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                                                                                                                                              Երևան, Կառավարական տուն 1 
 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

(Մատակարարման, արտադրության, վերանորոգման կենտրոն ՓԲ ընկերության 
ներկայացուցիչ Էռնեստ Աբելյանի 02.02.2017թ.-ի վարչական բողոքը մերժելու մասին) 

 
Ք. ԵՐԵՎԱՆ                   «10» ՄԱՐՏԻ 2017թ. 

 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ ի 

դեմս հանձնաժողովի նախագահ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-

նախարար Դավիթ Հարությունյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների 

գանգատարկման հանձնաժողովի 29.11.2016թ. թիվ 37/2 որոշումն անվավեր 

ճանաչելու վերաբերյալ Մատակարարման, արտադրության, վերանորոգման 

կենտրոն ՓԲ ընկերության 02.02.2017թ.-ի բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

Մատակարարման, արտադրության, վերանորոգման կենտրոն ՓԲ 

ընկերությունը (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն կամ Բողոք բերած անձ)՝ ի դեմս 

լիազորված անձ Էռնեստ Աբելյանի, բողոք է ներկայացրել ՀՀ տեսչական 

մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողով (այսուհետ` նաև 

Հանձնաժողով)՝ ՀՀ ԿԱ  պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային 

մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի (այսուհետ՝ նաև Գանգատարկման 

հանձնաժողով)՝ 29.11.2016թ. թիվ 37/2 որոշումը (այսուհետ նաև՝ Որոշում) և ՀՀ ԿԱ 

ՊԵԿ Կենտրոնի հարկային տեսչության (այսուհետ նաև՝ Հարկային տեսչություն) 
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27.09.2016թ. ստուգման թիվ 1010870 ակտը (այսուհետ նաև՝ Ակտ) վերացնելու 

վերաբերյալ:  

Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 02.02.2017թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ Ընկերությունը 23.07.2015թ. անշարժ գույքի 

առուվաճառքի պայմանագրով վաճառել է սեփականության իրավունքով իրեն 

պատկանող ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտա թիվ 48/26 հասցեում գտնվող 

հողատարածքը, որի կադաստրային արժեքը կազմել է 1.264.200 ՀՀ դրամ, իսկ 

պայմանագրային գին սահմանվել է 3.000.000 ՀՀ դրամը: Տվյալ հողատարածքի 

վրա առկա է եղել ինքնակամ կառույց: 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի կողմից 26.07.2016թ. տրված թիվ 1010870 

հանձնարարագրով 15.08.2016թ.-ից մինչև 15.09.2016թ.-ը Հարկային տեսչության 

կողմից Ընկերությունում կատարվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և 

հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների 

կատարման ճշտության ստուգում: Ստուգման արդյունքում Հարկային տեսչության 

կողմից կայացվել է թիվ 1010870 ակտը, որով հիմք ընդունելով ք. Երևան, Ծովակալ 

Իսակովի պողոտա թիվ 48/26 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի վաճառքը, 

Ընկերությանն առաջադրվել է շրջանառության հարկի գծով 7.530.935 ՀՀ դրամ 

լրացուցիչ հարկային պարտավորություն: 

Ակտը գանգատարկվել է Գանգատարկման հանձնաժողովին, որի քննության 

արդյունքում Գանգատարկման հանձնաժողովը 29.11.2016թ.-ին կայացրել է 

Ընկերության գանգատը մերժելու մասին թիվ 37/2 որոշումը:  

Բողոք բերած անձը գտնում է, որ ինչպես Ակտը, այնպես էլ Գանգատարկման 

հանձնաժողովի որոշումը կայացվել են օրենքի պահանջների խախտմամբ, 

մասնավորապես՝  

- անտեսվել է այն փաստը, որ առուվաճառքի պայմանագրի առարկա է 

հանդիսացել միայն ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտա թիվ 48/26 հասցեում 

