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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
(Քաղաքացի Հայկ Մովսիսյանի 05.05.2017թ. վարչական բողոքը 

բավարարելու մասին) 
 

 Ք. ԵՐԵՎԱՆ                   «02» ՀՈՒՆԻՍԻ 2017թ. 
 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ ի դեմս 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի պարտականությունները 

ժամանակավորապես կատարող Վահե Ստեփանյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային 

մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 24.03.2017թ. թիվ 16/10 որոշման 

իրավաչափությունը վիճարկելու և մաքսային արժեքի որոշման նպատակով իր կողմից 

ներկրված մեքենայի գնի վերահաշվարկ կատարելու վերաբերյալ Հայկ Մովսիսյանի 

05.05.2017թ.-ի բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 Քաղաքացի Հայկ Մովսիսյանը (այսուհետ՝ նաև Բողոք բերած անձ) 05.05.2017    

թ.-ին բողոք է ներկայացրել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման 

հանձնաժողով (այսուհետ` նաև Հանձնաժողով)՝ վիճարկելով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և 

մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի (այսուհետ՝ նաև 

Գանգատարկման հանձնաժողով) 24.03.2017թ. թիվ 16/10 որոշման և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների մասնագիտացված 

մաքսատան (այսուհետ՝ նաև Մաքսատուն) աշխատակիցների գործողությունների 

իրավաչափությունը:  

Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 05.05.2017թ.-ին: 
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Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ 24.02.2017թ. թիվ 9307-17 գրությամբ 

Գանգատարկման հանձնաժողովին բողոք է ներկայացրել՝ պահանջելով վերահաշվարկել 

25.01.2017թ. Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված «Toyota Hilux Surf 2.7» 

մակնիշի 1999թ. արտադրության ավտոմեքենայի (այսուհետ՝ նաև Ավտոմեքենա) 

մաքսային գինը՝ հիմք ընդունելով իր կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և 

վերադարձնել մաքսային ձևակերպումների համար իր կողմից ավել վճարված գումարը: 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 24.03.2017թ. թիվ 16/10 որոշմամբ Մաքսատան 

26.01.2017թ. թիվ M994 գնահատման համարով մաքսային հայտարարագիրը ճանաչվել է 

անվավեր՝ Ավտոմեքենայի մաքսային արժեքը սահմանելով 3.600 ԱՄՆ դոլարին 

համարժեք ՀՀ դրամ: 

Բողոք բերած անձը որպես բողոքի փաստական և իրավական հիմքեր նշել է, որ՝ 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը հրաժարվելով իր կողմից անձնական օգտագործման համար 

25.01.2017թ. ՀՀ ներմուծված Ավտոմեքենայի մաքսային արժեքը որոշել ըստ գործարքի 

գնի, խախտել է իր իրավունքները: Մասնավորապես, Մաքսային միության մաքսային 

օրենսգրքի (այսուհետ՝ նաև Օրենսգիրք) 361-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի 

համադրված վերլուծության արդյունքում ակնհայտ է, որ մաքսային մարմինն ինքնուրույն 

է սահմանում ապրանքի մաքսային արժեքն այն դեպքում, երբ ապրանքներ տեղափոխող 

ֆիզիկական անձը չունի այդ ապրանքների արժեքի մասին անհրաժեշտ փաստաթղթեր և 

(կամ) տեղեկություններ, կամ եթե կան հիմնավոր պատճառներ՝ ենթադրելու, որ անձի 

կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկություններն արժանահավատ չեն: 

Մինչդեռ, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի տեղակալի 10.02.2017թ. թիվ 8/8-1/4033-17 

գրությամբ արտահայտած դիրքորոշումից բխում է, որ ներկայացված անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը դիտվել են ոչ արժանահավատ, քանի որ Ավտոմեքենայի ձեռքբերման 

