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                                                                                                                                              Երևան, Կառավարական տուն 1 
 

 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

(«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության 14.04.2017թ. վարչական բողոքը մերժելու 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 28.03.2017թ. թիվ 17/2 որոշումն 

անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության 14.04.2017թ.-ի բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը (այսուհետ՝ նաև Ընկերություն կամ Բողոք բերած 

անձ) 14.04.2017թ.-ին բողոք (լրացվել է 04.05.2017թ.) է ներկայացրել ՀՀ տեսչական 

մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողով (այսուհետ` նաև Հանձնաժողով)՝ 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 

(այսուհետ՝ նաև Գանգատարկման հանձնաժողով)՝ 28.03.2017թ. թիվ 17/2 որոշումը 

մասնակի՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության (այսուհետ՝ նաև 

Խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ) 27.01.2017թ. թիվ 1011489 ստուգման ակտի 10-րդ կետով 

սահմանված՝ ռոյալթիի գծով հաշվարկված պարտավորության չնվազեցված 

(չբավարարված) մասով և Խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ 27.01.2017թ. թիվ 1011489 

ստուգման ակտի 10-րդ կետն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ: 

 Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 14.04.2017թ.-ին, իսկ 

բողոքի լրացումը՝ 04.05.2017թ.-ին: 
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 Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ 13.02.2017թ. թիվ 6948-17 և 02.03.2017թ. թիվ 

10642-17 գրություններով Գանգատարկման հանձնաժողովին բողոքարկել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության 27.01.2017թ.-ի թիվ 1011489 ստուգման 

ակտով (այսուհետ՝ նաև Ակտ) Ընկերությանը վերագրված խախտումների, ինչպես նաև 

հիշյալ խախտումների հիմքով լրացուցիչ հաշվարկված հարկային պարտավորությունների 

առաջադրման իրավաչափությունը: 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 28.03.2017թ. թիվ 17/2 որոշմամբ գանգատը 

բավարարվել է մասնակի և անվավեր են ճանաչվել Ակտի 1-ին և 4-րդ կետերը, ինչպես 

նաև նվազեցվել են 10-րդ և 24-րդ կետերով վերագրված խախտումների համար 

առաջադրված պարտավորությունները: 

Բողոք բերած անձը որպես բողոքի և բողոքի լրացման փաստական և իրավական 

հիմքեր նշել է, որ՝ 

- Ստուգումն իրականացնող հարկային տեսուչների և Գանգատարկման 

հանձնաժողովի կողմից սխալ է մեկնաբանվել Բնապահպանական և բնօգտագործման 

վճարների մասին ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենք) 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ 

պարբերությունը: Մասնավորապես, Օրենքի նշված հոդվածով ռոյալթի վճարողի վրա 

դրված չէ խտանյութի իրացումից հասույթը խտանյութի միջազգային միջին գների հիման 

վրա որոշելու պարտականություն:  

- ՀՀ կառավարության 29.12.2011թ. թիվ 1901-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ նաև Որոշում) 

ևս ռոյալթի վճարողի վրա դրված չէ խտանյութի իրացումից հասույթը խտանյութի 

միջազգային միջին գների հիման վրա որոշելու պարտականություն:  

Որոշման հավելվածով նախատեսված՝ Ռոյալթիների հաշվարկման համար 

իրացումից հասույթի հաշվարկման կարգ-ի (այսուհետ՝ նաև Կարգ) 4-րդ կետի 

բովանդակությունից հետևում է, որ խտանյութի իրացումից հասույթ հաշվարկելիս 

միջազգային միջին գնի հիման վրա հասույթ որոշելու պայման նախատեսված չէ: 

Որոշման հավելվածով նախատեսված Կարգով նման պայման է նախատեսված միայն 

ձուլվածքի և վերջնական արտադրանքի իրացումից հասույթի հաշվարկման դեպքում:  

Ավելին, ՀՀ ֆինանսների նախարարի 21.03.2013թ. թիվ 234-Ն հրամանով 

սահմանված՝ մատակարարված խտանյութի իրացումից հասույթ բաժինը խտանյութի 

իրացումից հասույթը խտանյութի միջազգային միջին գների հիման վրա որոշելու 

վերաբերյալ որևէ պահանջ չի նախատեսում, մինչդեռ, ձուլվածքի և վերջնական 
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արտադրանքի իրացումից հասույթի դեպքում հստակ հղում է կատարվում միջազգային 

միջին գներին, որոնք պետք է հրապարակի ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը՝ 

Լոնդոնի մետաղների բորսայի (այսուհետ՝ նաև ԼՄԲ) տվյալների հիման վրա: 