գտնվող հողամասը: Պայմանագրի 1.1. կետի 2-րդ պարբերությամբ նախատեսված է, 

որ օտարվող հողատարածքում առկա է 392 քմ մակերեսով ինքնակամ կառուցված 

շինություն և, որ գույքի հետագա օտարման գործարքներից ծագող իրավունքների 

պետական գրանցումը կկատարվի վճարման պահին գործող անշարժ գույքի 
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կադաստրային արժեքի  վճարման անդորրագիրը ներկայացնելու դեպքում: Դրանով 

արդեն իսկ հաստատվել է, որ խոսքը վերաբերում է ինքնակամ կառույցին, որը 

օրինականացված չէ և համապատասխանաբար չէր կարող հանդիսանալ 

քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների օբյեկտ: 

- սխալ է կիրառվել Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը, համաձայն որի՝ Շենքերի, շինությունների (այդ թվում` 

անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ տարածքների օտարման դեպքում 

եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք բերված գործարքի կատարման 

օրվա դրությամբ, մինչդեռ ինքնակամ կառույցի մասով գործարքի կատարում առկա 

չէ: Նշված կապակցությամբ Բողոք բերած անձի կողմից որպես իրավական հիմքեր 

նշվել են ՀՀ քաղ.օր.-ի 563-րդ, 566-րդ և 302-րդ հոդվածների դրույթները՝ նշելով, որ 

եթե նույնիսկ դիտարկվի, որ բացի հողամասից կատարվել է այլ անշարժ գույքի 

վաճառք, ապա դրա նկատմամբ իրավունքի չգրանցման պարագայում խոսքը 

վերաբերում է առոչինչ գործարքի մասին, որը կատարման ենթակա չէ, իսկ հիմք 

ընդունելով նաև ՀՀ քաղ.օր.-ի 449-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կարգավորումը՝ 

պայմանագիրն ի սկզբանե չի կարող կնքված համարվել: 

- Գանգատարկման հանձնաժողովը, ըստ Բողոք բերած անձի, սխալ է 

կիրառել ՀՀ քաղ.օր.-ի 188-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթը, համարելով որ 

ինքնակամ կառույցի նկատմամբ ինքնաբերաբար ճանաչվում է այն հողամասի 

սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքը, որի վրա առկա է նշած կառույցը: 

Մինչդեռ, ՀՀ քաղ.օր.-ի 188-րդ հոդվածի կարգավորումից հետևում է, որ ինքնակամ 

կառույցի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ճանաչվում է միայն տվյալ 

կառույցի օրինականացման դեպքում, որպիսի հանգամանք քննարկվող գործում 

առկա չէ: 

Նշվածի առնչությամբ Բողոք բերած անձը կիրառելի է համարել ՀՀ 

կառավարության 18.05.2006թ.-ի Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և 

տնօրինման կարգը հաստատելու մասին թիվ 912-Ն որոշումը, որով հստակորեն 

սահմանված է ինքնակամ կառույցն օրինականացնելու գործընթացը: 

- ըստ Բողոք բերած անձի, Գանգատարկման հանձնաժողովը կիրառելի է 

համարել Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը, 
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որով որպես գույքահարկով հարկվող օբյեկտ սահմանված են նաև ինքնակամ 

կառույցները, մինչդեռ գույքահարկի վերաբերյալ որևէ վեճ առկա չէ, հետևաբար, 

Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենքի դրույթները վերաբերելի չեն քննարկվող գործին: 

Վերոգրյալի հիման վրա Բողոք բերած անձը խնդրել է Վարչարարության 

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

և 70-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառմամբ ամբողջությամբ վերացնել Հարկային 

տեսչության 27.09.2016թ. ստուգման թիվ 1010870 ակտը և Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 29.11.2016թ. թիվ 37/2 որոշումը:  

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով 

Հանձնաժողովը 2017թ.-ի մարտի 10-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էին 

Մատակարարման, արտադրության, վերանորոգման կենտրոն ՓԲ ընկերության 

լիազորված անձինք Հակոբ Ղարախանյանը և Արմեն Գաբրիելյանը: 

