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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

(«Ջիէնսի-Ալֆա» փակ բաժնետիրական ընկերության 15.03.2016թ. վարչական բողոքը 
մերժելու մասին) 

 
Ք. ԵՐԵՎԱՆ                                 «15» ապրիլի 2016թ. 

 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ ի դեմս ՀՀ 

վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 16.02.2016թ.-ի թիվ 

6/1 որոշման դեմ «Ջիէնսի-Ալֆա» փակ բաժնետիրական ընկերության 15.03.2015թ.-ի 

բողոքը՝ 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 «Ջիէնսի-Ալֆա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն կամ 

Բողոք բերած անձ) 15.03.2016թ.-ին բողոք է ներկայացրել ՀՀ տեսչական մարմինների 

միասնական բողոքարկման հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով)՝ ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 

(այսուհետ՝ Գանգատարկման հանձնաժողով)՝ 16.02.2016թ.-ի թիվ 6/1 որոշման դեմ: 

Բողոքը մուտքագրվել է Հանձնաժողովի քարտուղարություն 17.03.2016թ.-ին: 

 Ընկերությունը հայտնել է, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարի 11.03.2015թ.-ի թիվ 

5011472 հանձնարարագրի հիման վրա ընկերությունում իրականացվել է բյուջեի հետ 

փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության 

առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում: Ստուգման արդյունքներով ՀՀ 

ֆինանսների նախարարության օպերատիվ հետախուզության վարչության կողմից 
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30.12.2015թ.-ին կայացվել է թիվ 5011472 ակտը (այսուհետ՝ Ակտ), որով լրացուցիչ 

գանձման է առաջադրվել 211.141.506 ՀՀ դրամ գումար:  

 Վերոհիշյալ ակտը բողոքարկվել է Գանգատարկման հանձնաժողով՝ պահանջելով 

անվավեր ճանաչել ինչպես Ակտն ամբողջությամբ, այնպես էլ դրա առանձին կետերը: 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 16.02.2016թ.-ի թիվ 6/1 որոշմամբ Ընկերության բողոքը 

բավարարվել է մասնակի, այն է՝ չեղյալ են համարվել Ակտի 1-ին կետի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ 

ենթակետերը, 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետը: Ակտի մյուս կետերը և ենթակետերը թողնվել 

են անփոփոխ:          

 Բողոք բերած անձի կողմից Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշման դեմ բողոքը 

ներկայացվել է հետևյալ  հիմքերով և հիմնավորումներով՝ 

 Գանգատարկման հանձնաժողովը սխալ է մեկնաբանել «ՀՀ կառավարության և ՌԴ 

կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը վերացնելու մասին» 

1996թ. դեկտեմբերի 28-ի համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)    11-րդ հոդվածի 1 

և 1.1 կետերը (Համաձայնագրի 1.1 կետը լրացվել է 15.04.2013թ. արձանագրությամբ), 

հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Ակտի 22-րդ կետով հարկային մարմինն իր նկատմամբ կիրառել է Համաձայնագրի 11-

րդ հոդվածի 1.1 կետը՝ սահմանելով, որ Ընկերությունը «Ռոստելեկոմ» ԲԲԸ-ին վճարված 

տոկոսներից չի հաշվարկել և չի վճարել ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ, որպիսի 

պարտականություն ուներ վերոհիշյալ նորմի ուժով: Մինչդեռ, Համաձայնագրի 11-րդ 

հոդվածի 1 և 1.1 կետերը սահմանում են.  

«1. Մի Պայմանավորվող Պետությունում առաջացող և մյուս Պայմանավորվող 

Պետության ռեզիդենտին վճարվող տոկոսները հարկվում են այդ մյուս Պետությունում: 

1.1. Սակայն այդպիսի տոկոսները կարող են հարկվել նաև այն Պայմանավորվող 

պետությունում, որտեղ դրանք առաջանում են, այդ պետության օրենսդրությանը 

համապատասխան. բայց եթե տոկոսների փաստացի սեփականատերը մյուս 

Պայմանավորվող պետության ռեզիդենտ է, ապա գանձվող հարկը չպետք է գերազանցի 

տոկոսների համախառն գումարի 10%-ը: 

Պայմանավորվող պետությունների իրավասու մարմինները սույն կետի դրույթների 

կիրառման եղանակը կորոշեն փոխադարձ համաձայնությամբ»:  

Ըստ Բողոք բերած անձի, Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1.1 կետը չէր կարող 

կիրառվել, քանի որ՝ 
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ա. Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1.1 կետի կիրառման եղանակը կարող էր 

