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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 08/10 

(Կամ Ինշուրանս ՍՊ ընկերության 12.09.2017թ.-ի վարչական բողոքը մերժելու 
մասին) 

 
 Ք. Երևան               «14» հոկտեմբերի 2017թ. 
 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ 

նախագահությամբ ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և 

մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 2017թ. օգոստոսի 11-ի 

թիվ 48/7 որոշման վերաբերյալ Կամ Ինշուրանս սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության 12.09.2017թ.-ի վարչական բողոքը ՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 Կամ Ինշուրանս ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն կամ 

Բողոք բերած անձ)՝ ի դեմս տնօրեն Կամո Մուրադյանի, բողոք է ներկայացրել ՀՀ 

տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողով (այսուհետ` նաև 

Հանձնաժողով)՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի (այսուհետ նաև՝ Գանգատարկման հանձնաժողով) 11.08.2017թ.-ի 

թիվ 48/7 որոշման (այսուհետ նաև՝ Որոշում) վերաբերյալ:  

Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 12.09.2017թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ 2017թ. հուլիսի 20-ին դիմել է 

Գանգատարկման հանձնաժողովին՝ խնդրելով 2017թ. հունվարի 20-ից 
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շրջանառության հարկ վճարող համարվելու հայտարարությունը (այսուհետ՝ 

Հայտարարություն) համարել սահմանված կարգով ներկայացված, 2017թ. հունվարի 

20-ից Ընկերությանը համարել շրջանառության հարկ վճարող և ընդունված համարել 

2017թ.-ի 2-րդ եռամսյակի շրջանառության հարկի հաշվարկը (այսուհետ՝ Հաշվարկ):  

Գանգատարկման հանձնաժողովի 2017թ. օգոստոսի 11-ի թիվ 48/7 որոշմամբ 

գանգատը մերժվել է: 

Որպես ներկայացված բողոքի փաստական և իրավական հիմքեր Բողոք 

բերած անձը նշել է, որ՝ 

- Ընկերությունը ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական 

անձանց պետական ռեգիստրում գրանցվել է 2017թ. հունվարի  20-ին և ստացել է 

հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ 01274009):  

- մինչև 2017թ. ապրիլի 1-ը Ընկերությունը որևէ գործունեություն չի 

իրականացրել, իսկ այդ ամսաթվից սկսել է զբաղվել ապահովագրական 

միջնորդական գործունեությամբ: 

- մինչև 2017թ. հուլիսի 18-ը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ից որևէ ծանուցում Ընկերությունը չի 

ստացել, իսկ 2017թ. հուլիսի 18-ին Հայտարարությունն էլեկտրոնային եղանակով չի 

կարողացել ներկայացնել, քանի որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հաշվետվությունների 

ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում Ընկերությունն արդեն համարվել էր 

ԱԱՀ վճարող: 

- Ընկերության տնօրենը 2017թ. հուլիսի 19-ին այցելել է հարկ վճարողների 

սպասարկման վարչության (այսուհետ՝ նաև ՀՎՍՎ) 4-րդ բաժին՝ Հայտարարությունը 

և Հաշվարկը ներկայացնելու նպատակով, սակայն ՀՎՍՎ 4-րդ բաժնի 

աշխատակիցները չեն ընդունել դրանք, պատճառաբանելով, որ Բողոք բերած անձը 

ծանուցվել է 2017թ. փետրվարի 8-ին և որպես ծանուցագիր ցույց են տվել մի 

փաստաթուղթ, որն իբր ինքն է ստորագրել, մինչդեռ Բողոք բերած անձը բացատրել 

է, որ դա իր ստորագրությունը չէ, և որ նման փաստաթուղթ չի տեսել: 

- հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից իրականում Բողոք բերած անձը 

որևէ ձևով չի ծանուցվել Հայտարարություն ներկայացնելու վերջնաժամկետի մասին, 

և հետևաբար Հայտարարություն ներկայացնելու ժամկետը լրացած չէ, իսկ մյուս 

կողմից, ինչպես նշված է վերը, հնարավորություն չի ունեցել էլեկտրոնային 
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եղանակով Հայտարարությունն ու Հաշվարկը ներկայացնելու, Բողոք բերած անձը 

Հայտարարությունը և Հաշվարկը ՀՎՍՎ 4-րդ բաժին ուղարկել է փոստային 

առաքմամբ 2017թ. հուլիսի 20-ին: Միաժամանակ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահին 