Բողոք բերած անձի ներկայացուցիչները պնդեցին ներկայացված բողոքը և 

դրա հիմնավորումները՝ ևս մեկ անգամ շեշտադրելով այն հանգամանքը, որ 

«Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ուժով 

բնակելի կամ այլ տարածքների օտարման դեպքում եկամտի ստացման իրավունքը 

համարվում է ձեռք բերված գործարքի կատարման օրվա դրությամբ, իսկ ինքնակամ 

կառույցի վերաբերյալ կատարված գործարք առկա չէ: Ըստ ներկայացուցիչների, 

ընկերություն չի ստացել որևէ եկամուտ, որը ենթակա կլիներ հարկման: 

 

3. Բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Բողոք բերած անձի և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 

Հանձնաժողովին ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ սույն դիմումի քննության համար էական 

նշանակություն ունեն հետևյալ փաստական հանգամանքները. 

3.1. Ընկերության և քաղաքացի Արա Նիկողոսյանի միջև 23.07.2015թ. 

նոտարական ձևով կնքվել է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր, որով 

Ընկերությունը սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող ք. Երևան, Ծովակալ 

Իսակովի պողոտա թիվ 48/26 հասցեում գտնվող 0.043 հա մակերեսով անշարժ 
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գույքը վաճառել է քաղաքացի Արա Նիկողոսյանին: Համաձայն նշված պայմանագրի 

1.1. կետի 2-րդ պարբերության. Առկա է 392.0 քմ մակերեսով ինքնակամ 

կառուցված շինություն: Գույքի հետագա օտարման գործարքներից ծագող 

իրավունքների պետական գրանցումը կկատարվի վճարման պահին գործող 

հողամասի կադաստրային արժեքի վճարման անդորրագիրը ներկայացնելու 

դեպքում: 

3.2. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 26.07.2016թ. թիվ 1010870 հանձնարարագրով 

15.08.2016թ.-ից մինչև 15.09.2016թ.-ը Հարկային տեսչության կողմից 

Ընկերությունում կատարվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային 

մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների 

կատարման ճշտության ստուգում:  

3.3 Ստուգման արդյունքում 27.09.2016թ. Հարկային տեսչության կողմից 

կազմվել է թիվ 1010870 ստուգման ակտը, որի 21-րդ կետով արձանագրվել է 

խախտում՝ հետևյալ բովանդակությամբ. Համաձայն ընկերության կողմից 

23.07.2015թ. կնքված անշարժ գույքի առք ու վաճառքի պայմանագրի՝ ընկերության 

կողմից օտարված անշարժ գույքի արժեքը կազմել է 3.000.000 դրամ, որից ելնելով 

էլ ընկերության կողմից ՀՏ ներկայացրած 2015թ. 3-րդ եռամսյակի շրջանառության 

հարկի հաշվարկով ցույց է տրվել վերոգրյալ անշարժ գույքի վաճառքի գին՝ 

3.000.000 դրամ, որի հարկը կազմել է 300.000 դրամ: …Ըստ ՀՀ ԿԱ անշարժ 

գույքի կադաստրի պետական կոմիտեից ստացված անշարժ գույքի և դրա 

նկատմամբ գրանցված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկությունների՝ 23.07.2015թ. 

ընկերության կողմից օտարվել է ք. Երևան, Ծ. Իսակովի 48/26 հասցեում գտնվող 

անշարժ գույքը, որի կադաստրային արժեքը կազմել է 32.557.569 դրամ:  

Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 

համաձայն՝ տարածքների օտարումից եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է 

ձեռք բերված գործարքի կատարման օրվա դրությամբ գույքահարկով հարկման 

նպատակով որոշվող արժեքից ոչ պակաս չափով: Նույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի համաձայն՝ վերոգրյալ գործարքից հաշվարկվում է շրջանառության հարկ 10 % 

դրույքաչափով, որը կազմում է 3.255.757 դրամ: Ընկերության կողմից ՀՏ 

ներկայացրած 2015թ. 3-րդ եռամսյակի շրջանառության հարկի հաշվարկով ցույց է 
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տրվել վերոգրյալ անշարժ գույքի վաճառքի գին՝ 3.000.000 դրամ, որի հարկը 

