
1 
 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

                                                                                                                                              Երևան, Կառավարական տուն 1 
 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

(«Մելիորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության  
26.05.2016թ.-ի վարչական բողոքը բավարարելու մասին) 

 
Ք. ԵՐԵՎԱՆ                                              «04» հուլիսի 2016թ. 
 
 ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը՝ ի դեմս ՀՀ 

վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, ուսումնասիրելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի 16.04.2016թ.-ի թիվ 3/6 որոշման դեմ ներկայացված «Մելիորացիա» ՓԲ 

ընկերության 26.05.2016թ.-ի բողոքը՝ 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Բողոքի էությունը և ներկայացված պահանջը. 

 «Մելիորացիա» ՓԲ ընկերությունը (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն կամ Բողոք բերած 

անձ) 26.05.2016թ.-ին բողոք է ներկայացրել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական 

բողոքարկման հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով)՝ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների 

կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի (այսուհետ՝ 

Գանգատարկման հանձնաժողով)՝ 16.04.2016թ.-ի թիվ 3/6 որոշման դեմ: Բողոքը 

մուտքագրվել է ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողով 

26.05.2016թ.-ին: 

Բողոք բերած անձը հայտնել է, որ 14.03.2016թ. թիվ 33-ՎԹ գրությամբ դիմել էր 

Գանգատարկման հանձնաժողովին՝ ներկայացնելով առարկություններ ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության Էջմիածնի ՏՀՏ-ի կողմից 03.02.2016թ. ստուգման թիվ 5012968 ակտով 

արձանագրված շահութահարկի և ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման վերաբերյալ: 
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Համաձայն նշված ստուգման ակտի՝ շահութահարկի գծով ենթակա էր լրացուցիչ 

գանձման 2.772.314 ՀՀ դրամ, իսկ ԱԱՀ-ի գծով՝ 89.585.036 ՀՀ դրամ և ետ վերադարձման՝ 

182.064 ՀՀ դրամ: 

Ընկերությունը 28.04.2016թ. թիվ 11-1/13351-16 գրությամբ ստացել է Գանգատարկման 

հանձնաժողովի որոշումը, որում հանձնաժողովը արձանագրել է, որ «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ին 

սեփականության իրավունքով պատկանող կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանման և 

շահագործման, ինչպես նաև կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և նորոգման 

աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության համար պետական 

բյուջեից 2013, 2014 և 2015թթ. տրամադրված դրամաշնորհի գումարները չեն դիտարկվում 

ընկերության կողմից ապրանքների մատակարարման կամ ծառայությունների մատուցման 

դիմաց հատուցում և ավելացված արժեքի հարկով չեն հարկվում: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալները՝ հանձնաժողովի որոշմամբ շահութահարկը 

նվազեցվել է 1.956.656 ՀՀ դրամի չափով, իսկ ԱԱՀ-ն՝ 65.245.674 ՀՀ դրամի չափով: 

Նվազեցումից հետո 2013, 2014 և 2015թթ. համար ընկերության կողմից ենթակա է 

վճարման շահութահարկի գծով 815.658 ՀՀ դրամ (վճարվել է 10.05.2016թ.) և ԱԱՀ-ի գծով՝ 

24.339.362 ՀՀ դրամ, ընդամենը՝ 25.155.020 ՀՀ դրամ: 

Համաձայն հանձնաժողովի որոշման, վերը նշված ԱԱՀ-ի գումարի վճարումը 

վերաբերում է հանրապետության գրունտային ջրերի մակարդակի և որակի որոշման 

աշխատանքներին, որոնց նկատմամբ կիրառելի չեն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 

ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի դրույթները և գործարքը ենթակա է ԱԱՀ-ով հարկման՝ 

օրենքով սահմանված կարգով: 

Բողոք բերած անձը գտնում է, որ նշված մեկնաբանությունը չի համապատասխանում 

իր գործունեությանը, քանի որ «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ն իրականացնում է համալիր 

հիդրոերկրաբանական և հողամելիորատիվ աշխատանքներ, որի արդյունքում տրվում է 

հանրապետության ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի գնահատականը և ներկայացվում 

միջոցառումների ծրագրեր՝ ուղղված ոռոգելի հողերի վիճակի բարելավմանն ու 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բարձր և կայուն բերքատվության ապահովմանը: 