արժեքը չի համապատասխանել մաքսային մարմնի տրամադրության տակ գտնվող 

համանման ավտոմեքենայի վերաբերյալ գնային տեղեկությանը: Հետևաբար, նման 

դիրքորոշմամբ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը սխալ է մեկնաբանել Օրենսգրքի 361-րդ հոդվածը: 

- Իր կողմից ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլված գնի չափն ինքնին չէր 

կարող հանդիսանալ այդ փաստաթղթերը ոչ արժանահավատ համարելու հիմնավոր 

պատճառ: Մասնավորապես, ոչ արժանահավատ կարող է լինել միայն կեղծ 

փաստաթուղթը: Մինչդեռ, իր կողմից ներկայացված փաստաթղթերի կեղծ լինելը ՀՀ ԿԱ 

ՊԵԿ-ի կողմից ոչ մի կերպ չի ապացուցվել: Բացի այդ, Օրենսգիրքը փաստաթղթերի 

արժանահավատ լինելը չի կապում այդ փաստաթղթերում արտացոլված մաքսային գնի 
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չափի հետ, ինչը տրամաբանական է, քանի որ միջազգային առևտրային 

հարաբերությունների (հատկապես՝ աճուրդների) առանձնահատկությունների շնորհիվ 

հնարավոր է ապրանքը գնել իր շուկայական միջին արժեքից շատ ավելի ցածր գնով և 

անօրինական է անձին պարտավորեցնել վճարել ապրանքի միջին շուկայական գնին 

հավասարեցված մաքսային արժեքի հիման վրա հաշվարկված մաքսային 

ձևակերպումների համար նախատեսված գումարները: 

Այս հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում է արտահայտել նաև ՀՀ սահմանադրական 

դատարանը 02.12.2014թ. թիվ ՍԴՈ-1176 որոշման շրջանակներում, որի համաձայն՝ 

մաքսային արժեքի որոշման ընդհանուր կանոնի համապատասխան՝ գործարքի գնի 

մեթոդի կիրառման ժամանակ անհրաժեշտ է ղեկավարվել այն տրամաբանությամբ, որ 

այդ գործարքի իրականացման ժամանակ վճարային փաստաթղթերով ներկայացված 

տեղեկությունները հավաստի են ու արժանահավատ, եթե մաքսային մարմինը չի 

ապացուցել դրանց անարժանահավատ կամ ոչ հավաստի լինելը: 

- Օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի տրամաբանությունից բխում է, 

որ մաքսային մարմինը ոչ թե ներկայացված փաստաթղթերում նշված ապրանքի գինը 

համեմատում է իր տրամադրության տակ գտնվող համանման ապրանքի մասին գնային 

տեղեկությանը և դրա հիման վրա որոշում կայացնում Օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի (ապրանքի մաքսային արժեքը սահմանելով հայտարարատուի ներկայացված 

փաստաթղթերին համապատասխան) կամ նույն հոդվածի 2-րդ մասի (ինքնուրույն 

որոշելով ապրանքի մաքսային արժեքը) կիրառման վերաբերյալ, այլ մաքսային մարմինն 

անդրադառնում է իր տրամադրության տակ գտնվող համանման ապրանքի մասին 

գնային տեղեկությանը հայտարարատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի 

վերաբերյալ հիմնավոր կասկածներ առաջանալուց հետո: Ընդ որում, հայտարարատուի 

կողմից ներկայացված փաստաթղթերում և գնային տեղեկություններում առկա ապրանքի 

գնի տարբերությունը Օրենսգրքի 361-րդ հոդվածով նախատեսված չէ որպես 

հայտարարատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի նկատմամբ հիմնավոր 

կասկածներ առաջացնելու պատճառ: Այսինքն, մաքսային մարմինների 

տրամաբանությամբ, մաքսային արժեքը գործարքի գնով հաշվարկելն իրենից 

ներկայացնում է բացառություն, այլ ոչ թե կանոն: 