սահմանվել միջազգային միջգերատեսչական պայմանագրի կնքման միջոցով, որը 

բողոքարկվող գործի շրջանակներում առկա չէ: Որպես իրավական հիմնավորում Բողոք 

բերած անձը կիրառելի է համարել «Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը, 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 43-րդ հոդվածի 

1-ին մասը:   

բ. Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1.1 կետի կիրառման եղանակը սահմանված 

չլինելու պարագայում այն կիրառման ենթակա չէ, հետևաբար Ընկերությունը 

«Ռոստելեկոմ» ԲԲԸ-ին վճարված տոկոսներից ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ հաշվարկելու 

և վճարելու պարտականություն չուներ: Որպես իրավական հիմնավորում Բողոք բերած 

անձը կիրառելի է համարել ՀՀ Սահմանադրության    39-րդ և 74-րդ հոդվածները, իսկ 

որպես կարգավորման սկզբունքային մոտեցում հիշատակվել է «Իրավական ակտերի 

մասին» ՀՀ օրենքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ մասը` միաժամանակ ընդգծելով, որ այն 

ուղղակիորեն չի տարածվում միջազգային պայմանագրերի վրա:  

Ըստ Բողոք բերած անձի, Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1.1 կետում կիրառված է 

«կարող են հարկվել», այլ ոչ թե «տոկոսները հարկվում են» արտահայտությունը, որոնք 

Համաձայնագրի տարբեր տեղերում կիրառվում են ինքնուրույն նշանակությամբ, ընդ 

որում՝ «կարող են հարկվել» արտահայտության կիրառումը պայմանավորված է հենց այն 

հանգամանքով, որ տոկոսների հարկումը ոչ թե ուղղակիորեն բխում է Համաձայնագրից, 

այլ պետք է հետագա իրավական կարգավորում ստանա երկու պետությունների իրավասու 

մարմինների միջև կնքվելիք մեկ այլ միջազգային պայմանագրով, որի կնքված չլինելու 

պարագայում տոկոսները չեն կարող հարկվել:  

Ի հիմնավորումն նշված դիրքորոշման Բողոք բերած անձը  հղում է կատարել մի շարք 

այլ պետությունների հետ Հայաստանի Հանրապետության կնքած համաձայնագրերի 

կարգավորումներին, մասնավորապես՝ Բուլղարիայի հետ 10.04.1995թ., կնքված 

համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետը, Ռումինիայի հետ 25.03.1996թ. կնքված 

համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետը, Հունաստանի հետ 12.05.1999թ. կնքված 

կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետը, Թաիլանդի Թագավորության հետ 07.11.2001թ. 

կնքված 11-րդ հոդվածի 1-ին կետը և այլն:              

 Վերոգրյալի արդյունքում Ընկերությունը խնդրել է ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 
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հանձնաժողովի 16.02.2016թ.-ի թիվ 6/1 որոշումն այն մասով, որով անփոփոխ է 

թողնվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության օպերատիվ հետախուզության վարչության 

30.12.2015թ.-ի թիվ 5011472 ակտի 22-րդ կետը, փոփոխել, այն է՝ անվավեր ճանաչել 

նշված կետը: 

 Ներկայացված բողոքի շրջանակներում Բողոք բերած անձն անդրադարձել է նաև 

հարկային վարչարարության հետ կապված որոշ խնդիրների՝ կապված քննիչի որոշմամբ 

տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ ստուգումներ նշանակելուն, այն դեպքում, երբ վերջինս 

ընդգրկված չէ տվյալ տարվա շրջանակներում ստուգման ենթակա սուբյեկտների ցանկում: 

 

2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Վարույթի մասնակցի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2016թ.-ի ապրիլի 15-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էին Ընկերության 

ներկայացուցիչներ Ս. Բադալյանը, Վ. Մովսիսյանը և Ս. Թորոսյանը: 

Վերջիններս լսումների ընթացքում պնդեցին բողոքով արտահայտված դիրքորոշումը: 

Անդրադառնալով Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի մեկնաբանությանը՝ Վ. Մովսիսյանը 

նշեց, որ բողոքի առաջին կետով նշված կարևորագույն հարցը ՌԴ և մնացած 20 

պետություններ հետ կնքված համաձայնագրերում առկա տարբերությունն է, այդ թվում` կա 

էական տարբերություն Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 

կազմակերպությանը ներկայացված մոդելային կոնվենցիայի հետ: Տարբերությունն այն է, 

որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կնքված համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետում 