Հետևաբար, ռոյալթի վճարողի վրա խտանյութի իրացումից հասույթը խտանյութի 

միջազգային միջին գների հիման վրա որոշելու վերաբերյալ որևէ պարտականություն 

դրված չլինելու պարագայում հարկային մարմինն իրավասու չէր վերահաշվարկել 

խտանյութի իրացումից հասույթի մեծությունը՝ հիմք ընդունելով խտանյութի միջազգային 

միջին գները: Այսինքն, Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերությունը 

կիրառելի չէ խտանյութի իրացումից հասույթի հաշվարկման դեպքերի նկատմամբ և 

վերաբերում է ձուլվածքի և վերջնական արտադրանքի իրացումից հասույթը 10 տոկոս և 

ավելի չափով ցածր լինելու դեպքերին: 

- Ռոյալթի վճարողի վրա խտանյութի իրացումից հասույթը խտանյութի 

միջազգային միջին գների հիման վրա որոշելու վերաբերյալ որևէ պարտականություն 

դրված չլինելու պարագայում հարկային մարմինն իրավասու չէր վերահսկողություն 

իրականացնել գոյություն չունեցող պարտականության նկատմամբ և արդյունքում 

տնտեսավարող սուբյեկտի նկատմամբ պատասխանատվության միջոց կիրառել: 

Հետևաբար, խախտվել է չկա հանցագործություն և պատիժ, եթե այն սահմանված չէ 

օրենքով սկզբունքը, որի տարրերից մեկն էլ այն է, որ եթե որոշակի վարքագիծը չի 

համարվում իրավախախտում, ապա դրա համար չի կարող սահմանված լինել 

պատասխանատվություն:  

- Հարկային մարմնի մոտ վերահաշվարկի լիազորության առկայությունը դեռ չի 

վկայում հարկ վճարողի մոտ խտանյութի իրացումից հասույթը միջազգային միջին գների 

հիման վրա հաշվարկելու պարտականության մասին: Ավելին, դա վկայում է այն մասին, 

որ Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերությունը խտանյութի իրացման 

դեպքերում կիրառելի չէ: Հակառակ դեպքում առկա է հակասություն իրավական 

որոշակիության սկզբունքի հետ և արդյունքում՝ տնտեսավարող սուբյեկտի 

սեփականության իրավունքի խախտում:  

- Հարկային մարմինը սխալ է մեկնաբանել Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ 

պարբերությամբ նախատեսված խտանյութի միջազգային միջին գին հասկացությունը՝ 

արդյունքում վերահաշվարկ կատարելիս հիմք ընդունելով ԼՄԲ-ի կողմից հայտարարված 

խտանյութում պարունակվող մետաղների համար ամսական միջին գները: Մինչդեռ՝ 
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ա) Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերությամբ խտանյութի 

միջազգային միջին գին և խտանյութում պարունակվող մետաղների համար ամսական 

միջին գներ հասկացությունները չեն նույնանում.  

բ) խտանյութի միջազգային միջին գին հասկացությունն ինքնաբավ է և իրենից 

ներկայացնում է տնտեսական պայմանների հիման վրա որոշված արժեք.  

գ) ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակվում են ոչ թե 

խտանյութի միջազգային միջին գները, այլ խտանյութում պարունակվող մետաղների 

համար ամսական միջին գները. 

դ) Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերության բովանդակությունից 

հետևում է, որ հարկային մարմինը վերահաշվարկ կատարելիս պետք է հիմք ընդունի ոչ 

թե ԼՄԲ-ի տվյալները, այլ՝ խտանյութի միջազգային միջին գները ԼՄԲ-ի տվյալների 

հիման վրա:  

- Եթե նույնիսկ հարկային մարմինը ճիշտ է կատարել վերահաշվարկը, ապա 

անհասկանալի են Ընկերության վճարմանն առաջադրված տուգանքներն ու տույժերը: 

Մասնավորապես, հարկ վճարողը ոչ միայն պարտավոր չէ, այլև իրավունք չունի իր 

հաշվարկում խտանյութի արտադրանքի իրացումից հասույթը որոշել միջազգային միջին 

գների հիման վրա, քանի որ թե՛ Օրենքը, և թե՛ Որոշումը պահանջում են խտանյութի 

արտադրանքի իրացումից հասույթը որոշել պայմանագրով սահմանված ֆիզիկական 

ծավալի և դրա համար պայմանագրով որոշված գնի հիման վրա: 

- Գանգատարկման հանձնաժողովի 28.03.2017թ.-ի թիվ 17/2 որոշման մեջ 

հիշատակված՝ այլ տնտեսավարող սուբյեկտներին վերաբերող որոշակի ստուգման 

ակտերի կապակցությամբ ՀՀ վարչական դատարանում քննված թիվ ՎԴ/3089/05/15 և 

թիվ ՎԴ/0653/05/16 վարչական գործերով (որոնց համարները որոշման մեջ չեն նշվել) 

կայացված դատական ակտերը, որոնցից մեջբերումներ են կատարվել, դեռևս չեն մտել 

օրինական ուժի մեջ:  