Մինչդեռ, ՀՀ Սահմանադրական դատարանը 02.12.2014թ. թիվ ՍԴՈ-1176 որոշման 

շրջանակներում արձանագրել է, որ ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների 

մաքսային սահմանով տեղափոխման կանոնակարգումը հիմնվում է այն 
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տրամաբանության վրա, որ մաքսային արժեքի որոշման գործարքի գնի մեթոդն 

ընդհանուր կանոն է, իսկ մաքսային արժեքի որոշման մյուս մեթոդները՝ բացառություն 

ընդհանուր կանոնից: Այս մոտեցումը բխում է իրավական որոշակիության, մաքսային 

իրավակարգավորումների նկատմամբ լեգիտիմ ակնկալիքների, մարդու իրավունքների 

երաշխավորման, իրավակիրառ մարմինների կողմից կամայականությունների 

կանխարգելման նկատառումներից: 

Ելնելով վերոգրյալից՝ Բողոք բերած անձը խնդրել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ին 

պարտավորեցնել վերահաշվարկել իր կողմից ՀՀ ներմուծված Ավտոմեքենայի մաքսային 

արժեքն իր կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համաձայն՝ և վերադարձնել 

մաքսային ձևակերպումների համար իր կողմից ավել վճարված գումարը: 

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2017թ.-ի հունիսի 2-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր Բողոք բերած անձ 

Հայկ Մովսիսյանը և նրա լիազորված անձ Արմեն Ինջիղուլյանը:  

Հ. Մովսիսյանը պնդելով բողոքում ներկայացված փաստարկները՝ շեշտեց, որ ՊԵԿ 

կողմից ավտոմեքենայի մաքսային արժեքի որոշման հիմք է ծառայել ավտոմեքենաների 

մանրածախ առևտրով զբաղվող կայքերում առկա գները, մինչդեռ քննարկվող դեպքում 

ավտոմեքենան գնվել է աճուրդով՝ հաշիվ-ապրանքագրում ներկայացված արժեքով: Հ. 

Մովսիսյանը որպես լրացուցիչ ապացույց՝ ներկայացրեց նույնանման ավտոմեքենաների միջին 

գնի վերաբերյալ «japanstart.ru» կայքից տպված տեղեկատվություն, տեղեկություն՝ 

արտարժույթի սահմանված չափի մասին, ինչպես նաև վճարման հանձնարարագիր: 

  

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. 

- Հայկ Մովսիսյանը 25.01.2017թ. անձնական օգտագործման նպատակով 

Հայաստանի Հանրապետություն է ներմուծել «Toyota Hilux Surf 2.7» մակնիշի 1999թ. 

արտադրության ավտոմեքենա: 
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- Մաքսային վճարները կատարելու և ավտոմեքենան հաշվառելու նպատակով 

Հայկ Մովսիսյանը 26.01.2017թ. Մաքսատուն է ներկայացրել հաշիվ-ապրանքագիր, որի 

համաձայն, ավտոմեքենայի գինը կազմել է 3.130 ԱՄՆ դոլար: 

- Մաքսատան աշխատակիցներն ավտոմեքենայի մաքսային արժեքը որոշելու 

համար հիմք չեն ընդունել Բողոք բերած անձի կողմից հայտագրված արժեքը, և 

Ավտոմեքենան գնահատվել է 4.200 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ: 

- Բողոք բերած անձի կողմից 01.02.2017թ. դիմում (մուտքի թիվ Մ-4659-17) է 

ներկայացվել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահին՝ պահանջելով կատարել մաքսային արժեքի 

ճշգրտում: 

- Նշված դիմումի կապակցությամբ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի առաջին տեղակալ 

Սամվել Ավետիքյանի կողմից 10.02.2017թ. թիվ 8/8-1/4033-17 գրությամբ տրվել է 

պատասխան հետևյալ բովանդակությամբ. ... տեղեկացվում է, որ ֆիզիկական անձանց 

կողմից ԵԱՏՄ տարածք ներմուծվող ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային 