սահմանված է ոչ թե «կարող են հարկվել», այլ «հարկվում են» արտահայտությունը, 

մինչդեռ, օրինակ՝ Բուլղարիայի հետ կնքված համաձայնագիրը, որի 11-րդ հոդվածում 

առկա է համանման կետ, սահմանվում է. «Տոկոսները, որոնք առաջանում են 

Պայմանավորվող Պետությունում և վճարվում են Պայմանավորվող մյուս Պետության 

ռեզիդենտին, կարող են հարկվել այդ մյուս Պետությունում»: Դրանում է արտահայտվում 

ՌԴ-ի և մնացած պետությունների հետ կնքված համաձայնագրերում առկա էական 

տարբերությունը, այսինքն, ցանկացած մասնագետ ընթերցող Համաձայնագրի 11-րդ 

հոդվածի 1.1. կետի բովանդակությունից կհասկանա, որ հարկվում է մայր ընկերությունը, 

որը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում: Նշված տարբերությունը Գանգատարկման 

հանձնաժողովը հաշվի չի առել:  
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Բողոք բերած անձն ընդգծեց, որ Համաձայնագրի կիրառելիության մասով 

կհամաձայներ Գանգատարկման հանձնաժողովի ներկայացուցչի կարծիքի հետ, եթե 

Համաձայնագրի քննարկվող հոդվածի պարբերություններում գործածվեր «կարող է 

հարկվել» ձևակերպումը, մինչդեռ ՌԴ-ի հետ կնքված Համաձայնագրում իրավիճակը 

տարբեր է:  

Ըստ Բողոք բերած անձի, Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի մեկնաբանության հետ 

կապված երկրորդ խնդիրը վերաբերում է նրան, որ փոխառու միջոցներից ստացված 

տոկոսները ՀՀ-ում հարկվելու դեպքում այդ հարկերը մնում են վերջնական սպառողի 

ուսերին, քանի որ եթե փոխառու միջոցները տրամադրվեին և տրամադրված լինեին 

հավասարապես երկու հայկական ընկերությունների միջև և տոկոսները վճարվեին 

հայկական ընկերությանը և այդ ընկերությունն իր հերթին փոխառություն վերցրած լիներ, 

ապա նրա մոտ շահույթ չէր առաջանա և հարկ չէր վճարի: Իսկ այն դեպքում, երբ տոկոս 

ստացողը ռուսական ընկերություն է և նա փոխառությունը վերցրել է այնտեղի 

ընկերությունից և տրամադրել է Հայաստանում գտնվող դուստր ընկերությանը, ստացվում 

է, որ վերջինս Հայաստանում ունի եկամուտ, որը ենթակա է շահութահարկով հարկման, 

մինչդեռ իրականում եկամուտը կվճարվի մայր ընկերությանը ՌԴ-ում, որն էլ իր հերթին 

ստիպված կլինի վճարել տոկոսներ՝ արդյունքում չունենալով որևէ դրական ցուցանիշ: 

Նման իրավիճակը կհանգեցնի փոխառության թանկացմանը հարկերի 

համամասնությամբ: Ընդ որում, նշված տարբերությունը հայկական ընկերությունը կգանձի 

վերջնական սպառողից:  

«Ջիէնսի-Ալֆա» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչ Ս. Բադալյանը անդրադարձավ «Հայաստանի 

Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված ռիսկերի հիման վրա ստուգումների անցկացման հաճախականությունից 

նախատեսված բացառությանը, որը կարող է իրականացվել քննիչի կողմից ստուգում 

նշանակելու մասին համապատասխան որոշում կայացնելու դեպքում: Այս գործի 

պարագայում ստուգումն իրականացվել է 2015թ. մարտ ամսից՝ այն պարագայում, երբ 

«Ջիէնսի-Ալֆա» ՓԲԸ-ն ներգրավված չի եղել տարեկան ստուգման ծրագրում: Քննիչի 

կողմից կայացվել է որոշում ստուգում նշանակելու մասին, տրվել է ստուգման 

հանձնարարագիր, որի հիման վրա իրականացվել է ստուգումը: Ս. Բադալյանը նշեց, որ 

իրենց կողմից ստուգման նշանակման հիմքերը պարզելու նպատակով բազմիցս 

ներկայացվել է քննիչի որոշումը տրամադրելու պահանջ (ընդգծեց, որ որոշում ստանալն 
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իրենց համար կարևոր է, քանի որ «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանվում է, որ «Սույն մասի 1-9-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում անցկացվող  