- Գանգատարկման հանձնաժողովի 28.03.2017թ.-ի թիվ 17/2 որոշման մեջ 

վկայակոչված՝ ՀՀ վարչական դատարանի դիրքորոշումն առ այն, որ Նորմի տառացի 

մեկնաբանությունից բխում է, որ ոչ թե հարկային մարմինը կիրառում է Լոնդոնի 

մետաղների բորսայի տվյալների հիման վրա ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից 

հայտարարված՝ խտանյութի միջազգային միջին գնի 90 տոկոսը, այլ կիրառում է 

խտանյութի միջազգային միջին գնի 90 տոկոսը՝ խտանյութի միջազգային միջին գինը 
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որոշելու համար որպես ուղենիշ ունենալով ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից՝ 

Լոնդոնի մետաղների բորսայի տվյալների հիման վրա հայտարարված գինը, ևս մեկ 

անգամ հաստատում է, որ ԼՄԲ-ի տվյալները պետք է դիտարկվեն որպես ուղենիշ: 

Հետևաբար, ոչ թե խտանյութի իրացումից հասույթի ամսական գինը պետք է 

համեմատվի ԼՄԲ-ի հրապարակած՝ խտանյութում պարունակվող մետաղների նույն 

ամսվա գնի հետ, այլ դրանք ընդամենը պետք է ուղենիշ լինեն: 

Ելնելով վերոգրյալից՝ Բողոք բերած անձը Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի հիմքով 

խնդրել է մասնակի անվավեր ճանաչել Գանգատարկման հանձնաժողովի 28.03.2017թ.-ի 

թիվ 17/2 որոշումը` Խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ 27.01.2017թ. թիվ 1011489 ստուգման 

ակտի 10-րդ կետով սահմանված՝ ռոյալթիի գծով հաշվարկված պարտավորության 

չնվազեցված մասով և անվավեր ճանաչել Խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ 27.01.2017թ. թիվ 

1011489 ստուգման ակտի 10-րդ կետը:  

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Բողոք բերած անձի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2017թ.-ի մայիսի 10-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էին Ընկերության 

տնօրեն Վալերի Մեջլումյանը, ինչպես նաև լիազորված անձինք Սահակ Կարապետյանը, 

Արամ Օրբելյանը և Փայլակ Թադևոսյանը:  

Լսումների ընթացքում Ա. Օրբելյանը պնդեց բողոքով ներկայացված պահանջը և 

դրա վերաբերյալ հիմնավորումները՝ ավելացնելով, որ նույնիսկ «Թեղուտ» ՓԲ 

ընկերության կողմից օրենքի տարընկալումների դեպքում՝ առաջնորդվելով «Հարկերի 

մասին» ՀՀ օրենքի  2-րդ հոդվածի պահանջով, ռոյալթիների հաշվարկի մեխանիզմի 

վերաբերյալ «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի    

18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերությունը պետք է մեկնաբանվի հօգուտ հարկ 

վճարողի և առաջադրված հարկային պարտավորությունները պետք է վերացվեն: 

 

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 
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բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստական 

հանգամանքները. 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 31.10.2016թ. թիվ 1011489 հանձնարարագրի հիման 

վրա 07.11.2016 - 17.01.2017թթ. ընկած ժամանակահատվածում Ընկերությունում 

իրականացվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից 

վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության 

ստուգում: 

- Ստուգման արդյունքում 18.01.2017թ.-ին կազմվել է Ակտի նախագիծ, որը 

ներկայացվել է Ընկերությանը: 

- Ընկերությունը 25.01.2017թ.-ի թիվ ՎՄ-013 գրությամբ Ակտի նախագծի 

վերաբերյալ ներկայացրել է առարկություններ՝ խնդրելով վերանայել թիվ 2131366 

ստուգման ակտի նախագիծը շահութահարկի (Ակտի 1-ին կետ), ավելացված արժեքի 

հարկի (Ակտի 4-րդ կետ), ռոյալթիի (Ակտի 10-րդ կետ), հարկային գործակալի կողմից  

ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտներին վճարված եկամուտներից շահութահարկի գանձման և բյուջե 

վճարման գործարքների ճշտության (Ակտի 24-րդ կետ) գծով Ընկերությանն 

առաջադրված պարտավորությունների մասով: 

- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության 

հարկային հաշվանցումների և վերադարձման հսկողության բաժնի և Խոշոր հարկ 

վճարողների ՀՏ վառելիքաէներգետիկ և հանքահումքային ոլորտային հսկողության 

բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչների կողմից ընդունելի են համարվել ոչ ռեզիդենտի 