արժեքը որոշվում է ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի պահանջներին 

համապատասխան: Եթե ֆիզիկական անձը չի ներկայացնում համապատասխան 

հիմնավոր փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները, կամ եթե կան հիմնավոր 

պատճառներ ենթադրելու, որ անձի կողմից ներկայացված տեղեկությունները և 

փաստաթղթերը արժանահավատ չեն, ապա մաքսային մարմինը սահմանում է ապրանքի 

մաքսային արժեքը՝ մաքսային մարմնի տրամադրության տակ գտնվող գնային 

տեղեկատվության հիման վրա: Ձեր կողմից ներմուծված ավտոմեքենայի ձեռքբերման 

արժեքը չի համապատասխանել մաքսային մարմնի տրամադրության տակ գտնվող 

համանման ավտոմեքենայի մասին գնային տեղեկությանը, հետևաբար մաքսային 

մարմինը որոշել է ավտոմեքենայի մաքսային արժեքը՝ մաքսային մարմնի 

տրամադրության տակ գտնվող գնային տեղեկատվության հիման վրա՝ ԵԱՏՄ մաքսային 

օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջների համաձայն:: 

- Տույժերից և տուգանքներից խուսափելու նպատակով Հայկ Մովսիսյանը վճարել է 

մաքսային ձևակերպումների համար նախատեսված բոլոր վճարները և հաշվառել 

ավտոմեքենան: 

- Հայկ Մովսիսյանը 24.02.2017թ.-ի թիվ 9307-17 գրությամբ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային 

և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովին բողոք է ներկայացրել՝ 

պահանջելով վերահաշվարկել Ավտոմեքենայի մաքսային գինը՝ իր կողմից ներկայացված 
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փաստաթղթերի համաձայն և վերադարձնել մաքսային ձևակերպումների համար իր 

կողմից ավել վճարված գումարը: 

- Բերված գանգատի քննության արդյունքում Գանգատարկման հանձնաժողովի 

24.03.2017թ. թիվ 16/10 որոշմամբ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ավտոտրանսպորտային միջոցների 

մաքսային ձևակերպումների մասնագիտացված մաքսատան 26.01.2017թ. M994 

գնահատման համարով մաքսային հայտարարագիրը ճանաչվել է անվավեր և 

Մաքսատան պետին հանձնարարվել է 25.01.2017թ.-ին Հայաստանի Հանրապետություն 

ներմուծված 1999թ. արտադրության «Toyota Hilux Surf 2.7» մակնիշի ավտոմեքենայի 

մաքսային ձևակերպումներն իրականացնել «մաքսային մուտքի անդորրագիր» 

էլեկտրոնային համակարգով՝ մաքսային արժեքը սահմանելով 3600 ԱՄՆ դոլարին 

համարժեք ՀՀ դրամ: 

Մասնավորապես, Գանգատարկման հանձնաժողովը վկայակոչելով Օրենսգրքի 

361-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ արձանագրել է, որ Հայկ Մովսիսյանի կողմից ներկայացված 

հաշիվ-ապրանքագրում արտացոլված տվյալները մաքսային մարմնի կողմից հիմք 

չընդունվելու դեպքում ավտոմեքենայի մաքսային արժեքը որոշելիս վերջինիս կողմից 

պետք է ուսումնասիրվեին համապատասխան կայքէջերում տեղակայված ամբողջական 

տեղեկատվությունը, ինչը, սակայն, չի կատարվել: Գանգատարկման հանձնաժողովի 

կողմից նշվել է, որ իրավաչափ որոշում կայացնելու համար ուսումնասիրվել է «www.japan-

partner.com», «www.japanesevehicles.com», «www.tradecarview.com», «www.beforward.jp» 