ստուգումների ընթացքում պարզաբանվում են միայն այն հարցերը, որոնք հիմք են 

հանդիսացել այդ ստուգումներն իրականացնելու համար», որից հետևում է, որ քննիչի 

կողմից կայացված որոշումը պարտադիր պետք է տրամադրվի տնտեսավարող 

սուբյեկտին, որպեսզի վերջինիս համար պարզ լինի, թե որքանով է հարուցված քրեական 

գործն առնչվում իր կողմից իրականացվող գործունեությանը) մինչդեռ նշված որոշումն 

իրենց չի տրամադրվել: Ընդգծվեց նաև, որ քննիչի կողմից կայացված որոշում 

չտրամադրելը նմանատիպ գործերում արդեն ձևավորված պրակտիկա է, որով 

տնտեսավարող սուբյեկտը ծանոթ չլինելով քննիչի որոշմանը՝ զրկվում է իր իրավունքները 

պաշտպանելու հնարավորությունից: Ս. Բադալյանը խնդրեց նշված հարցին ևս լուծում տալ:               

 

3. Բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Բողոք բերած անձի և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացված 

փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գտնում ենք, որ սույն դիմումի քննության 

համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստական հանգամանքները. 

ա. ՀՀ ֆինանսների նախարարի 11.03.2015թ.-ի թիվ 5011472 հանձնարարագրի հիման 

վրա ընկերությունում իրականացվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային 

մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման 

ճշտության ստուգում: 

բ. Ստուգման արդյունքներով ՀՀ ՖՆ օպերատիվ հետախուզության վարչության 

կողմից 30.12.2015թ.-ին կայացվել է թիվ 5011472 ակտը, որով լրացուցիչ գանձման է 

առաջադրվել 211.141.506 ՀՀ դրամ գումար:  

Ակտի 22-րդ կետում արձանագրվել է, որ Ընկերությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում 

գրանցված «ՌՈՍՏԵԼԵԿՈՄ» ԲԲԸ-ից ստացված փոխառության դիմաց 2014թ.-ին 

«ՌՈՍՏԵԼԵԿՈՄ» ԲԲԸ-ին վճարել է տոկոսներ:  

Համաձայնագրի և դրանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 

արձանագրության 7-րդ հոդվածի համաձայն, պայմանավորվող պետությունում` 

Հայաստանի Հանրապետությունում առաջացող և մյուս պայմանավորվող պետության` 

Ռուսաստանի Դաշնության ռեզիդենտին վճարվող տոկոսները հարկվում են այդ մյուս 
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պայմանավորվող պետությունում, սակայն այդպիսի տոկոսները կարող են հարկվել նաև 

այն պայմանավորվող պետությունում (սույն դեպքում՝ ՀՀ-ում), որտեղ դրանք առաջանում 

են, այդ պետության (սույն դեպքում՝ ՀՀ) օրենսդրությանը համապատասխան: Բայց եթե 

տոկոսների փաստացի սեփականատերը մյուս պայմանավորվող պետության ռեզիդենտ է, 

ապա գանձվող հարկը չպետք է գերազանցի տոկոսների համախառն գումարի 10 տոկոսը: 

Արձանագրության 13-րդ հոդվածի համաձայն, աղբյուրի մոտ գանձվող հարկերի 

առնչությամբ արձանագրության դրույթները կիրառվում են 01.01.2014թ.-ից հետո վճարվող 

գումարներից: 

Հարկային մարմինը մեկնաբանություն է արել, ըստ որի` «կարող են հարկվել» 

տերմինը Համաձայնագրում օգտագործվում է այն իմաստով, որը պայմանավորվող 

պետությունն իր ներքին օրենսդրությամբ կարող է չունենալ տոկոսների հարկում:     

«ՌՈՍՏԵԼԵԿՈՄ» ԲԲԸ-ին որպես ոչ ռեզիդենտ ընկերությանը տոկոսների դիմաց 

վճարված եկամուտները «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն, բնորոշվում են որպես հայաստանյան աղբյուրներից ստացված պասիվ 

եկամուտներ և նշված օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, ենթակա են հարկման 

10 տոկոս դրույքաչափով:  

Ընկերության կողմից վճարված եկամուտներից չի հաշվարկվել ոչ ռեզիդենտի 

շահութահարկ, խախտվել է «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 64-րդ հոդվածի 

պահանջը, համաձայն որի` աղբյուրի մոտ շահութահարկի պահումն իրականացնում է 

հարկային գործակալը ոչ ռեզիդենտին վճարվող եկամտի ընդհանուր գումարից: 

Արդյունքում, Ընկերությունը ոչ ռեզիդենտին տոկոսների դիմաց վճարված եկամուտներից 

պակաս շահութահարկ է հաշվարկել: Ընդամենը ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի գծով 

ենթակա է գանձման բյուջե 118.158.562 ՀՀ դրամ:     