կազմել է 300.000 դրամ, արդյունքում հաշվարկվում է լրացուցիչ պետ.բյուջե 

վճարման ենթակա շրջանառության հարկ՝ 2.995.757 (3.255.757-300.000) դրամ 

գումարի չափով: 

Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 

համաձայն՝ հարկվող օբյեկտը թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու դեպքում 

գանձվում է դրա արդյունքում պակաս հաշվարկված շրջանառության հարկի 

գումարը՝ 2.955.757 դրամ, ինչպես նաև տուգանք այդ գումարի 100 %-ի չափով՝ 

2.955.757 դրամ: 

Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ հարկի 

վճարումները սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում յուրաքանչյուր օրվա 

համար հարկ վճարողը վճարում է տույժ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.15 

տոկոսի չափով, որը կազմում է 1.323.845 դրամ (տույժերը հաշվարկվել են՝ հաշվի 

առնելով ընկերության համար շրջանառության հարկի գծով վարվող անձնական 

հաշվի քարտում առկա գերավճարները): 

Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն՝ հաշվապահական 

հաշվառում չվարելու կամ սահմանված կարգի խախտումներով այն վարելու 

հաշվապահական հաշվետվությունները, հաշվարկները սխալ կազմելու համար 

գանձվում է տուգանք այդ խախտումների հետևանքով պակաս հաշվարկված հարկի 

գումարի 10 %-ի չափով՝ 295.576 դրամ: 

Ընդամենը շրջանառության հարկի գծով լրացուցիչ ենթակա է գանձման 

բյուջե՝ 7.530.935 ՀՀ դրամ:  

3.4 Ինչպես ստուգման ակտի, այնպես էլ Գանգատարկման հանձնաժողովի 

37/2 որոշման հիմքում դրվել է ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական 

կոմիտեի 08.08.2016թ. թիվ ԼԱ-1/4520 գրությունը, համաձայն որի՝ սեփականության 

իրավունքով Ընկերության անվամբ գրանցված ք. Երևան, Ծ. Իսակովի 48/26 

հասցեի անշարժ գույքը 23.07.2015թ. օտարվել է և սեփականության իրավունքով 

գրանցվել քաղաքացի Արա Նիկողոսյանի անվամբ: Գրությունում նշված է նաև, որ 

տվյալ հասցեի անշարժ գույքի շինության կադաստրային արժեքը կազմում է 

32.557.569 դրամ, իսկ հողի 1 հա կադաստրային արժեքը՝ 8.615.400 դրամ: 
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Նշված գրության առկայությունը և բովանդակությունը չի վիճարկվել Բողոք 

բերած անձի կողմից: 

3.5 Ընկերությունը Գանգատարկման հանձնաժողովին 27.10.2016թ. գանգատ 

է հասցեագրել, որով խնդրել է անվավեր ճանաչել ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների 

կոմիտեի Կենտրոնի հարկային տեսչության կողմից 27.09.2016թ. կայացված 

ստուգման թիվ 1010870 ակտը: 

3.6 Գանգատարկման հանձնաժողովը ներկայացված գանգատի քննության 

արդյունքում 29.11.2016թ. կայացրել է թիվ 37/2 որոշումը, որով մերժել է գանգատը և 

Ստուգման ակտը թողել անփոփոխ: Որոշմամբ, մասնավորապես, նշվել է, որ 

Վերոգրյալ իրավական կարգավորումները և փաստական հանգամանքներն, ըստ 

էության, վկայում են այն մասին, որ 23.07.2015թ.-ին կնքված Անշարժ գույքի 

առուվաճառքի պայմանագրով ընկերության կողմից օտարվել է ք. Երևան, Ծ. 