փոստային առաքմամբ ուղարկվել է նաև դիմում-գանգատ վերոշարադրյալի 

վերաբերյալ: 

- ի պատասխան 2017թ. հուլիսի 26-ին կատարված հարցման՝ «Հայփոստ» 

ՓԲԸ-ն 2017թ. օգոստոսի 17-ին տեղեկացրել է, որ Երևանի թիվ 0097 փոստային 

բաժանմունքում 2017թ. փետրվարի 2-ին ստացված պատվիրված նամակը հանձնվել 

է հասցեատիրոջը՝ որպես ապացույց ներկայացնելով նշված բաժանմունքի գրքի 

համապատասխան էջի պատճենը, որի վրա կա ինչ որ ստորագրություն, որն, ըստ 

Բողոք բերած անձի, իրենը չէ: 

- 2017թ.-ի օգոստոսի 25-ին փոստային առաքմամբ ստացել է 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 11.08.2017թ. թիվ 48/7 որոշումը, որով մերժվել է 

Ընկերության 20.07.2017թ. գանգատը՝ առանց իր մասնակցությունը նիստին 

ապահովելու:  

- «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 2014 թ. հունիսի 21-ի թիվ ՀՕ-128-Ն ՀՀ օրենքի    

10-րդ հոդվածի համաձայն՝ հարկային մարմնի կողմից ծանուցումը հարկ վճարողին 

սահմանված ժամկետներից հետո ուղարկելու դեպքում որպես շրջանառության հարկ 

վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ 

սահմանվում է հարկ վճարողին ծանուցումը տրամադրելու օրվան հաջորդող 7-րդ 

աշխատանքային օրը:  

- «Փաստաթղթերի հատուկ առաքման մասին» 2007թ. ապրիլի 9-ի թիվ Հ0-

171-Ն ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ իրավաբանական անձին 

հասցեագրված առաքման փաթեթը հանձնվում է իրավաբանական անձի գործադիր 

մարմնի ղեկավարին կամ գրագրության ընդունման համար պատասխանատու 

անձին: Նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ նախքան փաթեթի 

հանձնումը փոստատարը հավաստիանում է, որ փաթեթը հանձնվում է պատշաճ 

անձին և այդ մասին նշում է կատարում ծանուցագրի վրա՝ նշելով իրեն 

ներկայացված անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները: Ավելին՝ նշված հոդվածի 
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6-րդ մասի համաձայն՝ առաքման փաթեթն ստացող անձը ծանուցագրի վրա 

անձամբ նշում է իր անունը, ազգանունը և հայրանունը, ստացման ամսաթիվը, 

ստացված էջերի քանակը (նոտարի կողմից վավերացված կարված փաստաթղթերի 

քանակը), դրոշմանիշների համարները, որից հետո ստորագրում է ծանուցագիրը և 

այն վերադարձնում փոստատարին: Օրենքների վերոնշյալ պահանջներից, ըստ 

Բողոք բերած անձի, ակնհայտ է, որ փոստային բաժանմունքի գրքի էջի պատճենը, 

որը տվյալ դեպքում հանդիսանում է ծանուցումն իր կողմից ստանալու միակ 

ապացույցը, չի բավարարում վերը նշված պահանջներից և ոչ մեկին, հետևաբար՝ 

հարկային մարմնի, ինչպես նաև Գանգատարկման հանձնաժողովի պատճառաբա-

նությունները՝ իրեն պատշաճ ծանուցելու մասին, բացարձակ անհիմն են: 

- Գանգատարկման հանձնաժողովը իր 11.08.2017թ. թիվ 48/7 որոշման մեջ 

արձանագրել է, որ Ընկերության տնօրեն Կամո Մուրադյանը 03.08.2017թ. պատշաճ 

ծանուցվել է դիմում-գանգատի քննության հարցով Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 11.08.2017թ. նիստին մասնակցության համար, սակայն չի 

ներկայացել: Բողոք բերած անձը պնդում է, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի 

այս պնդումը ևս անհիմն է, քանի որ այդ ծանուցումը ստորագրությամբ փաստացի 

ստացել է փոստատարից 2017թ. օգոստոսի 18-ին, այդ ծանուցումը, ըստ ծրարի վրա 

եղած կնիքների, փոստային բաժանմունք մուտք է եղել 2017թ. օգոստոսի 7-ին, 

2017թ. օգոստոսի 5-ից օգոստոսի 18-ը ժամանակահատվածում Բողոք բերած անձը 

գտնվել է արտերկրում (հիմնավորվում է Բողոք բերած անձի անձնագրում եղած 

կնիքներով): 

