.744.620 x 16.67% = 957.628 ՀՀ դրամ: 

 «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն՝ հաշվարկվում է 

տուգանք՝ 957.628 x 5% = 47.881 x 24 = 1.149.144 ՀՀ դրամ, քանի որ նշված գումարը 

գերազանցում է հարկի գումարը, հիմք է ընդունվում 957.628 ՀՀ դրամ գումարը: 

 «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ հաշվարկվում է տույժ՝ 

957.628 x 0.15 % = 1.436,4 x 365 = 524.286 ՀՀ դրամ: 

 Արդյունքում բյուջե պետք է վճարվի 957.628 + 957.628 + 524.286 = 2.439.542 ՀՀ 

դրամ»:   

  - Աշտարակի ՏՀՏ պետը 23.12.2014թ. կայացրել է թիվ 367 որոշումը, որի 

«պարզեցի» մասում առկա է հետևյալ ձևակերպումը. «22.12.2014թ. դրությամբ 

ֆիզիկական անձ Հրանտ Վարդանյանի չկատարված հարկային պարտավորությունը 

կազմում է 2.439.542 ՀՀ դրամ: Նշված պարտավորությունն առաջացել է Հրանտ 

Վարդանյանի կողմից 2013թ. ընթացքում երկու օտարման գործարք իրականացնելու 

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

ենթակետի համաձայն առաջացած գումարները օրենքով սահմանված ժամկետում 

չվճարելուց, որը ենթակա է գանձման: Գանձման ենթակա չկատարված 

պարտավորության նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով և չափերով հաշվարկվում 

են տույժեր և տուգանքներ»: Որոշումը կայացնելիս վարչական մարմինը ղեկավարվել է 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 29.1-րդ հոդվածով, «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ, 56-րդ, 58-րդ, 88-րդ հոդվածներով:  

 - Աշտարակի ՏՀՏ 23.12.2014թ. թիվ 2-9/10-2785 ծանուցագրով Հրանտ 

Վարդանյանը տեղեկացվել է այն մասին, որ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին ենթակետի համաձայն, առաջադրվել են հարկային 

պարտավորություններ՝ 2.439.542 ՀՀ դրամի չափով և առաջարկվել է ծանուցագիրը 

ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում կատարված գործարքների վերաբերյալ 
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ներկայացնել համապատասխան հաշվարկներ և մարել առաջացող հարկային 

պարտավորությունները:   

 - Հրանտ Վարդանյանը 25.02.2015թ.-ին բողոք է ներկայացրել ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն, որով խնդրել է անվավեր ճանաչել Աշտարակի ՏՀՏ թիվ 367 

որոշումը՝ սխալ տեղեկատվության վրա հիմնված լինելու պատճառաբանությամբ: 

 - Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության 

դատարանում քննվել է թիվ ԵՇԴ/4092/02/14 քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Հրանտ 

Վարդանյանի ընդդեմ քաղաքացի Աննա Խաչատրյանի՝ 12.07.2013թ.-ին կնքված 

ավտոմեքենայի առուվաճառքի պայմանագրի նկատմամբ առոչնչության հետևանքների 

կիրառման մասին: 

 - Գանգատարկման հանձնաժողովի 10.03.2015թ. թիվ 9/1 որոշմամբ Հրանտ 

Վարդանյանի բողոքի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթը կասեցվել է 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 49-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի «ա» ենթակետի հիմքով, այն է՝ վարչական մարմինը պարտավոր է 

կասեցնել վարչական վարույթը, եթե անհնարին է տվյալ վարույթի արդյունքում 

ակնկալվող վարչական ակտի ընդունումը մինչև սահմանադրական, վարչական, 

քաղաքացիական կամ քրեական դատավարության կարգով քննվող գործով որոշում 

(դատական ակտ) կայացնելը: 

 - Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի 02.07.2015թ. վճռով հայցը մերժվել է, ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական 

դատարանի որոշմամբ նշված վճռի դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքը մերժվել է, 

իսկ վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 02.03.2016թ. 