Համալիր աշխատանքներն իրենց մեջ ներառում են դրենաժային ցանցերի մաքրումը 

և ընթացիկ նորոգումը, կոլեկտորադրենաժային ցանցերի տեխնիկական վիճակի մշտական 

հսկողությունը, ցանցերով հեռացվող ջրերի ջրաչափությունն ու հանրապետության 

գրունտային ջրերի մակարդակի և որակի որոշումը, որոնք փոխկապակցված են միմյանց 

հետ և դրանցից որևէ մեկի բացակայությունը կխաթարի մյուս աշխատանքների ընթացքը: 
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Արարատյան հարթավայրում տեղադրված թվով 450 դիտողական հորատանցքերում 

գրունտային ջրերի մշտական դիտման արդյունքների հիման վրա յուրաքանչյուր տարվա 

վերջում որոշվել են դրենաժային համակարգերի հաջորդ տարվա մաքրման 

առաջնահերթությունը, կապված ինչպես գրունտային ջրերի մակարդակների, այնպես էլ 

հողերի երկրորդային աղակալման վտանգավորության հետ (սոդայական կազմ ունեցող 

գրունտային ջրերով տարածքների չորացում): 

Գրունտային ջրերի տեղադրման և հիդրոքիմիական ռեժիմի, հողատեսքերի 

ջրաաղային հաշվեկշռի և ջրաֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրման, ոռոգման և 

դրենաժային ջրերի որակի, դրանք ոռոգման նպատակով օգտագործման պիտանելիության, 

հողատեսքերում աղակալում ու ալկալիացում առաջացնելու վտանգավորության, 

դրենաժային ցանցերի աշխատանքի արդյունավետության որոշման արդյունքում 

յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ կազմվում է «ՀՀ ոռոգելի և չորացված 

հողերի մելիորատիվ վիճակի» կադաստրը: Դրա կազմման աշխատանքներին զուգահեռ 

իրականացվում են նաև Արարատյան հարթավայրի հողերի մելիորացման մոնիտորինգի 

տվյալների հավաքագրման աշխատանքներ, որոնք իրենց մեջ ներառում են հարթավայրի 

երկրաբանական կառուցվածքը, ջրապարունակ շերտերի հիդրոերկրաբանական 

չափանիշները, նրանց հիդրավլիկական կապը, ճնշումայնությունը, ինֆիլտրացիայի 

մեծությունը, գրունտային ջրերի մակարդակները և քիմիական կազմը, հարթավայրի 

մաքրվող և վերանորոգվող դրենաժային ցանցերի աշխատանքի արդյունավետությունը, 

բնահողերում աղերի պարունակությունը, չհագեցված գրունտների ջրաֆիզիկական 

հատկանիշները և այլն: Դրանց ամփոփումը հնարավորություն է տալիս համեմատության 

միջոցով ցույց տալու, թե ինչ ուղղությամբ է գնացել տվյալ գործոնը և վերջիններիս 

համակցվածությամբ գնահատելու ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի ուղղվածությունը և 

ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա: 

Որպես հիմնավորում Բողոք բերած անձը նշել է նաև, որ Գանգատարկման 

հանձնաժողովի որոշումը չվերացվելու դեպքում Ընկերությունը դիմելու է ՀՀ ֆինանսների 

նախարարությանը՝ 2016թ. պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության 

պահուստային ֆոնդից ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Մելիորացիա» 

ՓԲԸ-ին հատկացնելու 24.339.362 դրամ, որպես 2013-2015թթ. համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի 

վճարման գումար:  

Ելնելով վերոգրյալից, Բողոք բերած անձը խնդրել է չեղյալ համարել Գանգատարկման 

հանձնաժողովի որոշումը՝ 2013, 2014 և 2015թթ. գրունտային ջրերի մակարդակների և 
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որակի որոշման աշխատանքները, որպես ավելացված արժեքի հարկ 24.339.362 ՀՀ դրամի 

չափով հարկման վերաբերյալ: 

   2. Մասնակցի դիրքորոշումը. 