գ. Ակտը բողոքարկվել է Գանգատարկման հանձնաժողով՝ պահանջելով անվավեր 

ճանաչել ինչպես ակտն ամբողջությամբ, այնպես էլ դրա առանձին կետերը: 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 16.02.2016թ. թիվ 6/1 որոշմամբ Ընկերության բողոքը 

բավարարվել է մասնակի, այն է՝ չեղյալ են համարվել Ակտի    1-ին կետի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ 

ենթակետերը, 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետը: Ակտի մյուս կետերը և ենթակետերը թողնվել 

են անփոփոխ: 

դ. Ակտի 22-րդ կետի առնչությամբ Գանգատարկման հանձնաժողովն իր 

16.02.2016թ.-ի թիվ 6/1 որոշմամբ արձանագրել է, որ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 
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53-րդ հոդվածի 1-ին մասին համաձայն, հայաստանյան աղբյուրից ստացված եկամուտներ 

են համարվում, մասնավորապես, ոչ ռեզիդենտի` ռեզիդենտից կամ ոչ ռեզիդենտից 

ստացված պասիվ եկամուտները, որոնք նույն հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան, 

ներառում են նաև տոկոսները: Նշված օրենքի 57-րդ հոդվածի  1-ին մասի համաձայն, 

Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի կողմից հայաստանյան աղբյուրներից 

ստացված եկամուտների հարկումը կատարում է հարկային գործակալը` եկամտի վճարման 

աղբյուրի մոտ: Նույն օրենքի 64-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հարկային գործակալը 

շահութահարկը պահում է վճարվող տոկոսներից` 10 տոկոս դրույքաչափով:     

Արդյունքում, ըստ Գանգատարկման հանձնաժողովի, Համաձայնագրում առկա 

«կարող է հարկվել» արտահայտությունը օգտագործվում է նմանատիպ բոլոր 

համաձայնագրերում, որպես համընդհանուր ճանաչում գտած սկզբունք այն իմաստով, որ 

այն ոչ թե հնարավորություն է, այլ պարտավորություն, եթե Պայմանավորվող պետության, 

որտեղ առաջանում են եկամուտները, օրենսդրության համապատասխան ոչ ռեզիդենտին 

վճարված տոկոսները ենթակա են աղբյուրի մոտ հարկման ոչ ռեզիդենտի 

շահութահարկով: Այսինքն, նշված տերմինն օգտագործվում է համաձայնագրերում այն 

իմաստով, որ պայմանավորվող պետությունն իր ներքին օրենսդրությամբ կարող է 

չունենալ տոկոսների հարկում, ինչը ՀՀ դեպքում առկա չէ: 

Անդրադառնալով Բողոք բերած անձի կողմից «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` որպես սկզբունքային կարգավորման վերաբերյալ 

դիրքորոշմանը, Գանգատարկման հանձնաժողովն արձանագրել է, որ «Իրավական 

ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի ուժով, այն է` նշված օրենքի գործողությունը 

տարածվում է ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վրա միայն նույն օրենքով ուղղակի 

նախատեսված դեպքերում, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասը քննարկվող հարաբերությունների նկատմամբ կիրառելի չէ:  

Պայմանավորվող պետությունների իրավասու մարմինների կողմից Համաձայնագրի 

11-րդ հոդվածի 1.1 կետի կիրառման եղանակը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշելու 

առնչությամբ Գանգատարկման հանձնաժողովը արտահայտել է այն դիրքորոշումը, որ 

արձանագրությունը չի պարունակում իրավասու մարմինների փոխադարձ 

համաձայնության պարտադիր փաստա-թղթային ձևակերպմանն ու դրա ժամկետներին 

առնչվող, ինչպես նաև համաձայնության բացակայության դեպքում Համաձայնագրի 11-րդ 

հոդվածի 1.1 կետի կիրառելի չլինելու դրույթներ: Ընդ որում, հղում է կատարվել ՌԴ 
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դաշնային հարկային ծառայության նույնատիպ դիրքորոշմանը` արտահայտված ՀՀ 

ֆինանսների նախարարությանն ուղղված գրությամբ: 

Ամփոփելով իր դիրքորոշումը, Գանգատարկման հանձնաժողովը եզրահանգել է, որ 

Համաձայնագրում և դրան կից փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ 

արձանագրության 7-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան, Հայաստանի 

Հանրապետությունում ՌԴ ռեզիդենտին վճարվող տոկոսները պետք է հարկվեին 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 10 տոկոս 

դրույքաչափով:   