կայք էջերում Ավտոմեքենայի վերաբերյալ զետեղված տեղեկատվությունը: Արդյունքում 

Գանգատարկման հանձնաժողովը եզրահանգել է, որ Ավտոմեքենայի մաքսային արժեքն 

անհրաժեշտ է սահմանել 3.600 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ: 

- ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված վարչական 

գործի նյութերում առկա են  

ա) «http://www.beforward.jp» կայքից տպված թվով 3 հատ էջեր, որոնցից մեկի 

համաձայն՝ 1999թ. արտադրության «Toyota Hilux Surf» մակնիշի ավտոմեքենայի գինը 

սահմանված է 3.381 ԱՄՆ դոլար, երկրորդում՝ 2.858 ԱՄՆ դոլար, իսկ 3-րդ էջում առկա 

տեղեկատվությունը վերաբերում է 2000թ. արտադրության «Toyota Hilux Surf» մակնիշի 

ավտոմեքենայի, որի գինը սահմանված է 3.048 ԱՄՆ դոլար, 

բ) «http://www.tradecarview.com» կայքից տպված թվով 2 հատ էջեր, որոնցից մեկի 

համաձայն՝ 1999թ. արտադրության «Toyota Hilux Surf» մակնիշի ավտոմեքենայի գինը 

սահմանված է 4.311 ԱՄՆ դոլար, երկրորդում՝ 3.830 ԱՄՆ դոլար, 

http://www.japan-partner.com/
http://www.japan-partner.com/
http://www.japanesevehicles.com/
http://www.tradecarview.com/
http://www.beforward.jp/
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գ) «http://www.japanesevehicles.com» կայքից տպված թվով 1 էջ, որի համաձայն՝ 

1998թ. արտադրության «Toyota Hilux Surf (4Runner)» մակնիշի ավտոմեքենայի գինը 

սահմանված է 3.850 ԱՄՆ դոլար, 

դ) «http://www.japan-partner.com» կայքից տպված թվով 1 էջ, որի համաձայն՝ 

1998թ. արտադրության «Toyota Hilux Surf SSR-X LTD» մակնիշի ավտոմեքենայի գինը 

սահմանված է 5.798 ԱՄՆ դոլար: 

 

4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բողոքն 

հիմնավոր է և ենթակա է բավարարման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ սույն բողոքի քննության համար էական է հետևյալ 

հարցադրումներին անդրադառնալը՝ 

1) քննարկվող գործի շրջանակներում մաքսային մարմինն իրավասու՞ էր արդյոք 

մաքսային արժեքը սահմանել Օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ուժով՝ հիմք 

ընդունելով նույնանման ապրանքների մասին գնային տեղեկությունները, այդ թվում՝ 

նույնանման ապրանքների մանրածախ առևտուր իրականացնող օտարերկրյա 

ընկերությունների կատալոգներում նշված տվյալները: 

2) Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից կատարվե՞լ է արդյոք փաստական 

հանգամանքների բազմակողմանի, օբյեկտիվ և լրիվ քննություն՝ բացահայտելով գործի 

բոլոր, այդ թվում` վարույթի մասնակիցների օգտին առկա հանգամանքները:   

Առաջին հարցադրման առնչությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ Բողոք բերած 

անձի դիրքորոշումն առ այն, որ մաքսային մարմինն ի սկզբանե իրավունք չունի միայն 

գնի չափանիշով պայմանավորված կասկածել ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացված 

տեղեկատվության արժանահավատությանը, եթե փաստաթուղթն ինքնին կեղծ կամ 

խնդրահարույց չէ, անհիմն է, քանի որ Օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 

արժանահավատության գնահատման իրավունք է վերապահում ոչ միայն փաստաթղթի, 

այլ նաև ներկայացված տեղեկությունների վերաբերյալ, որպիսին հանդիսանում է նաև 

ներմուծվող ապրանքի գնի վերաբերյալ տեղեկությունը՝ անկախ այն բանից, թե ինչ 

փաստաթղթով է այն ներկայացված:  