շահութահարկի գծով Բեյզ Մեթըլս ՓԲԸ-ի և Դորոժնիկ ՍՊԸ-ի մասով հաշվարկված 

պարտավորությունների գծով առարկությունը և վերահաշվարկվել է Թեղուտ ՓԲԸ-ի 

կողմից Արմենիան Քափըր Փրոգրամ ՓԲԸ-ին մատակարարված պղնձի խտանյութի 

գծով ռոյալթիի հաշվարկման համար իրացումից հասույթի մեծությունը: Պղնձի 

խտանյութի գծով հասույթի ցուցանիշի վերահաշվարկման արդյունքում նվազել են 

ռոյալթիի հաշվարկման բազան և դրույքաչափերը: Արդյունքում Ակտի նախագծով ոչ 

ռեզիդենտի շահութահարկի և ռոյալթիի գծով Ընկերությանը լրացուցիչ առաջադրված 

գումարները հանրագումարով նվազել են համապատասխանաբար 49.388.781 ՀՀ դրամի 

և 484.065.293 ՀՀ դրամի չափով (ընդամենը՝ 533.454.074 ՀՀ դրամի չափով): 

- Ստուգման արդյունքում 27.01.2017թ.-ին կազմվել է թիվ 1011489 ստուգման ակտը, 

որում արձանագրվել են շահութահարկի (Ակտի 1-ին կետ), ավելացված արժեքի հարկի 
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(Ակտի 4-րդ կետ), ռոյալթիի (Ակտի 10-րդ կետ), հարկային գործակալի կողմից ՀՀ-ում ոչ 

ռեզիդենտներին վճարված եկամուտներից շահութահարկի գանձման և բյուջե վճարման 

գործարքների ճշտության (Ակտի 24-րդ կետ) գծով խախտումներ՝ Ընկերությանն 

առաջադրելով որոշակի դրամական պարտավորություններ: 

- Ակտի 10-րդ կետի համաձայն` Ընկերությունը 2015թ. համար հաշվարկել է 

ռոյալթիի հաշվարկման բազա (մատակարարված արտադրանքի իրացումից հասույթ) 

52.432.957.240 ՀՀ դրամ: 

Ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ ռոյալթի վճարող ընկերության կողմից 

2015թ.-ը ներառող յուրաքանչյուր ամսվա արդյունքներով արտադրանքի իրացումից 

հասույթը 10 տոկոս և ավելի չափով ցածր է նույն ամսվա արդյունքներով խտանյութի 

միջազգային միջին գների հիման վրա (Լոնդոնի Մետաղների Բորսայի (ԼՄԲ) տվյալների 

հիման վրա լիազորված մարմնի կողմից հայտարարված գին) հաշվարկված հասույթի 

մեծությունից: Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին ՀՀ օրենքի  

18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերության համաձայն՝ հարկային մարմնի կողմից 

վերահաշվարկվել է իրացումից հասույթի մեծությունը՝ այդ ամիսների համար կիրառելով 

խտանյութի միջազգային միջին գների 90 տոկոսը: Ռոյալթի վճարողի կողմից 

վերահաշվարկի (գնի որոշման) ժամանակ հաշվի են առնվել պայմանագրով 

նախատեսված վերահաշվարկման, կորզման և կորուստների գծով նվազեցումները: 

Վերահաշվարկի արդյունքում ստացվում է, որ արտադրանքի իրացումից հասույթը պետք 

է ավելացվի 11.428.029.956 ՀՀ դրամով և կկազմի 63.860.987.196 ՀՀ դրամ: 

Ընկերությունը հարկային տեսչություն ներկայացրած 2015թ. ռոյալթիի հաշվարկ-

հաշվետվությունում ռոյալթիի բազայի նկատմամբ արժեքային դրույքաչափի մեծության 

որոշման ժամանակ շահույթի մեծությունը հաշվարկելիս ռոյալթիի հաշվարկային 

բազայից կատարված նվազեցումների գումարն ավել է ցույց տվել սեփականության 

իրավունքով հարկ վճարողին չպատկանող (պետական գրանցում չստացած) շենքերի 

համար հաշվարկված 1.269.253.327 ՀՀ դրամ ամորտիզացիոն գումարի չափով, որը 

պակասեցնելուց հետո նվազեցումների գումարը կկազմի 36.372.038.277 ՀՀ դրամ: 

Խախտվել է Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին ՀՀ օրենքի 

13.4-րդ հոդվածի պահանջը, համաձայն որի՝ շահույթը նախքան հարկումը որոշվում է 

որպես ռոյալթիի հաշվարկման բազայի և Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքով 
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սահմանված նվազեցումների (բացառությամբ ֆինանսական գործունեության գծով 

ծախսերի և նախորդ տարիների հարկային վնասների) դրական տարբերություն: 

Արդյունքում, վերը նշված խախտումները հաշվի առնելով՝ ռոյալթիի դրույքաչափը 

կկազմի 9.38062 տոկոս` 7.52630 տոկոսի փոխարեն: Այդ խախտումների հետևանքով 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին ՀՀ օրենքի 13.5-րդ հոդվածի 