որոշման արդյունքում վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ: 

 - Առկա է Աշտարակի ՏՀՏ-ին ուղղված Հրանտ Վարդանյանի դիմումը՝ առանց 

թվագրման, որով վերջինս խնդրում է հայտնել 2.439.542 ՀՀ դրամի չափով հարկային 

պարտավորության առաջացման հանգամանքները, մասնավորապես՝  

 ա. ինչ հաշվարկի հիմքով է առաջադրվել նշված չափով հարկային 

պարտավորությունը. 

 բ. այն իր մեջ ներառում է տույժեր և տուգանքներ, թե ոչ, եթե այո՝ դրանց 

հաշվարկման ինչպիսի կարգ է կիրառվել. 
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 գ. ինչքան է կազմել զուտ ԱԱՀ գումարը և որ գործարքների նկատմամբ է այն 

կիրառվել. 

 դ. ինչպիսի տեղեկություններ են հիմք հանդիսացել իր՝ որպես հարկ վճարողի 

հարկային պարտավորության հաշվարկման և գանձման համար: 

 - ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի կողմից 

Գանգատարկման հանձնաժողովի նախագահին ուղղված 11.04.2016թ. գրությամբ 

տեղեկացվել է այն մասին, որ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի 

ընդհանուր իրավասության դատարանի 02.07.2015թ. վճիռը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 

02.03.2016թ. որոշման արդյունքում մտել է օրինական ուժի մեջ: Առաջարկվել է վերսկսել 

վարույթը և կայացնել որոշում: 

 - Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից 17.05.2016թ.-ին կայացվել է թիվ 9/7 

որոշումը՝ Գանգատարկման հանձնաժողովի 10.03.2015թ. թիվ 9/1 որոշմամբ կասեցված 

վարույթը վերսկսելու և Աշտարակի ՏՀՏ պետի 23.12.2014թ. թիվ 367 որոշումն 

անփոփոխ թողնելու և բողոքը մերժելու մասին: 

 

4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բողոքը 

հարկային պարտավորության չափի ոչ հիմնավոր լինելու և օրենքի պահանջների 

խախտմամբ ձևավորված լինելու մասով հիմնավոր է և ենթակա է բավարարման 

հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Սույն գործի շրջանակներում հարկ է անդրադառնալ հետևյալ երկու 

հարցադրումներին` 

- Գանգատարկման հանձնաժողովն իրականացրե՞լ է արդյոք ՀՀ ՖՆ Աշտարակի 

ՏՀՏ թիվ 367 որոշմամբ Բողոք բերած անձին «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի «բ» ենթակետի հիմքով հարկային պարտավորության 

առաջադրման իրավաչափության օբյեկտիվ, լրիվ և բազմակողմանի քննություն. 

-  Գանգատարկման հանձնաժողովն անդրադարձե՞լ է արդյոք առաջադրված 

հարկային պարտավորության չափի և դրա հաշվարկման իրավաչափության վերաբերյալ 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշմանը, թե` ոչ: 
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   Առաջին հարցի առնչությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ Գանգատարկման 

հանձնաժողովն իրականացրել է ՀՀ ՖՆ Աշտարակի ՏՀՏ թիվ 367 որոշմամբ Բողոք 

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

«բ» ենթակետի հիմքով հարկային պարտավորության առաջադրման իրավաչափության 

օբյեկտիվ, լրիվ և բազմակողմանի քննություն:  

 Այս կապակցությամբ սույն գործի փաստական հանգամանքների 

ուսումնասիրությամբ հիմնավորվում է, որ Գանգատարկման հանձնաժողովին ուղղված 

բողոքի շրջանակներում Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը Աշտարակի ՏՀՏ թիվ 367 

որոշման ոչ իրավաչափ լինելու վերաբերյալ հիմնված է եղել այն փաստական 

հանգամանքի վրա, որ բացակայել է «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-

րդ հոդվածի 1-ին կետի «բ» ենթակետի կիրառման համար անհրաժեշտ պայմաններից 

մեկը` մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում երկու օտարման պայմանագիր կնքված 