ե. Բողոք բերած անձի կողմից չի վիճարկվում հարկային մարմնի ստուգման ակտով 

ամրագրված փաստը, համաձայն որի` Ընկերությունը չի կատարել «ՌՈՍՏԵԼԵԿՈՄ» ԲԲԸ-

ին վճարվող տոկոսներից «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հարկային 

պահումները:  

զ. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալին ուղղված ՀՀ ֆինանսների 

նախարարի տեղակալի 09.12.2015թ. թիվ 06/5-1/39327-15 գրությամբ՝ անդրադառնալով 

«Ջիէնսի-Ալֆա» ՓԲԸ-ի կողմից բարձրացված հարցադրմանը տեղեկատվություն է 

տրամադրվել առ այն, որ Պայմանավորվող պետությունների իրավասու մարմինների 

կողմից փոխադարձ համաձայնությամբ համաձայնագրի որոշ դրույթների կիրառման 

եղանակի որոշման վերաբերյալ դրույթը որպես կանոն վերաբերում է իրավասու 

մարմինների միջև տեխնիկական հարցերի կանոնակարգմանը, ինչը հրապարակման 

ենթակա չէ: Տեխնիկական հարցերի օրինակ կարող է համարվել ռեզիդենտության 

տեղեկանքների ձևերի փոխադարձ ընդունումը և դրանցում պարտադիր արտացոլման 

ենթակա տվյալները, իրավասու մարմնի կնիքների և իրավասու անձանց 

ստորագրությունների նմուշների փոխանակումը և այլն:            

 

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. 

1. Քննարկվող գործի շրջանակներում պարզման ենթակա հանգամանք է 

հանդիսանում Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1.1 կետով սահմանված «կարող են 
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հարկվել» արտահայտության կիրառումը՝ ՀՀ հարկային օրենսդրության հետ 

համակարգային մեկնաբանության արդյունքում: 

Նշվածի շրջանակներում Հանձնաժողովը գտնում է, որ Համաձայնագրի 11-րդ 

հոդվածի 1.1 կետում նշված «կարող են հարկվել» ձևակերպումը հանդիսանում է ոչ թե 

ցանկության դրսևորման հնարավորություն, այլ պետության ներքին օրենսդրությամբ 

նախատեսված լինելու պարագայում՝ հարկումը գանձելու պարտականություն: 

Մասնավորապես, նշված եզրահանգումը ուղղակիորեն բխում է քննարկվող կետի 

բովանդակությունից, համաձայն որի` խոսքը վերաբերում է տոկոսներին, որոնք 

առաջանում են այդ պետության (սույն դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության) 

օրենսդրությանը համապատասխան: 

Նշված եզրահանգումը բխում է նաև ՀՀ հարկային օրենսդրության հետևյալ 

իրավակարգավորումներից. 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, ոչ 

ռեզիդենտների համար հարկվող օբյեկտ է համարվում հայաստանյան աղբյուրներից 

ստացվող հարկվող շահույթը:    

Նույն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետի համաձայն, սույն օրենքի 

իմաստով հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներ են համարվում ոչ 

ռեզիդենտի` ռեզիդենտից կամ ոչ ռեզիդենտից ստացված պասիվ եկամուտները: Նույն 

հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, պասիվ եկամուտներ են համարվում` ոչ ռեզիդենտի 

կողմից իր գույքի կամ այլ ակտիվների ներդրմամբ (տրամադրելով) Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում բացառապես այլ անձանց գործունեությունից ստացված 

եկամուտները, այսինքն` ……. բ) տոկոսները:  

Նշված օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, Հայաստանի 

Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի կողմից հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող 

եկամուտների հարկումը կատարում է հարկային գործակալը` եկամտի վճարման աղբյուրի 

մոտ: Հայաստանյան աղբյուրներից ոչ ռեզիդենտի ստացած եկամտից վճարման աղբյուրի 

մոտ սույն օրենքի 64 հոդվածում սահմանված կարգով հարկային գործակալները 

շահութահարկը պահում (գանձում) են հետևյալ չափերով` ………. տոկոսների և այլ պասիվ 

եկամուտների համար` 10 տոկոս: 
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«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 64-րդ հոդվածի համաձայն, սույն օրենքի 57 

հոդվածի համաձայն` աղբյուրի մոտ շահութահարկի պահումը (գանձումը) իրականացնում 

է հարկային գործակալը` ոչ ռեզիդենտին վճարվող ……. եկամտի ընդհանուր գումարից: 

Նշված իրավակարգավորումներից հետևում է, որ հարկային գործակալը, որի դերում 

սույն գործի փաստական հանգամանքների համաձայն հանդես է եկել Բողոք բերած անձը, 

ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ ունի ոչ ռեզիդենտին վճարվող եկամտից շահութահարկի 