Իսակովի 48/26 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը (0.43 հա մակերեսով), դրա վրա 

գտնվող 392.0 քմ մակերեսով ինքնակամ կառուցված շինության հետ միասին: 

Այսինքն, ք. Երևան, Ծ. Իսակովի 48/26 հասցեում գտնվող անշարժ գույքն իրենից 

ներկայացնում է 0.043 հա մակերեսով հողատարածքի և դրա վրա գտնվող 392.0 քմ 

մակերեսով շինության ամբողջություն:… Քննարկվող դեպքում, հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ ք. Երևան, Ծ. Իսակովի 48/26 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը 

բաղկացած է 0.043 հա մակերեսով հողատարածքից և դրա վրա գտնվող 

շինությունից (որը հաշվառված և գնահատված է անշարժ գույքի կադաստր վարող 

մարմնի կողմից և ունի կադաստրային արժեք), հետևապես գույքի օտարման 

գործարքից բխող շրջանառության հարկի գծով պարտավորությունները 

հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնվեր նաև վերոգրյալ շինության կադաստրային 

արժեքը: 

3.7. Ըստ գործում առկա փոստային նամականու, Գանգատարկման 

հանձնաժողովի 29.11.2016թ. թիվ 37/2 որոշումը Բողոք բերած անձը ստացել է 

03.12.2016թ.-ին: 

  

 

 



8 
 

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. 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ սույն գործի համար էական նշանակություն ունի 

հետևյալ հանգամանքների պարզումը. 

1) ինչպիսի՞ գույք է հանդիսանում ինքնակամ կառույցը և թույլատրված է 

արդյո՞ք դրա շրջանառությունը՝ քաղաքացիական իրավահարաբերություններում. 

2) «Շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքը տալիս է արդյոք ինքնակամ կառույցի 

համար նախատեսվող եկամտի հաշվարկման հնարավորություն, թե՝ ոչ: 

Նշված հարցադրումների առնչությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ 

ինքնակամ կառույցը հանդիսանում է քաղաքացիական շրջանառության օբյեկտ, որի 

առնչությամբ կարող են ծավալվել համապատասխան քաղաքացիաիրավական 

հարաբերություններ, այն է՝ օրինականացման, դրա նկատմամբ սեփականության 

իրավունքի ճանաչման, քանդման և այլն: Մասնավորապես՝ 

ՀՀ քաղ.օր.-ի 132-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության 1-ին կետի համաձայն, 

քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտ է գույքը` ներառյալ դրամական միջոցները, 

արժեթղթերը և գույքային իրավունքները: 

Նույն օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, ինքնակամ 

կառույց է համարվում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

այդ նպատակի համար չհատկացված հողամասում կամ առանց թույլտվության կամ 

թույլտվությամբ սահմանված պայմանների կամ քաղաքաշինական նորմերի և 

կանոնների էական խախտումներով կառուցված կամ վերակառուցված շենքը, 

շինությունը կամ այլ կառույցը:    

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ պարբերության համաձայն, հողամասի 

սեփականատերը, այդ թվում՝ ինքնակամ կառույցի առկայությամբ հողամասը ձեռք 

բերողը, կրում է դրա վրա գտնվող ինքնակամ կառույցի օգտագործման ու 

ինքնակամ կառույցի քանդման հետ կապված ռիսկերը: Նշված նորմերի 

բովանդակությունից հետևում է, որ օրենքը հստակորեն դիտարկելով ինքնակամ 

կառույցը որպես շենք, շինություն կամ այլ կառույց, նախատեսել է նաև նշված 
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կառույցի՝ որպես գույքի օգտագործման հնարավորությունը, ինչը ևս վկայում է այն 

մասին, որ ինքնակամ կառույցը չի կարող համարվել քաղաքացիական 

շրջանառությունից դուրս օբյեկտ՝ ենթարկվելով ինչպես տիրապետման, 

օգտագործման, այնպես էլ՝ օտարման, մի անձից մյուսին փոխանցվելու 

հնարավորությամբ: 

Անդրադառնալով ինքնակամ կառույցի օտարման հարցին, Հանձնաժողովը 

գտնում է, որ այն ունի որոշակի առանձնահատկություն, մասնավորապես, 

ինքնակամ կառույցը կարող է օտարվել միայն այն հողամասի հետ, որին 

ամրակցված է համապատասխան կառույցը: Մասնավորապես, ՀՀ հողային 

օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, հողամասերն ու դրանց 

նկատմամբ իրավունքներն ու օգտագործման նկատմամբ սահմանափակումները, 

ինչպես նաև հողամասերին ամրակայված օբյեկտները (հողաշերտերը, մեկուսի 

ջրային օբյեկտները, անտառները, բազմամյա տնկարկները, շենքերը, 

շինությունները), որոնք անհնար է հողից անջատել` առանց դրանց նշանակությանը 

վնաս պատճառելու, շրջանառության մեջ են գտնվում անբաժան ձևով, եթե այլ 

բան նախատեսված չէ օրենքով: 