լինելը, բացակայում է, քանի որ քաղաքացի Աննա Խաչատրյանի հետ 12.07.2013թ.-ին 

կնքված ավտոմեքենայի առուվաճառքի պայմանագիրն իրականում է առոչինչ 

պայմանագիր է: Բողոք բերած անձը հայց է ներկայացրել Երևան քաղաքի Շենգավիթ 

վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարան՝ քաղաքացի Աննա 

Խաչատրյանի հետ 12.07.2013թ.-ին կնքված ավտոմեքենայի առուվաճառքի 

պայմանագրի նկատմամբ առոչնչության հետևանքների կիրառման վերաբերյալ, որից 

ելնելով Գանգատարկման հանձնաժողովի 10.03.2015թ. թիվ 9/1 որոշմամբ բողոքի 

հիման վրա հարուցված վարչական վարույթը կասեցվել է մինչև դատական ակտի 

կայացումը: 

 Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի 02.07.2015թ. վճռով հայցը մերժվել է և վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը 

մերժելու մասին ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 02.03.2016թ. որոշման արդյունքում վճիռը 

մտել է օրինական ուժի մեջ: 

 Գիտակցելով այն փաստը, որ իր կողմից ներկայացված վիճարկման հիմքը` 

պայմանագրի առոչնչությունը չի հիմնավորվում, Բողոք բերած անձը Գանգատարկման 

հանձնաժողովի նիստի ժամանակ հայտնել է, որ առաջացած հարկային 

պարտավորություններն ընդունում է պայմանագրի գնի՝ 2.000.000 ՀՀ դրամի 

նկատմամբ և խնդրել է տրամադրել համապատասխան հաշվարկ: 
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  Վերոգրյալի արդյունքում, հիմք ընդունելով նաև սույն վարույթի շրջանակներում 

առկա փաստական հանգամանքները, որոնցով հավաստվում է քաղաքացի Հրանտ 

Վարդանյանի կողմից տրանսպորտային միջոցների օտարման պայմանագրերի կնքման 

և դրանց կնքման ժամկետների փաստը, Հանձնաժողովը վերահաստատում է այն 

դիրքորոշումը, որ ՀՀ ՖՆ Աշտարակի ՏՀՏ թիվ 367 որոշումը կայացվել է «Ավելացված 

արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի «բ» ենթակետի կիրառման 

համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանների առկայությամբ:   

Երկրորդ հարցի առնչությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ Գանգատարկման 

հանձնաժողովը չի անդրադարձել առաջադրված հարկային պարտավորության չափի և 

դրա հաշվարկման իրավաչափությանը` հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Գանգատարկման հանձնաժողովը անդրադառնալով Բողոք բերած անձին 

առաջադրված հարկային պարտավորության չափին, սահմանել է միայն դրա 

հաշվարկման մեխանիզմը, սակայն որևէ անդրադարձ չի կատարել ելակետային 

նշանակություն ունեցող այնպիսի հանգամանքի, ինչպիսին հարկային մարմնի կողմից 

պայմանագրի գնի որոշումն է քաղաքացի Հարություն Բաղդասարյանի բացատրության 

հիման վրա, որի համապատասխանությունը օրենքին ուղղակիորեն ազդում է 

ավելացված արժեքի հարկի, տուգանքի ու տույժերի գումարների Աշտարակի ՏՀՏ թիվ 

367 որոշմամբ հաշվարկման իրավաչափության վրա:           

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 37-

րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, վարչական մարմինը պարտավոր է ապահովել 

փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննարկումը` 

բացահայտելով գործի բոլոր, այդ թվում` վարույթի մասնակիցների օգտին առկա 

հանգամանքները:  

Ինչպես Բողոք բերած անձի, այնպես էլ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի 

կողմից տրամադրված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում չի 

հայտնաբերվել որևէ իրավական և փաստական հիմնավորում առ այն` թե ի՞նչ 

կարգավիճակ է ունեցել քաղաքացի Հարություն Բաղդասարյանը Աշտարակի ՏՀՏ 

կողմից իրականացված վարույթի շրջանակներում, ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանված ո՞ր նորմատիվ կարգավորման արդյունքում է վերջինիս բացատրությունը 