գանձման պարտականություն, որը Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1.1 կետի հետ 

համակարգային կիրառման արդյունքում պետք է կատարվեր Ռուսաստանի Դաշնության 

ռեզիդենտ հանդիսացող սուբյեկտին վճարված տոկոսների մասով: 

Տոկոսների հարկման վերաբերյալ ամբողջ մոդելը և առհասարակ համաձայնագիրը 

աղբյուր երկրին տալիս է հարկման իրավունք, եթե աղբյուր երկիրն իր ներքին 

օրենսդրությամբ ունի տոկոսների հարկման դրույթ, հակառակ դեպքում՝ եթե 

համաձայնագրում գրվեր պետք է հարկվեն, դա կնշանակեր, որ երկիրն իր ներքին 

օրենսդրությամբ չունենալով տոկոսների հարկման դրույթ, համաձայնագրի ուժով պետք է 

հարկեր, որը չէր կարող տեղի ունենալ: Նշված կերպ կրկնակի հարկման 

համաձայնագրերը մեկնաբանվում են կրկնակի հարկման համաձայնագրեր ունեցող բոլոր 

պետություններում: 

2. Անդրադառնալով Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1.1 կետի 2-րդ պարբերությամբ 

սահմանված դրույթի վերաբերյալ Բողոք բերած անձի դիրքորոշմանը, համաձայն որի` 

պայմանավորվող պետությունների իրավասու մարմինները պետք է առանձին իրավական 

կարգ սահմանեին հարկ վճարողների համար, որպեսզի վերջիններս իմանային 

տոկոսները հարկվում են, թե՝ ոչ, Հանձնաժողովը գտնում է, որ այն ևս անհիմն է հետևյալ 

հիմնավորմամբ.   

Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1.1 կետի 2-րդ պարբերությամբ սահմանված դրույթը 

ենթակա է մեկնաբանման որպես իրավասու մարմինների միջև կիրառման եղանակի 

փոխհամաձայնեցման ընթացակարգեր, մասնավորապես աղբյուր երկիրը կարող է 

ունենալ 15% հարկելու դրույթ, մինչդեռ համաձայնագիրը արգելում է 10%-ից ավել հարկելը, 

կամ հակառակը աղբյուր երկիրը կարող է ունենալ 5%-ի չափով դրույքաչափ, ինչը 

նշանակում է, որ 10% չի կարող հարկվել և ի վերջո երկիրը պետք է ընթացակարգ 

սահմանի, թե որ դեպքում է համարում Համաձայնագրի կիրառելիությունը: 
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Հետևաբար, քննարկվող ընթացակարգերը վերաբերում են ոչ թե հարկ վճարողներին, 

այլ իրավասու մարմինների կողմից համաձայնագրի կիրառելիության որոշմանը՝ այսինքն 

1.1 կետը վերաբերում է պայմանավորվող երկրների միջև համաձայնագրի կիրառելիության 

տեխնիկական համաձայնեցմանը:  

Ընդ որում, նշված փոխհամաձայնեցման պայմանը պետք է մեկնաբանվի 

Համաձայնագրի 24-րդ հոդվածով սահմանված ընթացակարգի շրջանակներում: 

Մասնավորապես՝ եթե անձը գտնում է, որ պայմանավորվող պետություններից մեկի կամ 

երկուսի գործողությունները հանգեցնում են կամ կհանգեցնեն նրա սույն համաձայնագրի 

դրույթներին չհամապատասխանող հարկման, ապա նա կարող է այլ պետությունների 

ներքին օրենսդրությամբ նախատեսված պաշտպանության միջոցներից անկախ 

քննարկման համար իր գործը ներկայացնել այն պայմանավորվող պետության իրավասու 

մարմիններին, որի ռեզիդենտն է ինքը: Նման դեպքում կարելի է համարել, որ առկա է 

ռեզիդենտի կողմից ներկայացված դիմում, ընդ որում վերջինս համարվում է ՀՀ ռեզիդենտ:  