համաձայն հաշվարկված պակաս ցույց տրված ռոյալթիի գումարը կազմում է 

2.044.294.976 ՀՀ դրամ: 

- Ակտի 10-րդ կետի համաձայն` Ընկերությանը ռոյալթիի գծով գանձման է 

առաջադրվել 3.078.753.958 ՀՀ դրամի չափով գումար: Մասնավորապես, 3.078.753.958 

ՀՀ դրամի պարտավորությունն առաջացել է հետևյալ հաշվարկներից՝ 

ա) վճարը թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու (սահմանված հաշվարկ-

հաշվետվություններում վճարի գումարը ցույց չտալու, պակաս ցույց տալու կամ 

գործունեություն չիրականացնելու մասին կեղծ տվյալներ ներկայացնելու) համար՝ 

թաքցված կամ պակաս ցույց տրված վճարի գումարը՝ 2.044.294.976 ՀՀ դրամի չափով, 

ինչպես նաև տուգանք՝ այդ գումարի 50 տոկոսի չափով՝ 1.022.147.488 ՀՀ դրամ (հիմք՝ 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին ՀՀ օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 6-րդ մաս), 

բ) տույժ՝ վճարումներն ուշացնելու համար՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա 

համար պակաս մուծված գումարի 0.15 տոկոսի չափով՝ 12.311.494 ՀՀ դրամ (հիմք՝ 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին ՀՀ օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 3-րդ մաս): 

-  Ակտի 10-րդ կետի համաձայն` ռոյալթիի գծով գանձման առաջադրված գումարը 

2015թ. շահութահարկի հաշվարկման ժամանակ ենթակա է նվազեցման հաշվետու 

տարվա համախառն եկամտից: 

- Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը 13.02.2017թ.-ին (լրացվել է 02.03.2017թ.-ին) ՀՀ ԿԱ 

ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովին բողոք է 

ներկայացրել՝ պահանջելով անվավեր ճանաչել ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների 

կոմիտեի խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության 27.01.2017թ.-ի թիվ 1011489 

ստուգման ակտը: 

- Ակտի դեմ Ընկերության կողմից բերված գանգատի քննության արդյունքում 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 28.03.2017թ. թիվ 17/2 որոշմամբ այն բավարարվել է 
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մասնակի և անվավեր են ճանաչվել Ակտի 1-ին և 4-րդ կետերը, ինչպես նաև նվազեցվել 

են 10-րդ և 24-րդ կետով վերագրված խախտումների համար առաջադրված 

պարտավորությունները: 

- Գանգատարկման հանձնաժողովի 28.03.2017թ. թիվ 17/2 որոշմամբ Ակտի 10-րդ 

կետից ենթակա են նվազեցման՝  

ա. ռոյալթիի գծով հաշվարկված պարտավորությունը՝ 691.988.110 ՀՀ դրամի 

չափով. 

բ. ռոյալթիի գծով հաշվարկված տույժերը և տուգանքները՝ Բնապահպանական և 

բնօգտագործման վճարների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 

մասին 01.03.2017թ. ՀՕ-78-Ն օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրվանից: 

 

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 սույն բողոքի քննության շրջանակներում էական է համարում 

անդրադառնալ հետևյալ հարցադրումներին՝ 

1) արդյո՞ք ռոյալթի վճարողը կրում է պարտականություն՝ խտանյութի իրացման 

դեպքում  հասույթի հաշվարկման համար հիմք ընդունել խտանյութի միջազգային միջին 

գների հիման վրա հաշվարկված հասույթի մեծությունը և դրանից համապատասխա-

նաբար 10 և ավելի տոկոս շեղման հանգամանքը, թե՝ ոչ. 

2) արդյո՞ք հարկային մարմնի կողմից հաշվարկման համար ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության կողմից ԼՄԲ տվյալների հիման վրա հրապարակված գնի կիրառումն 

իրավաչափ է, թե՝ ոչ: 

Առաջին հարցադրման առնչությամբ Հանձնաժողովը գտնում է, որ Բողոք բերած 

անձի կողմից ի հիմնավորումն բողոքի նշված այն փաստարկը, որ ռոյալթի վճարողի վրա 

ո՛չ Օրենքով, և ո՛չ էլ Որոշմամբ խտանյութի իրացումից հասույթը խտանյութի 

միջազգային միջին գների հիման վրա որոշելու որևէ պարտականություն դրված չէ, 

որպիսի պարագայում հարկային մարմինը ևս իրավասու չէր վերահաշվարկել խտանյութի 

իրացումից հասույթի մեծությունը՝ հիմք ընդունելով խտանյութի միջազգային միջին 

գները, անհիմն է հետևյալ հիմնավորմամբ.   
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Հարկային մարմնի կողմից Ընկերությունում բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների 