հիմք ընդունվել տրանսպորտային միջոցի օտարման պայմանագրում սահմանված 
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ապրանքի գինը ոչ հավաստի ընդունելու և դրա արդյունքում վերահաշվարկ կատարելու 

համար:    

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն. «Որևէ տեղեկություն 

հիմք չի հանդիսանում հարկ վճարողի հարկային պարտավորության հաշվարկման և 

գանձման համար, քանի դեռ նա հնարավորություն չի ունեցել ծանոթանալ դրան և տալ 

համապատասխան բացատրություններ, բացառությամբ ………………..»:  

Քննարկվող վարույթի շրջանակներում ձեռքբերված փաստաթղթերի ուսումնա-

սիրությունից հետևում է, որ Հրանտ Վարդանյանը Վարչության հատուկ 

հանձնարարությունների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ Ռ. Հակոբջանյանի 

25.09.2014թ. թիվ 13-1/15454-14 ծանուցագրով 02.10.2014թ.-ին հրավիրվել է ՀՀ 

ֆինանսների նախարարություն, որտեղ և տեղեկացել է իրեն վերագրվող հարկային 

իրավախախտման մասին: Մինչդեռ, քաղաքացի Հարություն Բաղդասարյանը 

բացատրությունը ներկայացրել է 21.10.2014թ.-ին, որից հետո որևէ տեղեկատվություն 

նշված բացատրությանը Հրանտ Վարդանյանին ծանոթացնելու և վերջինիս 

բացատրությունները ստանալու վերաբերյալ, գործի նյութերում առկա չէ: Այսինքն, 

հարկային մարմնի կողմից խախտվել է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի    19-րդ հոդվածի 

պահանջը, որի արդյունքում քաղաքացի Հարություն Բաղդասարյանից ստացված 

տեղեկությունը չէր կարող հիմք հանդիսանալ հարկային պարտավորության 

հաշվարկման և գանձման համար: 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ պարբերությունների 

համաձայն. «Սույն օրենքի իմաստով հարկային մարմին ներկայացվող տեղեկություն է 

համարվում հարկ վճարողների կողմից իրենց, ինչպես նաև այլ հարկ վճարողների 

վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրենց մոտ առկա կամ պահվող 

բացառապես հարկերի հաշվարկմանն առնչվող գործարքների, ապրանքների 

ֆիզիկական ծավալների, դրանց տեղաշարժի, իրացման փաստացի գների, իրենց 

կողմից և իրենց հաշվին վճարված եկամուտների, պահված հարկերի, գույքի կամ 

եկամուտների, հարկման նպատակով անհրաժեշտ այլ տվյալների վերաբերյալ 

տեղեկությունները, որոնք հարկային մարմին են ներկայացվում օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով և ժամկետներում: Հարկային մարմին ներկայացվող տեղեկություն 

է համարվում նաև երրորդ անձի կողմից ներկայացվող տեղեկությունը (այսուհետ` 

տեղեկություններ)»: 
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Այսինքն, օրենքը սահմանում է, որ հարկային մարմին տեղեկություն կարող են 

ներկայացնել`  

- հարկ վճարողը` իր և այլ հարկ վճարողների վերաբերյալ տեղեկություն 

ներկայացնելիս, ընդ որում խոսքը վերաբերում է ոչ թե ցանկացած, այլ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով և ժամկետներում հարկային մարմին ներկայացվող 

տեղեկատվությանը. 