- նմանատիպ հարցի վերաբերյալ Հանձնաժողովն իր 2017թ. փետրվարի 17-ի 

որոշմամբ բավարարել է անհատ ձեռնարկատեր Արտաշես Հարությունյանի 

24.01.2017թ. բողոքը և անվավեր է ճանաչել Գանգատարկման հանձնաժողովի 

22.11.2016թ.-ի թիվ 35/2 որոշումը: 

Վերոգրյալի արդյունքում Բողոք բերած անձը խնդրել է՝ անվավեր ճանաչել 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 11.08.2017թ. թիվ 48/7 որոշումը, ընդունված 

համարել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՀՎՍՎ 4-րդ բաժին 20.07.2017թ. փոստային առաքման 

միջոցով թղթային տարբերակով ուղարկված Ընկերության շրջանառության հարկ 

վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարությունը և 2017թ. 2-րդ եռամսյակի 
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շրջանառության հարկի հաշվարկը: 

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով 

Հանձնաժողովը 2017թ.-ի հոկտեմբերի 14-ին անցկացրել է լսումներ, որին 

ներկայացել էր Բողոք բերած անձի տնօրեն Կամո Մուրադյանը: 

Վերջինս լսումների ընթացքում հայտնեց, որ պնդում է բողոքով ներկայացված 

պահանջը:  

 

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. 

3.1. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից Ընկերությանն է հասցեագրվել թիվ 9181 

ծանուցագիրը, որով Ընկերությանը տեղեկացվել է, որ ծանուցագրում նշված 

ժամկետներում շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ 

հայտարարություն չներկայացնելու դեպքում Ընկերությունը յուրաքանչյուր տարում 

համարվելու է ավելացված արժեքի հարկ վճարող: Փոստային ծրարի ստացման թիվ 

AR195203715AM ծանուցագրում առկա են հետևյալ գրառումները. Որպես առաքանու 

հասցեատեր՝ «Կամ Ինշուրանս. Աջափնյակ Նորաշեն թղմ. 1430 01274009», 

ամսաթվի և ստորագրության նշման մասում առկա է ստորագրություն, ինչպես նաև 

փոստային կնիք՝ «08 FEB 2017» թվագրմամբ:   

3.2. «Հայփոստ» ՓԲ ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրենի ժ/պ Հ. 

Ավագյանի թիվ Ել. 2/3-338 գրության համաձայն, թիվ RR195203715AM պատվիրված 

առաքանին՝ հասցեագրված Կամո Մուրադյանին, ՀՀ ք. Երևան, Նորաշեն 16 

թաղամաս, 14շ. 30 բն. հասցեով, 02.02.2017թ. ընդունվել է «Հայփոստ» ՓԲԸ 

Երևանի թիվ 0099 փոստային բաժանմունքում, մշակվել է փոստի տեսակավորման 

և փոխանակման կենտրոնում, որտեղից 04.02.2017թ. ուղարկվել է հասցեն 

սպասարկող հանձնումն իրականացնող փոստային բաժանմունք: «Հայփոստ» ՓԲԸ 
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Երևանի թիվ 0097 փոստային բաժանմունքում առաքանին ստացվել է 04.02.2017թ. 

և 07.02.2017թ. ստորագրությամբ հանձնվել է հասցեատիրոջը՝ կցելով մատյանից 

քաղվածք, որում առկա են հետևյալ գրառումները. «RR195203715AM. Կամ 

Ինշուրանս Նորաշեն 14 30. 7/2. ստորագրություն»: 

3.3. Ընկերության տնօրենին 03.08.2017թ. հասցեագրվել է Գանգատարկման 

հանձնաժողովի թիվ 06/11-1/28524-17 ծանուցագիրը՝ Ընկերության ներկայացրած 

դիմում-գանգատի քննության հարցով Գանգատարկման հանձնաժողովի 

11.08.2017թ. կայանալիք նիստին մասնակցելու վերաբերյալ, որի վերաբերյալ առկա 

է փոստային թիվ RG003047642AM ծրարը՝ հետնամասում «07.08.2017թ. և 

08.08.2017թ.» թվագրումներով՝ «Հայփոստ» ՓԲ ընկերության կնիքների 

առկայությամբ: 