և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների 

կատարման ճշտության ստուգում իրականացնելու ժամանակ գործող խմբագրությամբ 

Օրենքի 13.5-րդ հոդվածի համաձայն՝ ռոյալթին հաշվարկվում է յուրաքանչյուր հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար` ելնելով ռոյալթիի հաշվարկման բազայից և սույն օրենքի 

13.4-րդ հոդվածով սահմանված կարգով որոշվող դրույքաչափից: 

Օրենքի 13.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ռոյալթիի հաշվարկման բազա է 

համարվում հաշվետու ժամանակաշրջանում մատակարարված` հանքարդյունաբերու-

թյան արտադրանքի իրացումից հասույթը` առանց ավելացված արժեքի հարկի 

(այսուհետ` իրացումից հասույթ): 

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդվածին համապատասխան` 

իրացումից հասույթի հաշվարկման կարգը սահմանում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

Որոշման հավելվածով նախատեսված Կարգի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի 

համաձայն՝ ռոյալթի վճարողների կողմից խտանյութի իրացումից հասույթը հաշվարկվում 

է հետևյալ կարգով՝ մատակարարված խտանյութի ֆիզիկական ծավալ է համարվում 

մատակարարի և գնորդի միջև կնքված մատակարարման պայմանագրին 

համապատասխան որոշված (պայմանագրին համապատասխան կատարվող 

վերջնահաշվարկի արդյունքներով) մատակարարված խտանյութում մետաղների 

վերջնական պարունակությունը` արտահայտված կշռով (գրամներով կամ 

տոննաներով): 

Կարգի նույն կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ որպես մատակարարված 

խտանյութի ֆիզիկական ծավալի գին հիմք է ընդունվում մատակարարված խտանյութի 

համար մատակարարի և գնորդի միջև կնքված խտանյութի մատակարարման 

պայմանագրին համապատասխան ըստ գնորոշման ժամանակահատվածի և 

գնանշումների (պայմանագրին համապատասխան կատարվող վերջնահաշվարկի 

արդյունքներով) որոշված պայմանագրի գինը: 

Կարգի նույն կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն՝ ռոյալթիի հաշվարկման հաշվետու 

ժամանակաշրջանում մատակարարված (անկախ մատակարարման պայմաններից) 

խտանյութի իրացումից հասույթ է համարվում հաշվետու ժամանակաշրջանում 

մատակարարված ֆիզիկական ծավալի համար մատակարարի և գնորդի միջև 
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կնքված արտադրանքի մատակարարման պայմանագրով որոշված (պայմանագրին 

համապատասխան կատարվող վերջնահաշվարկի արդյունքներով) պայմանագրի գինը: 

Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերության համաձայն՝ եթե հարկային 

մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների ընթացքում պարզվում է, որ ռոյալթի 

վճարողների կողմից հաշվետու տարին ներառող յուրաքանչյուր ամսվա արդյունքներով 

արտադրանքի իրացումից հասույթը 10 տոկոս և ավելի չափով ցածր է նույն ամսվա 

արդյունքներով խտանյութի միջազգային միջին գների հիման վրա հաշվարկված 

հասույթի մեծությունից, ապա հարկային մարմինները վերահաշվարկում են իրացումից 

հասույթի մեծությունը` այդ ամսվա համար կիրառելով խտանյութի միջազգային միջին 

գների 90 տոկոսը` հիմք ընդունելով ֆինանսների բնագավառում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի կողմից Լոնդոնի մետաղների 

բորսայի տվյալների հիման վրա տվյալ ամսվա համար հայտարարված գինը: 

 Վերոնշյալ իրավանորմերի բովանդակությունից հետևում է, որ ՀՀ 

կառավարության որոշմամբ սահմանված են արտադրանքի իրացումից ստացվող 

հասույթի որոշման ընդհանուր կանոնները, որոնց նկատմամբ որպես բացառություն է 

հանդես գալիս Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերությամբ սահմանված 

դեպքը, որն իր հերթին պարտավորեցնում է ռոյալթի վճարողին ՀՀ կառավարության 

որոշմամբ սահմանված կարգով որոշված կոնկրետ ամսվա իրացման հասույթի 

մեծությունը համադրել խտանյութի միջազգային միջին գների հիման վրա հաշվարկված 

հասույթի մեծության հետ, որը հայտարարվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

կողմից և որը պարտավորեցնում է տնտեսավարող սուբյեկտին նշված մեծությունից 10 և 

ավելի տոկոս շեղման դեպքում հաշվարկի համար հիմք ընդունել խտանյութի 

միջազգային միջին գների 90 տոկոսը: Նշված պարտականությունը չկատարելը հիմք է 

հանդիսանում ստուգման ընթացքում հարկային մարմնի կողմից վերահաշվարկ 

կատարելու համար, ինչն էլ իր հերթին առաջացնում է պատասխանատվություն՝ 

վճարման ենթակա գումարները պակաս ցույց տալու, թաքցնելու կամ դրանց կատարումն 

ուշացնելու համար: 