- երրորդ անձինք, որոնց շրջանակը սպառիչ կերպով սահմանված է «Հարկերի 

մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերությամբ, համաձայն որի` սույն օրենքի 

իմաստով երրորդ անձ է համարվում պետական կառավարման, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինը, առևտրային, ոչ առևտրային կազմակերպությունը, 

անհատ ձեռնարկատերը, նոտարը, որը հարկային մարմին է ներկայացնում այլ հարկ 

վճարողի կամ այլ ֆիզիկական անձի գործարքի կամ գործառնության կամ 

գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ:  

Քննարկվող վարույթի շրջանակներում առկա փաստերով որևէ կերպ չի 

հիմնավորվում քաղաքացի Հարություն Բաղդասարյանի իրավական կարգավիճակը, 

որպիսի պարագայում վերջինիս կողմից ներկայացված տեղեկությունը և՛ս չի կարող 

իրավական արժեվորման ենթարկվել` դրա հիման վրա պայմանագրում սահմանված գնի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը ոչ հիմնավոր դիտելու և այլ գնի հիման վրա վճարման 

ենթակա հարկային պարտավորության, տուգանքի և տույժի հաշվարկման համար:  

Գանգատարկման հանձնաժողովը որևէ կերպ գնահատման չի արժանացրել այն 

փաստը, որ հարկային մարմինը տիրապետել է երկու իրարամերժ տեղեկատվության` 

տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի պայմանագրից բխող, որը որպես վավեր 

փաստաթուղթ հիմք է հանդիսացել նույն մարմնի կողմից հարկային պարտավորության 

առկայությունը հիմնավորելու համար և ոմն քաղաքացու հայտարարությունից, որը բացի 

կարգավիճակի անորոշությունից պարունակում է նաև ոչ հավաստի տեղեկատվություն, 

քանի որ բացատրությամբ ամրագրված է, որ գումարը վաճառողին հանձնվել է ոչ թե իր 

կողմից, այլ բառացիորեն ըստ բացատրության. «հանդիպել է վաճառող Հրանտ 

Վարդանյանի հետ, պայմանավորվել է գնի շուրջ, որը կազմել է 14.000 ԱՄՆ դոլար: Այդ 

մասին տեղեկացրել է Գևորգ Վարդանյանին, իսկ վերջինս էլ հանձնարարել է իր 

աշխատակիցներին կազմել առուվաճառքի պայմանագիր և Հրանտ Վարդանյանին 

վճարել նշված գումարը:»: Այսինքն, բացատրություն տված քաղաքացին չի մասնակցել 
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ո՛չ պայմանագրի կազմմանը, ո՛չ գումարի վճարմանը, որպիսի պարագայում վերջինիս 

բացատրությունը պայմանագրի գնի վերաբերյալ չէր կարող գնահատվել որպես 

անհերքելի ապացույց` ազատելով վարչական մարմնին բազմակողմանի քննություն 

կատարելու` այդ թվում վարույթի մասնակցի օգտին առկա հանգամանքները 

բացահայտելու պարտականությունից:  

Արդյունքում հիմնավորվում է, որ և՛ Աշտարակի ՏՀՏ և՛ Գանգատարկման 

հանձնաժողովի կողմից խախտվել են «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները: 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, վարչական ակտն իր բովանդակությամբ պետք է 

համապատասխանի դրա ընդունման համար օրենքով սահմանված պահանջներին, 

նշում պարունակի այն բոլոր էական փաստական և իրավաբանական հանգամանքների 

վերաբերյալ, որոնք վարչական մարմնին հիմք են տվել ընդունելու համապատասխան 

որոշում, իսկ 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, գրավոր կամ գրավոր հաստատված 

վարչական ակտը պետք է պարունակի հիմնավորում, որում պետք է նշվեն 

համապատասխան որոշում ընդունելու բոլոր էական փաստական և իրավական 

հիմքերը: 

Անդրադառնալով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» ՀՀ օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջի պահպանված չլինելու փաստին 

և դրա ազդեցությանը Բողոք բերած անձի իրավունքների վրա, Հանձնաժողովը գտնում 

է, որ քննարկվող վարույթի շրջանակներում օրենքի վերոհիշյալ պահանջի անտեսումը 

հանգեցրել է Բողոք բերած անձի իրավունքի խախտմանը, քանի որ ինչպես արդեն վերը 

հիմնավորվեց, հանգամանքը, որի վերաբերյալ բացակայում են փաստական և 

իրավական հիմնավորումները, ելակետային նշանակություն ունի հարկային 

պարտավորությունների հաշվարկման համար: 