Միևնույն ժամանակ, Հանձնաժողովը գտնում է, որ Օրենսգրքի  361-րդ հոդվածի  

2-րդ մասով սահմանված մաքսային մարմնի աշխատակցի իրավունքը՝ սահմանել 



8 
 

ապրանքների մաքսային արժեքը՝ մաքսային մարմնի տրամադրության տակ գտնվող 

նույնանման ապրանքների մասին գնային տեղեկությունների հիման վրա, այդ թվում՝ 

նույնանման ապրանքների մանրածախ առևտուր իրականացնող օտարերկրյա 

ընկերությունների կատալոգներում նշված տվյալների հիման վրա, չի կարող հիմնվել 

միայն ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացված տեղեկատվության 

արժանահավատության կասկածի վրա, այլև նշված կասկածները պետք է հիմնավորվեն 

վարչական մարմնի կողմից և ձևավորվի եզրահանգում առ այն, որ ներկայացված 

տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը: 

Նշված եզրահանգումն ուղղակիորեն բխում է Օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի ձևակերպումից, համաձայն որի՝ ...... եթե կան հիմնավոր պատճառներ՝ 

ենթադրելու, որ անձի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկություններն 

արժանահավատ չեն, մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձը սահմանում է 

ապրանքների մաքսային արժեքը՝ ........: Այսինքն, կասկածը ներկայացված 

փաստաթղթերի կամ տեղեկությունների վերաբերյալ բավարար չէ՝ ֆիզիկական անձի 

կողմից հայտագրված արժեքից տարբերվող մաքսային արժեք սահմանելու համար, եթե 

արդյունքում այն չի հաստատվում: Նշված դիրքորոշումը հիմնավորվում է նաև 

«Վարչարարության հիմունքներ և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով հռչակված 

հավաստիության կանխավարկածի վերաբերյալ սկզբունքից ելնելով, մասնավորապես՝ 

նշված օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, վարչական մարմնի կողմից 

քննարկվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ անձի ներկայացրած տվյալները, 

տեղեկությունները համարվում են հավաստի բոլոր դեպքերում, քանի դեռ վարչական 

մարմինը հակառակը չի ապացուցել: Եթե վարչական մարմինը հիմնավոր կասկածներ 

ունի անձանց ներկայացրած տվյալների, տեղեկությունների իսկության վերաբերյալ, ապա 

ինքը պարտավոր է ինքնուրույն և իր հաշվին ձեռնարկել միջոցներ` դրանց իսկության մեջ 

հավաստիանալու համար: 

Անդրադառնալով Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից նշված 

հանգամանքների ուսումնասիրության բազմակողմանիությանը, լրիվությանը և 

օբյեկտիվությանը, Հանձնաժողովն արձանագրում է, որ ըստ էության Գանգատարկման 

հանձնաժողովը ելակետ ընդունելով այն փաստը, որ մաքսային մարմինը պատշաճ 

վարչարարություն չի իրականացրել՝ իր կողմից արտահայտված կասկածները հերքելու 

կամ հիմնավորելու ուղղությամբ, կատարել է համապատասխան ուսումնասիրություն 

«www.japan-partner.com», «www.japanesevehicles.com», «www.tradecarview.com», 

http://www.japan-partner.com/
http://www.japanesevehicles.com/
http://www.tradecarview.com/
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«www.beforward.jp» կայք էջերում՝ ապահովելով քննության բազմակողմանիությունը, 