Այն հանգամանքը, որ տնտեսավարող սուբյեկտը կրում է վերոհիշյալ 

պարտականությունը, բխում է նաև անմիջականորեն Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին 

պարբերության «ա» կետի պահանջից, որը վճարողին իրավունք է վերապահում վճարներ 

գանձող մարմիններից պահանջել կատարելու հաշվարկ, իսկ անհրաժեշտության 
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դեպքում` վերահաշվարկ: Այսինքն, նշված իրավունքի վերապահմամբ օրենսդիրը 

հնարավորություն է ընձեռել ինքնուրույն հաշվարկելու հետ կապված խնդիրների դեպքում 

երաշխավորել տնտեսավարող սուբյեկտի իրավունքների իրականացումը և 

պաշտպանությունը՝ գանձումն իրականացնող մարմինների աջակցությամբ: Բացի այդ, 

նշված նորմից հետևում է նաև, որ գանձող մարմինը պարտավոր է իրականացնել 

վճարողին վերապահված հաշվարկման և վերահաշվարկման պարտականությունը, 

որպիսի պարագայում Բողոք բերած անձը մշտապես օժտված է եղել ստուգման 

արդյունքում հիմնավորված հաշվարկը պարզելու հնարավորությամբ, ինչը նույնպես 

վկայում է վճարներ գանձող մարմնի կողմից միատեսակ հաշվարկ կատարելու 

իրողության մասին՝ թե՛ վերահաշվարկ կատարելու մասին դիմում ստանալու, և թե՛ 

ստուգման արդյունքում վերահաշվարկ կատարելու արդյունքում: Իսկ, Օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին պարբերության «ա» կետը իրավացիորեն սահմանում է պահանջ առ այն, 

որ վճարողները պարտավոր են սույն օրենքին համապատասխան, սահմանված 

դրույքաչափերից ելնելով, ինքնուրույն հաշվարկել և ժամանակին վճարել վճարների 

գումարները:   

Հարկ է նշել, որ ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ վճար վճարողներն ազատվում են Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երրորդ 

պարբերությամբ սահմանված կարգով հասույթի վերահաշվարկման արդյունքում՝ մինչև 

2016 թվականը ներառյալ ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող 

ռոյալթիների գծով հաշվարկված տույժերից և տուգանքներից։ Օրենքի վերոհիշյալ 

ձևակերպումից արդեն իսկ հետևում է, որ վերահաշվարկման արդյունքները հանգեցնում 

են տույժերի և տուգանքների կիրառման, հետևաբար, հիմնավորվում է վճարման 

ենթակա գումարները պակաս ցույց տալու կամ թաքցնելու կամ դրանց կատարումն 

ուշացնելու հանգամանքի ի հայտ գալը, այսինքն՝ վճարողի կողմից Օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերությամբ սահմանված կարգով հաշվարկ կատարած 

չլինելու փաստը: 

Վերոգրյալից հետևում է, որ օրենսդիրը հստակ արտահայտել է դիրքորոշում առ 

այն, որ Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերությամբ սահմանված կարգով 

հաշվարկ կատարելը հանդիսանում է վճարողի պարտականությունը, որի խախտումն իր 
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հերթին հանգեցնում է Օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցների 

կիրառմանը:  

Անդրադառնալով Բողոք բերած անձի այն պնդմանը, որ Օրենքի 18-րդ հոդվածի    

2-րդ մասի 3-րդ պարբերությունը կիրառելի չէ խտանյութի իրացումից հասույթի 

հաշվարկման դեպքերի նկատմամբ և վերաբերում է ձուլվածքի և վերջնական 

արտադրանքի իրացումից հասույթը 10 տոկոս և ավելի չափով ցածր լինելու դեպքերին՝ 

հիմք ընդունելով Կարգի 4-6-րդ կետերի կարգավորումները, Հանձնաժողովը գտնում է, 

որ այն անհիմն է՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Օրենքի 13.3-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի համաձայն՝ սույն օրենքի իմաստով 

հանքարդյունաբերության արտադրանք է համարվում մետաղի խտանյութը (այսուհետ` 

խտանյութ): Եթե իրացվում է ոչ թե խտանյութը, այլ ձուլվածքը կամ խտանյութի, 

ձուլվածքի վերամշակման արդյունքում ստացված ցանկացած վերջնական 

արտադրանքը (այսուհետ` խտանյութի հետ միասին` արտադրանք), ապա սույն 

հոդվածով սահմանված կարգով ռոյալթիի հաշվարկման բազայի որոշման համար հիմք է 

ընդունվում մատակարարված արտադրանքում պարունակվող կամ օգտագործված 

խտանյութի հաշվարկային մեծությունը: 