 Մասնավորապես, Աշտարակի ՏՀՏ պետի 23.12.2014թ. կայացրած թիվ 367 

որոշման «պարզեցի» մասում առկա է հետևյալ ձևակերպումը. «22.12.2014թ. դրությամբ 

ֆիզիկական անձ Հրանտ Վարդանյանի չկատարված հարկային պարտավորությունը 

կազմում է 2.439.542 ՀՀ դրամ: Նշված պարտավորությունն առաջացել է Հրանտ 

Վարդանյանի կողմից 2013թ. ընթացքում երկու օտարման գործարք իրականացնելու 

արդյունքում՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին 
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ենթակետի համաձայն առաջացած գումարները օրենքով սահմանված ժամկետում 

չվճարելուց, որը ենթակա է գանձման: Գանձման ենթակա չկատարված 

պարտավորության նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով և չափերով հաշվարկվում 

են տույժեր և տուգանքներ»: Որոշումը կայացնելիս վարչական մարմինը ղեկավարվել է 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 29.1-րդ հոդվածով, «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ, 56-րդ, 58-րդ, 88-րդ հոդվածներով: 

 Նշված վարչական ակտից դրա հասցեատերը որևէ կերպ չէր կարող ենթադրել իր 

նկատմամբ առաջադրված հարկային պարտավորության հաշվարկի փաստական և 

իրավական հիմնավորումը, որպիսի պարագայում չի կարող ենթադրվել նաև իրավունքի 

պատշաճ պաշտպանությունն իրականացնելու անձի հնարավորությունը:   

Վերոգրյալի արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ Հրանտ Վարդանյանի 

կողմից վճարման ենթակա հարկային պարտավորությունը պետք է ձևավորվի հետևյալ 

հաշվարկից ելնելով` 

 ԱԱՀ՝ 2.000.000 x 16.67% = 333.400 ՀՀ դրամ: 

 «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն՝ հաշվարկվում է 

տուգանք՝ 333.400 x 5% = 16.670 x 24 = 400.080 ՀՀ դրամ, քանի որ նշված գումարը 

գերազանցում է հարկի գումարը, հիմք է ընդունվում 333.400 ՀՀ դրամ գումարը: 

 «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ հաշվարկվում է տույժ՝ 

333.400 x 0.15 % = 500.1 x 365 = 182.536,5 ՀՀ դրամ: 

 Արդյունքում բյուջե պետք է վճարվի 333.400 + 333.400 + 182.536,5 = 849.336,5 

ՀՀ դրամ»:   

 Անդրադառնալով Բողոք բերած անձի պահանջին` վերացնել ՀՀ ՖՆ Աշտարակի 

ՏՀՏ 23.12.2014թ. թիվ 367 և Գանգատարկման հանձնաժողովի 17.05.2016թ. թիվ 9/7 

որոշումները՝ դրանց առոչինչ լինելու հիմքով, Հանձնաժողովը գտնում է որ տվյալ 

պահանջն անհիմն է` հետևյալ հիմնավորմամբ. «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` առոչինչ 

է այն վարչական ակտը, որում առկա են, մասնավորապես` հետևյալ ակնառու կոպիտ 

սխալները. 

 ա) ակտից հստակ չի երևում կամ միանշանակ պարզ չէ, թե որ վարչական 

մարմինն է դա ընդունել. 

 բ) ակտն ընդունել է ոչ իրավասու վարչական մարմինը. 
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 գ) ակտից պարզ չէ, թե դա որոշակիորեն ում է հասցեագրված, կամ հայտնի չէ, թե 

ինչ հարց է կարգավորում. 