Նշված հոդվածի մեկնաբանությունից հետևում է, որ այն բոլոր օբյեկտները, 

որոնք հնարավոր չէ հողից անջատել՝ առանց դրա նշանակությանը վնաս 

պատճառելու, որպիսին անվիճելիորեն հանդես են գալիս նաև շենքերը և 

շինությունները, շրջանառվում են որպես մեկ միասնություն: Հետևաբար, այն 

դեպքում երբ օտարվում է (օտարումը գույքի շրջանառության դրսևորում է) 

հողամասը, որի վրա առկա է նաև ինքնակամ կառույց, այն չի կարող չշրջանառվել, 

այսինքն չփոխանցվել հողամասի հետ միասին:  

Նշված եզրահանգումն ամրապնդվում է նաև ՀՀ քաղ.օր.-ի 188-րդ հոդվածի 

2-րդ մասի 4-րդ պարբերությամբ, որում որպես առանձնահատուկ կարգավիճակ 

նշված է ինքնակամ կառույցի առկայությամբ հողամասը ձեռք բերողը, այսինքն՝ 

նման հողամասի օտարման դեպքում երբևէ չի կարող անտեսվել դրա վրա 

համապատասխան գույքի՝ ինքնակամ կառույցի առկայության, հետևաբար նաև 

հողամասի հետ միասին դրա փոխանցման փաստը: 
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Հանձնաժողովը քննարկվող գործի շրջանակներում հարկ է համարում 

անդրադառնալ նաև օտարվող օբյեկտի սահմանմանը հարկային օրենսդրության 

շրջանակներում, որի շրջանակներում կիրառելի է համարում Գույքահարկի 

մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետում և Շրջանառության 

հարկի մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 8-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասում առկա դրույթները: 

Մասնավորապես, Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին 

մասում սահմանվում են գույքահարկով հարկման ենթակա գույքի տեսակները, 

մասնավորապես՝ շենքերը և շինությունները, որում մասնավորապես ներառված են 

նաև սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից 

այդ հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված շենքերը և շինությունները: 

Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն, շրջանառության հարկով հարկվող օբյեկտ է համարվում հաշվետու 

ժամանակաշրջանի ընթացքում շրջանառության հարկ վճարողի կողմից 

մատակարարված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների (կատարված 

աշխատանքների) իրացման շրջանառությունը (իրացումից հասույթը), ինչպես նաև 

ստացվող այլ եկամուտները: Նշված հոդվածում օգտագործված է «ապրանք» 

եզրույթը, որը բավականաչափ լայն հասկացություն է և կարող է ներառել 

ցանկացած գույք՝ ներառյալ հողամասերը, շենքերը, շինությունները և այլն: 

Նույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, շենքերի, 

շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ 

տարածքների օտարման դեպքում եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է ձեռք 

բերված գործարքի կատարման օրվա դրությամբ: 

Նշված նորմի ձևակերպումից հետևում է, որ ի տարբերություն «Գույքահարկի 

մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգավորման, որում 

հստակ թվարկված են շենք և շինություն դիտարկվող օբյեկտները, «Շրջանառության 

հարկի մասին» ՀՀ օրենքը կիրառել է «շենքեր, շինություններ» հասկացությունները՝ 

առանց դրանց բովանդակության բացահայտման, որպիսի պարագայում այդպիսին 

կարող է դիտարկվել ցանկացած շենք կամ շինություն՝ ներառյալ ինքնակամ կառույց 

հանդիսացող՝ հիմք ընդունելով նաև ՀՀ քաղ.օր.-ի 188-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
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տրված սահմանումը, որի համաձայն ինքնակամ կառույցը բնորոշվում է որպես շենք 