3.4. Ըստ Բողոք բերած անձի կողմից ներկայացված թիվ AR0219857 

անձնագրի պատճենի, դրանում առկա են կնիքներ՝ Կ. Մուրադյանի կողմից 

05.08.2017թ.-ին ՀՀ տարածքից դուրս գալու և 18.08.2017թ.-ին ՀՀ տարածք 

վերադառնալու վերաբերյալ: 

3.5. Գործի նյութերում առկա է շրջանառության հարկ վճարող համարվելու 

վերաբերյալ Ընկերության կնիքով և տնօրենի ստորագրությամբ հայտարարություն՝ 

«20.07.2017թ.» թվագրմամբ և փոստային ծրար՝ «RG001242604AM» համարով, որի 

համաձայն՝ որպես ուղարկող հանդես է եկել Ընկերությունը, իսկ ստացող՝ ՀՀ ԿԱ 

ՊԵԿ նախագահը: Ծրարի վրա առկա է «20 JUL 2017» թվագրմամբ կնիք:  

3.6. Ընկերության կողմից 24.07.2017թ. ներկայացված գանգատի քննության 

արդյունքում Գանգատարկման հանձնաժողովը  11.08.2017թ. որոշմամբ գանգատը 

մերժել է՝ հիմք ընդունելով «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, ««Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի կարգավորումները և այն փաստական հանգամանքը, 

որ Ընկերությունը հարկային մարմնի կողմից պատշաճ ծանուցվել է շրջանառության 

հարկ վճարող համարվելու հայտարարության ներկայացման անհրաժեշտության 

վերաբերյալ: 
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4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստական հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը 

գտնում է, որ բողոքն անհիմն է և ենթակա է մերժման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Սույն բողոքի քննության համար Հանձնաժողովը՝ հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ վիճելի իրավահարաբերության շրջանակներում Բողոք բերած 

անձի նկատմամբ շրջանառության հարկ վճարող համարվելու տեսանկյունից էական 

է ««Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 2014թ. հունիսի 21-ի թիվ ՀՕ-128-Ն ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև 

Օրենք) 10-րդ հոդվածի համաձայն Ընկերության ծանուցված լինելու փաստական 

հանգամանքի պարզումը, անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ հետևյալ 

հարցադրումներին՝ 

- Օրենքի 10-րդ հոդվածում սահմանված ծանուցման գործընթացը ի՞նչ 

եղանակով էր ենթակա իրականացման՝ պատշաճ գնահատվելու համար. 

- սույն բողոքի շրջանակներում առկա փաստական հանգամանքներն արդյո՞ք 

բավարար են՝ Ընկերության պատշաճ ծանուցված լինելու փաստը հաստատված 

լինելու համար: 

Առաջին հարցադրման առնչությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ հարկային 

մարմնի կողմից հարկ վճարողին ծանուցելու պարտականությունը պետք է 

իրականացվեր «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանված կարգով՝ 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։ 

Որպես առանձին տեսակի վարչական վարույթի առանձնահատկություն 

սահմանող օրենքներ քննվող գործի տեսանկյունից կարող են համարվել 

«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքը և ««Շրջանառության հարկի մասին» 

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2014թ. հունիսի 
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21-ի թիվ ՀՕ-128-Ն ՀՀ օրենքը, որոնք չեն սահմանում ծանուցումն իրականացնելու 

եղանակները, ինչպես նաև որպես հարկային հարաբերությունների ընդհանուր 

կարգավորում սահմանող՝ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքը, որի 29.2-րդ հոդվածը 

կանոնակարգում է նշված օրենքի շրջանակներում պատշաճ համարվող ծանուցման 

դրսևորումները, մասնավորապես՝ նշված հոդվածի համաձայն. «Սույն օրենքի 

իմաստով պատշաճ ծանուցում է համարվում «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 59 հոդվածով 

սահմանված կարգով՝ վարչական ակտի ընդունման մասին իրազեկելը: ………… »:  

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի համաձայն. «1. Վարչական մարմինը 

վարույթի մասնակիցներին վարչական ակտի ընդունման մասին իրազեկում է սույն 

հոդվածով նախատեսված հանձնման կամ հրապարակման եղանակով: 