 դ) ակտով դրա հասցեատիրոջ վրա դրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ 

պարտականություն, կամ նրան տրամադրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք: 

 Քննարկվող վարույթի շրջանակներում բացակայում են վարչական ակտն առոչինչ 

ճանաչելու համար օրենքով սահմանված վերոհիշյալ հիմքերը, քանի որ վիճարկվող 

ակտերն ընդունել են դրա համար օրենքով սահմանված պետական մարմինները, 

դրանցից հստակ բխում է ինչպես վարչական ակտի հասցեատերը, այնպես էլ հարցը, 

որի կարգավորման նպատակով ընդունվել են վարչական ակտերը, ինչպես նաև 

բացակայում է Բողոք բերած անձի համար սահմանված պարտականության ոչ 

իրավաչափության ակնհայտությունը, որպիսի հանգամանքը հաստատվում է նաև սույն 

որոշման շրջանակներում կատարված վերլուծությամբ և այն փաստով, որ 

պարտականությունն իրավաչափ է և վիճարկվում է դրա չափի հաշվարկման 

հիմնավորվածությունը: Վարչական ակտի առոչինչ լինելու համար էական և անհրաժեշտ 

պայման է անձի վրա ակնհայտ ոչ իրավաչափ պարտականություն դնելը, կամ անձին 

ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք տրամադրելը: Այսինքն` անձի վրա դրվող 

պարտականությունը, կամ անձին տրամադրվող իրավունքը պարտադիր կերպով պետք 

է լինի ակնհայտ ոչ իրավաչափ: Հետևաբար վարչական ակտով անձի վրա նույնիսկ «ոչ 

իրավաչափ» պարտականություն դնելը կամ անձին «ոչ իրավաչափ» իրավունք 

տրամադրելը, որը կարող է պարզվել այդ վարչական ակտի վիճարկման վարույթում, 

դեռևս բավարար չէ վարչական ակտն առոչինչ դիտելու համար: Այսինքն` վարչական 

ակտի առոչինչ լինելը հաստատված համարելու համար անհրաժեշտ է, որ դրանով 

տրամադրված իրավունքը կամ դրված պարտականությունն առերևույթ ոչ իրավաչափ 

լինի, իսկ բոլոր այն դեպքերում, երբ վիճարկվում է վարչական ակտի հիմքում դրված 

հանգամանքների հավաստիությունը կամ կիրառված նորմերի սխալ կիրառելիությունը 

կամ մեկնաբանությունը, ապա նման վարչական ակտը չի կարող դիտվել առ ոչինչ, այլ 

այն կարող է ճանաչվել անվավեր:  

  Հետևաբար, Հանձնաժողովը գտնում է, որ քննարկվող վարույթի շրջանակներում 

առկա է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 63-

րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով սահմանված հիմք, համաձայն որի` անվավեր է 
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առոչինչ չհանդիսացող այն ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, որն ընդունվել է օրենքի 

խախտմամբ: 

Նշված օրենքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի համաձայն, վարչական ակտի 

փոփոխման կամ բեկանման հիմքերն են` սույն օրենքի 63-64-րդ հոդվածներով 

սահմանված հիմքերը: 

Վերոգրյալի արդյունքում՝ ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և 

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

կետի, 77-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի պահանջներով՝ 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

1. Հրանտ Վարդանյանի 08.07.2016թ.-ի բողոքը`  

1.1. ՀՀ ՖՆ Աշտարակի ՏՀՏ 23.12.2014թ. թիվ 367 և Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 17.05.2016թ. թիվ 9/7 որոշումները՝ դրանց առոչինչ լինելու հիմքով 

վերացնելու մասով, մերժել:           

1.2. հարկային պարտավորության չափի փոփոխման մասով բավարարել. ՀՀ ԿԱ 

պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների 

գանգատարկման հանձնաժողովի 17.05.2016թ.-ի թիվ 9/7 որոշման «որոշում է» մասի 2-

րդ կետը փոփոխել և սահմանել հետևյալ բովանդակությամբ. «Փոփոխել ՀՀ ՖՆ 

Աշտարակի ՏՀՏ 23.12.2014թ. թիվ 367 որոշումը` գանձման ենթակա հարկային 

պարտավորության գումարի մասով. գանձման ենթակա հարկային պարտավորության 

գումարը սահմանել 849.336,5 ՀՀ դրամ»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ակտի ընդունման մասին վարչական վարույթի 

մասնակցին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից և կարող է բողոքարկվել դատական 

կարգով:  

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 

              ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 