Փոխհամաձայնեցման արարողակարգի 2-րդ կետի համաձայն, եթե իրավասու 

մարմինը դիմումը համարի հիմնավորված կամ եթե ինքն ի վիճակի չէ հանգելու 

գոհացուցիչ որոշման, կձգտի հարցը լուծել մյուս պայմանավորվող երկրի իրավասու 

մարմնի հետ փոխհամաձայնությամբ, նպատակ ունենալով վերացնել համաձայնագրին 

չհամապատասխանող հարկումը և ընդգծում է, որ ցանկացած ձեռքբերված 

պայմանավորվածություն պետք է կատարվի անկախ պայմանավորվող պետությունների 

ներքին օրենսդրությունում առկա որևէ ժամանակային սահմանափակումներից, որից հետո 

համաձայնագիրը ևս երկու դրույթ է սահմանում, որ պայմանավորվող պետությունների 

իրավասու մարմինները համաձայնեցմամբ կձգտեն լուծել բոլոր դժվարություններն ու 

կասկածները, որոնք կարող են առաջանալ սույն համաձայնագրի մեկնաբանմամբ կամ 

կիրառման ժամանակ: Ուստի պայմանավորվող պետությունների իրավասու մարմինները 

կարող են անմիջապես կապ հաստատել միմյանց հետ նախորդ կետերի ըմբռնման մեջ 

համաձայնության հասնելու նպատակով: Համաձայնագիրը հստակ սահմանում է թե ինչ է 

իրենցի ներկայացնում համաձայնագրի համաձայնեցման ընթացակարգը, որը որևէ 

միջազգային պայմանագրի կամ իրավական ակտի կնքման անհրաժեշտություն չի 

պահանջում և հստակ սահմանում է որ լիազոր մարմինները անմիջականորեն կարող են 

կապվել միմյանց հետ և պայմանավորվել համաձայնագրի դրույթների կիրառման շուրջ:  
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ՀՀ իրավասու մարմնի կողմից դա կատարվել է գրավոր, այն է՝ հարցում է կատարվել 

ՌԴ իրավասու մարմնին մինչև ստուգման ակտը կազմելը: Համաձայն ՌԴ իրավասու 

մարմնի գրավոր պատասխանի՝ ընթացակարգի բացակայությունը որևէ կերպ չի 

սահմանափակում Համաձայնագրի կիրառումը, և դա ըստ էության նշանակում է, որ 

աղբյուր երկրում կիրառելի է  10% ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ՝ անկախ նման 

ընթացակարգի առկայությունից կամ բացակայությունից: Նշված պաշտոնական 

դիրքորոշմանը Գանգատարկման հանձնաժողովը տիրապետել է մինչև ակտի կազմումը, 

որի մասին նշում է պարունակվում Գանգատարկման հանձնաժողովի ակտում:   

 Վերոգրյալի արդյունքում ամբողջությամբ հերքվում է «Միջազգային պայմանագրերի 

մասին» ՀՀ օրենքի ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 7-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի, 43-րդ հոդվածի 1-ին մասի խախտված լինելու վերաբերյալ Բողոք 

բերած անձի դիրքորոշումը: 

3. Անդրադառնալով Բողոք բերած անձի այն դիրքորոշմանը, որ Համաձայնագրով 

սահմանված «կարող են հարկվել» արտահայտությունը որպես հարկման 

պարտավորություն մեկնաբանելը հանգեցնում է տոկոսների թանկացմանը, 

Հանձնաժողովը գտնում է, որ նշված մտայնությունն անհիմն է, քանի որի Համաձայնագրի 

22-րդ հոդվածով սահմանվել է նաև հարկման վերացման մեթոդը. մասնավորապես «Եթե 

մի Պայմանավորվող Պետության ռեզիդենտը մյուս Պայմանավորվող Պետությունում 

եկամուտ է ստանում կամ գույք է տնօրինում, որոնք սույն Համաձայնագրի դրույթներին 

համապատասխան կարող են հարկվել մյուս Պետությունում, ապա այդ եկամտի կամ 

գույքի հարկի գումարը՝ վճարված այդ մյուս Պետությունում, ենթակա է հանման այդպիսի 

ռեզիդենտից գանձվող հարկից՝ առաջինը հիշատակված Պետությունում նման եկամտի 

կամ գույքի կապակցությամբ»:  

Այսինքն, Համաձայնագիրը սահմանում է բավարար մեխանիզմներ, որոնց 

արդյունքում կբացառվի կրկնակի հարկման` հետևաբար նաև տրամադրվող վարկերի 

թանկացման հնարավորությունը: 

4. Ինչ վերաբերում է ստուգումների իրականացման քրեադատավարական 

մեխանիզմների վերաբերյալ Բողոք բերած անձանց դիրքորոշմանը և դրա առնչությամբ 

Հանձնաժողովի կողմից իրականացված քննարկմանը, Հանձնաժողովը այն դիտարկում է 

որպես հարկային օրենսդրության բարելավմանն ուղղված առաջարկություն:    
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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. «Ջիէնսի-Ալֆա» փակ բաժնետիրական ընկերության 15.03.2015թ.-ի բողոքը մերժել. 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի 16.02.2016թ.-ի թիվ 6/1 որոշումը` բողոքարկվող  մասով, 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՝ 

             ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

 