2. Գրավոր վարչական ակտը, ընդունումից հետո` եռօրյա ժամկետում, պետք է 

հանձնվի վարույթի մասնակիցներին: Դա կարող է իրականացվել պատվիրված 

փոստով, այդ թվում` ստանալու մասին ծանուցմամբ, հասցեատիրոջը 

ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու, ինչպես նաև հանձնման այնպիսի 

եղանակներով, որոնք թույլ են տալիս հաստատել հասցեատիրոջ կողմից ակտը 

ստանալու կամ օրենքով սահմանված դեպքերում պատշաճ ծանուցված լինելու 

փաստը: …………………………. »: 

Նշված կարգավորումներից հետևում է, որ վարչական մարմնի կողմից 

գրավոր ծանուցումը պետք է կատարվի պատվիրված փոստով, այդ թվում` 

ստանալու մասին ծանուցմամբ ………. :   

Վերոհիշյալ կարգավորումների լույսի ներքո անդրադառնալով երկրորդ 

հարցադրմանը, Հանձնաժողովը գտնում է, որ բողոքարկվող վարչական գործի 

շրջանակներում առկա են Ընկերության ծանուցված լինելու փաստը հաստատված 

գնահատելու համար անհրաժեշտ հիմքերը՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Գանգատարկման հանձնաժողովն անդրադառնալով ծանուցված չլինելու 

վերաբերյալ գանգատի հիմքերին, նշել է, որ այդ մասով գանգատն անհիմն է, քանի 

որ Մաշտոցի ՀՏ կողմից փոստային առաքմամբ Ընկերության իրավաբանական 



9 
 

հասցեով ուղարկվել է ծանուցում, որը հաստատվում է փոստային ծառայության 

ստացման/հանձնման վերաբերյալ ծանուցագրով: 

Նշված ծանուցագրի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ դրանում առկա են 

հետևյալ գրառումները. որպես առաքանու հասցեատեր՝ «Կամ Ինշուրանս. 

Աջափնյակ Նորաշեն թղմ. 1430 01274009», ամսաթվի և ստորագրության նշման 

մասում առկա է ստորագրություն, ինչպես նաև փոստային կնիք՝ «08 FEB 2017» 

թվագրմամբ:  

Անդրադառնալով նշված առնչությամբ Բողոք բերած անձի դիրքորոշմանը՝ 

«Փաստաթղթերի հատուկ առաքման մասին» ՀՀ օրենքի կարգավորումների ուժով 

վարչական գործի նյութերում առկա ծանուցագրի ոչ պատշաճ լինելու վերաբերյալ, 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ այն ամբողջությամբ անհիմն է, քանի որ վիճելի 

հարաբերության նկատմամբ նշված օրենքը կիրառելի չէ: Մասնավորապես, առաջին 

հարցադրման առնչությամբ արդեն իսկ հիմնավորվեց, որ ծանուցումը պետք է 

իրականացվեր պատվիրված փոստով, որպիսի հասկացություն և գործընթաց 

«Փաստաթղթերի հատուկ առաքման մասին» ՀՀ օրենքը չի սահմանում և 

կարգավորում: 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ նշված հարաբերությունների նկատմամբ 

կիրառելի են «Փոստային կապի մասին» ՀՀ օրենքի և նշված օրենքի հիման վրա 

ընդունված ՀՀ կառավարության 16.02.2012թ. «Փոստային կապի օպերատորի 

գործունեության կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 211-Ն որոշման հետևյալ 

դրույթները. 

«Փոստային կապի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն, սույն 

օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոստային 

կապի բնագավառում գործունեության իրականացման իրավական հիմքերը, 

փոստային կապի գործունեության կարգավորմանն ուղղված պետական 

կառավարման մարմինների լիազորությունները, ինչպես նաև փոստային կապի 

գործունեությանը մասնակցող կամ փոստային կապի և սուրհանդակային կապի 

ծառայություններից օգտվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

իրավունքներն ու պարտականությունները:  
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Նույն օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն, կիրառելի են հետևյալ հասկացու-

թյունները՝ 

փոստային կապ` փոստային առաքանու ընդունումը, մշակումը, փոխադրումը 

և հանձնումն ապահովող կապի տեսակ, որը տեխնիկական և տրանսպորտային 

միջոցների միասնական արտադրատեխնոլոգիական համալիր է. 