սակայն արդյունքում ձեռքբերված եզրահանգումը չի բխել նշված ուսումնասիրության 

արդյունքում ձեռքբերված փաստական հանգամանքներից: Մասնավորապես, վարչական 

գործի նյութերում առկա «http://www.beforward.jp» կայքից տպված թվով 3 հատ էջերի 

համաձայն՝ դրանցից մեկում 1999թ. արտադրության «Toyota Hilux Surf» մակնիշի 

ավտոմեքենայի գինը սահմանված է 3.381 ԱՄՆ դոլար, երկրորդում՝ 2.858 ԱՄՆ դոլար, 

իսկ 3-րդ էջում առկա տեղեկատվությունը վերաբերում է 2000թ. արտադրության «Toyota 

Hilux Surf» մակնիշի ավտոմեքենայի, որի գինը սահմանված է 3.048 ԱՄՆ դոլար: Այս 

դեպքում, անկախ այն փաստից, որ այլ կայքերից ձեռք են բերվել նաև նույնանման 

ավտոմեքենայի՝ ավելի բարձր գներով վաճառքի դրված լինելու փաստեր, 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ դրանցով չեն հաստատվել Բողոք բերած անձի կողմից 

հայտագրված արժեքի արժանահավատության վերաբերյալ կասկածները, որպիսի 

պարագայում վերացել է նաև Օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հիմքով մաքսային 

այլ արժեք սահմանելու անհրաժեշտությունը: 

Նշվածից հետևում է, որ Գանգատարկման հանձնաժողովը սխալ է մեկնաբանել 

Օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կիրառման պայմանները, որոնց բացակայության 

դեպքում Բողոք բերած անձի նկատմամբ պետք է կիրառելի համարվեր Օրենսգրքի    

361-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջը, համաձայն որի՝ անձնական 

օգտագործման ապրանքների մաքսային արժեքը սահմանվում է ֆիզիկական անձի 

կողմից այդ ապրանքների հայտագրված արժեքի հիման վրա, որը հաստատվում է 

անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի մասին տեղեկություններ պարունակող 

փաստաթղթերի բնօրինակներով:    

Նշվածի արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ առկա է «Վարչարարության 

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

«բ» կետերով սահմանված հիմք՝ Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումը՝ միջամտող 

մասով անվավեր ճանաչելու և փոփոխելու համար: 

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

հոդվածի 1-ին մասի «ա» և «բ» կետերի համաձայն՝ անվավեր է առ ոչինչ չհանդիսացող 

այն ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, որն ընդունվել է՝  

ա) օրենքի խախտմամբ, այդ թվում` օրենքի սխալ կիրառման կամ սխալ 

մեկնաբանման հետևանքով, 

http://www.beforward.jp/
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բ) ...... եթե ներկայացված փաստաթղթերից ակնհայտ է, որ ըստ էության պետք է 

ընդունվեր այլ որոշում: 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 77-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի համաձայն, վարչական ակտի փոփոխման կամ 

բեկանման հիմքերն են` ա) 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 պահանջներով՝ 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

1. Հայկ Մովսիսյանի 05.05.2017թ.-ի բողոքը բավարարել. բեկանել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի  24.03.2017թ. թիվ 

16/10 որոշումը՝ Մաքսատան պետին 25.01.2017թ.-ին Հայաստանի Հանրապետություն 

ներմուծված 1999թ. արտադրության «Toyota Hilux Surf 2.7» մակնիշի ավտոմեքենայի 

մաքսային արժեքը 3.600 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ սահմանելու 

հանձնարարականի մասով և բեկանված մասով կայացնել նոր վարչական ակտ հետևյալ 

բովանդակությամբ. «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային 

ձևակերպումների մասնագիտացված մաքսատան պետին՝ 25.01.2017թ.-ին Հայաստանի 

Հանրապետություն ներմուծված 1999թ. արտադրության «Toyota Hilux Surf 2.7» մակնիշի 

ավտոմեքենայի մաքսային ձևակերպումներն իրականացնել «մաքսային մուտքի 

անդորրագիր» էլեկտրոնային համակարգով՝ որպես մաքսային արժեք հիմք ընդունելով 

ֆիզիկական անձի կողմից հայտագրված արժեքը»: 

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

մասնակցին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից և կարող է բողոքարկվել դատական 

կարգով:  

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 

              ՎԱՀԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 