 Փաստորեն, ռոյալթիի վճարման հարաբերությունների կարգավորման իմաստով 

օրենսդիրը բացի մետաղի խտանյութից հանքարդյունաբերական արտադրանք է դիտել 

նաև ձուլվածքը, ինչպես նաև խտանյութի և ձուլվածքի վերամշակման արդյունքում 

ստացված ցանկացած վերջնական արտադրանք:  

Հետևաբար, Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերությունում 

արտադրանք եզրույթը վերաբերում է բոլոր 3 արտադրատեսակներին, այդ թվում՝ 

մետաղի խտանյութին, առանց որևէ բացառության: 

Երկրորդ հարցադրման առնչությամբ Հանձնաժողովը, հաստատված համարելով 

այն հանգամանքը, որ Բողոք բերած անձի կողմից իրականացված հաշվարկը չի բխում 

Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերությամբ սահմանված հասույթի չափից, 

գտնում է, որ հարկային մարմինը օրենքով սահմանված հիմքերի առկայությամբ և 

կարգով իրականացրել է վերահաշվարկ: Անդրադառնալով հարկային մարմնի կողմից 

վերահաշվարկ իրականացնելուն՝ հիմք ընդունելով ֆինանսների բնագավառում ՀՀ 

կառավարության լիազորած մարմնի կողմից Լոնդոնի մետաղների բորսայի տվյալների 

հիման վրա տվյալ ամսվա համար հայտարարված գինը, Հանձնաժողովը գտնում է, 
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որ Բողոք բերած անձի այն դիրքորոշումը, որ Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ 

պարբերությամբ «խտանյութի միջազգային միջին գին» և «խտանյութում պարունակվող 

մետաղների համար ամսական միջին գներ» հասկացությունները չեն նույնանում, ինչպես 

նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակվում են ոչ թե խտանյութի 

միջազգային միջին գները, այլ խտանյութում պարունակվող մետաղների համար 

ամսական միջին գները, անհիմն է՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. Կարգի 9-րդ կետի 

համաձայն՝ սույն կարգի կիրառման իմաստով խտանյութի միջազգային գին է համարվում 

խտանյութում պարունակվող մետաղների համար ֆինանսների բնագավառում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի կողմից Լոնդոնի 

մետաղների բորսայի տվյալների հիման վրա մատակարարման ամսվա համար 

հայտարարված գները: Հետևաբար, Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ 

պարբերությամբ սահմանված «խտանյութի միջազգային միջին գին» հասկացությունը 

բացահայտված է և անմիջականորեն հիմնված է խտանյութում պարունակվող 

մետաղների համար Լոնդոնի մետաղների բորսայի կողմից սահմանված գնի վրա: 

Հանձնաժողովն արձանագրում է նաև, որ հարկային մարմինն իրավասու չէր 

որոշելու ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հայտարարված գնի 

իրավաչափությունը և որոշում կայացնելիս առաջնորդվել է տվյալ մարմնի կողմից 

պաշտոնապես հրապարակված գնով, որը ներկա դրությամբ վիճարկված կամ վերացված 

չէ: Հետևաբար, նշված գործընթացի առնչությամբ հարկային մարմնի գործողությունները 

եղել են իրավաչափ:   

Հանձնաժողովը չի անդրադառնում Բողոք բերած անձի՝ տույժերի և տուգանքների 

կիրառման իրավաչափության վերաբերյալ փաստարկներին, քանի որ այդ մասով 

Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումը հանդիսանում է բարենպաստ վարչական 

ակտ, որը բողոքարկման ենթակա չէ: Մասնավորապես, Գանգատարկման 

հանձնաժողովի որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանվել է, որ Ակտի 10-րդ 

կետից ենթակա են նվազեցման ռոյալթիի գծով հաշվարկված տույժերը և տուգանքները՝ 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին 01.03.2017թ. ՀՕ-78-Ն օրենքի ուժի մեջ 

մտնելու օրվանից, որը 15.04.2017թ.-ի դրությամբ մտել է ուժի մեջ, հետևաբար Բողոք 

բերած անձը Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշման արդյունքում արդեն իսկ 
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ազատված է Ակտով հաշվարկված տույժերի և տուգանքների վճարման 

պարտականությունից:  

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. Թեղուտ» ՓԲ ընկերության 14.04.2017թ.-ի բողոքը՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և 

մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 28.03.2017թ. թիվ 17/2 

որոշումը մասնակի՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ 27.01.2017թ. թիվ 1011489 

ստուգման ակտի 10-րդ կետով սահմանված ռոյալթիի գծով հաշվարկված 

պարտավորության չնվազեցված (չբավարարված) մասով և Խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ 

27.01.2017թ. թիվ 1011489 ստուգման ակտի 10-րդ կետն անվավեր ճանաչելու 

վերաբերյալ, մերժել: 

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 

 