փոստային առաքանի` հասցեագրված նամակագրական թղթակցություն, 

փոստային ծանրոցներ ու փոստային բեռնարկղեր, համապատասխան 

փաթեթավորումով տպագիր հրատարակություններ. 

փոստային առաքում` փոստային առաքանու ընդունում, մշակում, 

փոխադրում և հանձնում հասցեատիրոջը. 

փոստային կապի ծառայություններից օգտվող` ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձինք, տեղական ինքնակառավարման կամ պետական 

կառավարման մարմիններ, որոնք օգտվում են փոստային կապի ծառայություններից 

կամ փոստային կապի օպերատորի կողմից մատուցվող դրամական փոստային 

փոխադրությունների ծառայություններից. 

կանոնակարգ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

փոստային կապի գործունեության լիցենզիայի շրջանակներում փոստային կապի 

օպերատորի կամ սուրհանդակային կապի օպերատորի գործունեություն 

իրականացնող անձանց` տվյալ գործունեությանը վերաբերող տարածքային, 

տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նվազագույն 

չափանիշներ, ինչպես նաև սույն օրենքից և այլ իրավական ակտերից բխող 

պարտադիր պայմաններ և պահանջներ սահմանող իրավական ակտ: 

Նշված օրենքի 10-րդ հոդվածի «ժգ» կետի համաձայն, լիազորված մարմինը՝ 

մշակում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում փոստային կապի օպերատորի գործունեության և սուրհանդակային 

կապի օպերատորի գործունեության կանոնակարգերը: 

Ի կատարումն նշված պահանջի, ՀՀ կառավարության 16.02.2012թ. թիվ  

211-Ն որոշմամբ սահմանվել է նշված կանոնակարգը (այսուհետ՝ Կանոնակարգ), 

որի 1-ին կետի համաձայն, սույն կանոնակարգով կարգավորվում են փոստային 

կապի ծառայություններ մատուցող փոստային կապի օպերատորների և այդ 
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ծառայություններից օգտվողների միջև ծագած փոխհարաբերությունները, 

սահմանվում են փոստային կապի օպերատորների գործունեության իրականացման 

կարգը, փոստային կապի ծառայությունների մատուցման ընդհանուր սկզբունքները: 

Կանոնակարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն, նամակ է գրավոր 

հաղորդագրությամբ, ինչպես նաև այլ ներդրվածքով փոստային առաքանին, որի 

չափերը, քաշը սահմանվում են սույն կանոնակարգով: 

Կանոնակարգի 3-րդ կետի 13-րդ ենթակետի համաձայն, փոստային 

առաքանի՝ հանձնման մասին ծանուցմամբ (միջազգային փոստափոխանակման 

ժամանակ փոստային առաքանի ստանալու մասին տեղեկացմամբ)` գրանցվող 

փոստային առաքանի, որը տալու ժամանակ ուղարկողը փոստային կապի 

օպերատորին հանձնարարում է իրեն կամ իր նշած անձին հաղորդել, թե երբ և 

ում է հանձնվել փոստային առաքանին կամ վճարվել դրամական միջոցների 

փոստային փոխադրության դիմաց: 

Կանոնակարգի 5-րդ կետի համաձայն, փոստային առաքանիները, կախված 

մշակման ձևից, ստորաբաժանվում են հետևյալ տարատեսակների` 

1) հասարակ` ընդունվում է ուղարկողից՝ առանց նրան անդորրագիր 

հանձնելու և հասցեատիրոջը (օրինական ներկայացուցչին) հանձնվում է առանց 

ստորագրության. 

2) գրանցվող (գնահատված, պատվիրված, սովորական)` ընդունվում է 

ուղարկողին՝ անդորրագրի հանձնումով և հասցեատիրոջը (օրինական 

ներկայացուցչին) հանձնվում է ստորագրությամբ՝ անձնագրի առկայության 

դեպքում: 

Վերոհիշյալ կարգավորումներից հետևում է, որ պատվիրված փոստով 

ծանուցումը հանդիսանում է գրանցվող փոստային առաքանի, որի պարտադիր 

պահանջը՝ կապված հասցեատիրոջը հանձնման հետ, հանդիսանում է ստացողի 

ստորագրության առկայությունը: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի 

կողմից ծանուցման պարտականության կատարումը հաստատող ապացույց է 

գնահատվել փոստային ծանուցագիրը, որը ներառել է պատվիրված փոստով 

ծանուցման պարտադիր պայմանը, այն է՝ ստացողի ստորագրությունը, ինչպես նաև 
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գործի նյութերում առկա է նաև «Հայփոստ» ՓԲ ընկերության գլխավոր գործադիր 