և շինություն:  

 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի և ՀՀ անշարժ գույքի պետական 

միասնական կադաստրի վարչության պետի 26.05.1998թ. «Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում ըստ նպատակային նշանակության շենքերի և 

շինությունների դասակարգման մասին» թիվ 108-Կ համատեղ հրամանի 1-ին 

կետի համաձայն, շենքը՝ կրող, պարփակող կամ համակցված (կրող և պարփակող) 

կոնստրուկցիաներից կազմված վերգետնյա փակ ծավալ կազմող շինարարական 

համակարգ է՝ նախատեսված մարդկանց բնակվելու կամ ժամանակավոր գտնվելու 

և տարբեր աշխատանքային ու արտադրական պրոցեսներ կատարելու համար 

(կախված ֆունկցիոնալ նշանակությունից): 

 Նույն հրամանի 2-րդ կետի համաձայն, շինությունը՝ բնական կամ 

արհեստական նյութերից, երկրի վրա, ստորերկրյա կամ վերերկրյա կառուցված 

ծավալային, հարթային կամ գծային շինարարական համակարգ է՝ կազմված կրող, 

որոշ դեպքերում նաև պարփակող կոնստրուկցիաներից և նախատեսված 

բնակվելու, տարբեր տեսակի արտադրական ու այլ աշխատանքային պրոցեսների 

կատարման, նյութերի, շինվածքների ու սարքավորումների տեղադրման կամ 

պահեստավորման, մարդկանց ու բեռների տեղափոխման, պաշտպանական և այլ 

նպատակների համար:  

 Փաստը, համաձայն որի՝ քննարկվող գործի շրջանակներում խոսքը 

վերաբերում է ինքնակամ կառույց հանդիսացող շինությանը, Հանձնաժողովը 

համարում է հաստատված, քանի որ հողամասի առուվաճառքի պայմանագրի 1.1. 

կետում հստակորեն ամրագրված է, որ հողամասի վրա առկա է 392.0 քմ 

մակերեսով ինքնակամ կառուցված շինություն: 

Վերոգրյալի արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ «Շրջանառության 

հարկի մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է շենքերի և շինությունների օտարումից 

ստացվող եկամտի հարկում՝ անկախ տվյալ շինության ինքնուրույն կամ մեկ այլ 

գույքի կազմում օտարման հանգամանքից, որպիսի պարագայում Բողոք բերած 

անձի կողմից ներկայացված փաստարկները՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 449-

րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 563-րդ և 566-րդ հոդվածների կիրառության մասով, 
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անհիմն է, հաշվի առնելով օրենքով թույլատրված հողամասի օտարումը՝ ինքնակամ 

կառույցի առկայության պայմաններում: 

Նշվածի շրջանակներում Հանձնաժողովն էական է համարում այլ հարցի 

քննարկումը, արդյո՞ք օտարվող ինքնակամ կառույցն ունի համապատասխան 

արժեք, որից կարող է հաշվարկվել համապատասխանաբար շրջանառության հարկի 

գումար, թե՞՝ ոչ: 

Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն, բացառությամբ բռնագրավման, նվիրատվության կամ այլ ձևով 

պետությանը օտարման դեպքերի, շրջանառության հարկով հարկվող օբյեկտը 

որոշելիս շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի 

կամ այլ տարածքների օտարումից եկամուտը հաշվարկվում է գույքահարկով 

հարկման նպատակով` դրանց համար օրենքով սահմանված կարգով որոշվող 

արժեքից ոչ պակաս չափով: 

Օրենքի վերոհիշյալ ձևակերպումից հետևում է, որ շենքերի և շինությունների 

օտարման դեպքում սահմանված է հարկման ենթակա նվազագույն եկամտի չափ, 

որը որոշվում է ելնելով գույքահարկով հարկման նպատակով` դրանց համար 

օրենքով սահմանված կարգով որոշվող արժեքից ոչ պակաս չափով: 

Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության     

1-ին կետի համաձայն, գույքահարկով հարկման բազա է համարվում հարկվող 

օբյեկտի արժեքային կամ ֆիզիկական մեծությունը կամ այն բնութագրիչը, որի 

հիման վրա սույն օրենքով սահմանված դրույքաչափերով և կարգով հաշվարկվում է 

գույքահարկի գումարը: Ընդ որում շինությունների հարկման բազա է համարվում 

սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելվածով սահմանված կարգով 

գնահատված կադաստրային արժեքը: Նույն հոդվածի 2-րդ պարբերությունից 

հետևում է, որ կադաստրային արժեքը հաշվարկվում է նաև ինքնակամ կառույցների 

մասով: 

Վերոգրյալի առնչությամբ, Հանձնաժողովը գտնում է, որ նույնիսկ այն 

դեպքում, եթե պայմանագրով համապատասխան գույքի համար գին կամ արժեք 

հաշվարկված կամ սահմանված չէ, ապա այդպիսին է հանդիսանում 

համապատասխան գույքի կադաստրային արժեքը: 
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Հանձնաժողովը սույն գործի փաստերով հիմնավորված է համարում, որ 

քննարկվող գործի շրջանակերում ՀՀ կառավարության 30.12.2010թ. թիվ 1775-Ն 

որոշմամբ սահմանված կարգով ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ պետական կոմիտեի կողմից 

տրամադրվել է տեղեկատվություն ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտա թիվ 

48/26 հասցեում գտնվող ինչպես հողամասի, այնպես էլ դրա վրա գտնվող 

ինքնակամ կառույց հանդիսացող շինության կադաստրային արժեքների 

վերաբերյալ, որն էլ համապատասխանաբար հիմք է հանդիսացել Հարկային 

տեսչության կողմից համապատասխան հաշվարկների կատարման համար: 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ վերոհիշյալ մեկնաբանությունների լույսի ներքո 

բացակայում են վարչական ակտն անվավեր ճանաչելու համար «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածով 

սահմանված անվավերության հիմքեր: 

Անդրադառնալով Հարկային տեսչության 27.09.2016թ. ստուգման թիվ 

1010870 ակտը վերացնելու վերաբերյալ Բողոք բերած անձի պահանջին, 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ այն ըստ էության ածանցյալ է Գանգատարկման 

հանձնաժողովի որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջից, որպիսի պարագայում 

Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջի 

մերժումն ինքնըստինքնյան հանգեցնում է նաև Հարկային տեսչության 27.09.2016թ. 

ստուգման թիվ 1010870 ակտը վերացնելու պահանջի մերժման: 

Այնուամենայնիվ, վերոհիշյալ պահանջն ինքուրույն դիտարկելու դեպքում 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ այն ենթակա չէ քննության Հանձնաժողովի կողմից՝ 

հետևյալ հիմնավորմամբ. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, 

վարչական կարգով բողոք կարող է ներկայացվել վարչական ակտն ընդունած՝ 

ա. վարչական մարմնին. 

բ. վարչական մարմնի վերադաս վարչական մարմնին:  

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, սույն հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետով 

նախատեսված՝ վարչական մարմնի որոշումները կարող են բողոքարկվել 

«Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

նախատեսված բողոքարկման հանձնաժողով: 

«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն, հարկային և մաքսային մարմինների կամ դրանց ծառայողների 
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գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ համապատասխան վերադաս 

մարմնի որոշումները կարող են բողոքարկվել բողոքարկման հանձնաժողով:  

Նշված հոդվածների վերլուծությունից հետևում է, որ Հանձնաժողովին կարող 

են բողոքարկվել հարկային և մաքսային մարմինների կամ դրանց ծառայողների 

գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ համապատասխան վերադաս 

մարմնի որոշումները, որպիսի պարագայում սկզբնական վարչական ակտը որպես 

Հանձնաժողովին բողոքարկման ենթակա վարչական ակտ դիտարկվել չի կարող:  

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. Մատակարարման, արտադրության, վերանորոգման կենտրոն ՓԲ 

ընկերության 02.02.2017թ.-ի բողոքը մերժել. ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների 

գանգատարկման հանձնաժողովի 29.11.2016թ.-ի թիվ 37/2 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՝ 

             ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 