տնօրենի ժ/պ Հ. Ավագյանի 14.08.2017թ. թիվ Ել. 2/3-338 գրությունը, համաձայն 

որի՝ թիվ RR195203715AM պատվիրված առաքանին՝ հասցեագրված Կամո 

Մուրադյանին, ՀՀ ք. Երևան, Նորաշեն 16 թաղամաս, 14շ. 30 բն. հասցեով, 

02.02.2017թ. ընդունվել է «Հայփոստ» ՓԲԸ Երևանի թիվ 0099 փոստային 

բաժանմունքում, մշակվել է փոստի տեսակավորման և փոխանակման կենտրոնում, 

որտեղից 04.02.2017թ. ուղարկվել է հասցեն սպասարկող հանձնումն իրականացնող 

փոստային բաժանմունք, «Հայփոստ» ՓԲԸ Երևանի թիվ 0097 փոստային 

բաժանմունքում առաքանին ստացվել է 04.02.2017թ. և 07.02.2017թ. 

ստորագրությամբ հանձնվել է հասցեատիրոջը և կից ներկայացված փոստային 

մատյանից քաղվածքը, որում առկա են հետևյալ գրառումները. «RR195203715AM. 

Կամ Ինշուրանս Նորաշեն 14 30. 7/2. ստորագրություն», Հանձնաժողովը գտնում է, 

որ առկա են բավարար հիմքեր՝ Բողոք բերած անձի պատշաճ ծանուցված լինելու 

փաստը հաստատված լինելու համար: 

Հարկ է նշել նաև, որ վարչական մարմնի կողմից պատշաճ ապացույցների 

ներկայացման պարագայում դրանցով հաստատված փաստական հանգամանքների՝ 

հօգուտ Ընկերության հերքման ապացուցման բեռը «Վարչարարության հիմունքների 

և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի համաձայն, կրում է 

Բողոք բերած անձը, որի կողմից սակայն, նման ապացույցներ չեն ներկայացվել: 

Այսպիսով, ծանուցված լինելու փաստի հաստատմամբ պայմանավորված 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ այս պարագայում «Շրջանառության հարկի մասին» 

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2014 թ. հունիսի 

21-ի թիվ ՀՕ-128-Ն ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի կարգավորման ուժով Բողոք բերած 

անձը համարվում է շրջանառության հարկ վճարող համարվելու հայտարարությունը 

ներկայացնելու՝  օրենքով սահմանված ժամկետը բաց թողած, որպիսի պարագայում 

ներկայացված բողոքը հիմնազուրկ է:  

Անդրադառնալով Բողոք բերած անձի կողմից ՀՀ տեսչական մարմինների 

միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի 2017թ. փետրվարի 17-ի որոշման 

կիրառման պահանջին՝ կապված, ըստ Բողոք բերած անձի, անհատ ձեռնարկատեր 

Արտաշես Հարությունյանի 24.01.2017թ. բողոքը բավարարելու հետ, Հանձնաժողովը 
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արձանագրում է, որ դրա կիրառման հիմքերը բացակայում են, քանի որ 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ 

հոդվածով սահմանված պահանջի կիրառման հիմքը, այն է՝ միատեսակ 

փաստական հանգամանքների առկայությունը, որի պարագայում վարչական 

մարմինը չպետք է անհավասար մոտեցում ցուցաբերի, նախկինում քննարկված և 

սույն բողոքի շրջանակներում բացակայում են:  

Անդրադառնալով Գանգատարկման հանձնաժողովի նիստին մասնակցության 

համար ծանուցումը ստացած չլինելու վերաբերյալ Բողոք բերած անձի 

դիրքորոշմանը, Հանձնաժողովը գտնում է, որ հարկային մարմնի կողմից՝ 

Հայտարարությունը ներկայացնելու համար սահմանված վերջնաժամկետների 

մասին ծանուցված լինելու փաստը հաստատված համարելու պարագայում, այն չի 

կարող ազդել Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշման իրավաչափության վրա: 

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. Կամ Ինշուրանս ՍՊ ընկերության 12.09.2017թ.-ի վարչական բողոքը 

մերժել. ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային 

մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 2017թ. օգոստոսի 11-ի թիվ 48/7 

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 

 