Վարույթի մասնակցի դիրքորոշումը հստակեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը 

2016թ.-ի հուլիսի 04-ին անցկացրել է լսումներ, որին ներկայացել էր Ընկերության տնօրենի 

ժամանակավոր պաշտոնակատար Վլադիմիր Թադևոսյանը: 

Վերջինս լսումների ընթացքում պնդեց բողոքով արտահայտված դիրքորոշումը: 

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. 2013 թվականի հունվարի 22-ին, 2014 թվականի հունվարի 21-ին և 2015 թվականի 

հունվարի 19-ին ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության (2015թ-ից ՀՀ 

գյուղատնտեսության նախարարության) ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն մի 

կողմից և «Մելիորացիա» ՓԲ ընկերությունը՝ մյուս կողմից, կնքել են պայմանագրեր, 

համաձայն որոնց՝ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության 

պետական կոմիտեն հանձնարարում է, իսկ Ընկերությունը ստանձնում է 

համապատասխանաբար 2013թ., 2014թ. և 2015թ. ՀՀ պետական բյուջեի 

«Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի 

մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ» ծրագրով նախատեսված և որպես 

դրամաշնորհ (համաձայն պայմանագրերի՝ ծրագրի կատարման համար ՀՀ տարածքային 

կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն պարտավորվել 

է Ընկերությանը որպես դրամաշնորհ վճարել համապատասխանաբար՝ 2013թ.՝ 94.710.100 

ՀՀ դրամ, 2014թ.՝ 94.710.100 ՀՀ դրամ և 2015թ.՝ 119.710.100 ՀՀ դրամ) Ընկերությանը իր 

կանոնադրական խնդիրների իրականացման նպատակով անհատույց և անվերադարձ 

հատկացվող միջոցների հաշվին իրականացնել կոլեկտորադրենաժային ցանցերի 

պահպանման և որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունները, ինչպես նաև 

իրականացնել գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքների և 

մատուցվող ծառայությունների ծրագիրը՝ համաձայն պայմանագրերի հավելվածների:  

բ. ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.08.2015թ.-ի թիվ 502968 հանձնարարագրի հիման 

վրա ընկերությունում իրականացվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային 
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մարմնի կողմից վերահսկվող ՀՀ օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման 

ճշտության ստուգում: 

գ. Ստուգման արդյունքներով 15.02.2016թ. Էջմիածնի տարածքային հարկային 

տեսչության (այսուհետ՝ ՏՀՏ) կողմից կազմվել է ստուգման թիվ 5012968 ակտը, համաձայն 

որի, Ընկերությունը 2012, 2013 և 2014թթ.-ի համար ՏՀՏ ներկայացված շահութահարկի 

հաշվարկներում համախառն եկամտից նվազեցվող ծախսերը (վառելիքի և չփոխհատուցվող 

հարկերի գծով) ավել է ցույց տվել համապատասխանաբար՝ 620.000, 3.145.177 և 3.338.439 

ՀՀ դրամի չափով: Ընկերությունը 2013 և 2014թթ.-ին հաշվանցման (դեբետագրման) 

ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները որպես չփոխհատուցվող (չհաշվանցվող) հարկեր՝ գումարներով 

2013  թ-ին 2.465.177, 2014թ.-ին 2.588.439 ՀՀ դրամի չափով ներառել է համախառն 

եկամտից նվազեցվող ծախսերում, սակայն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 

23-րդ հոդվածի համաձայն՝ նշված գումարները ենթակա են եղել հաշվանցման: Վերոգրյալի 

արդյունքում ընկերության կողմից խախտվել է «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ և 

32-րդ հոդվածների պահանջները: «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 

համաձայն, նշված տարիների համար հաշվարկվում է լրացուցիչ շահութահարկի գումար 

համապատասխանաբար՝ 124.000, 629.035 և 667.688 ՀՀ դրամի չափով, ինչպես նաև 

տուգանք` 2012թ.-ին 100 տոկոսի չափով՝ 124.000 ՀՀ դրամ, իսկ 2013 և 2014 թ.-ին 50 

տոկոսի չափով՝ համապատասխանաբար 314.518 և 333.844 ՀՀ դրամի չափով: «Հարկերի 

մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն հաշվապահական հաշվառումը սահմանված 

կարգի խախտումներով վարելու, հաշվապահական հաշվետվությունները, հաշվարկները 

սխալ կազմելու համար հարկ վճարողից ենթակա է գանձման տուգանք՝ այդ խախտումների 

հետևանքով պակաս հաշվարկված հարկերի գումարների 10 տոկոսի չափով, որոնք 2012, 

2013 և 2014թթ.-ի համար համապատասխանաբար կազմում են 12.400, 62.904 և 66.769 ՀՀ 

դրամ: «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ հարկի վճարումները 

սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում յուրաքանչյուր օրվա համար ընկերությունից 

ենթակա է գանձման տույժ չմուծված հարկի գումարի 0,15 տոկոսի չափով, որը 2012, 2013 և 

2014թթ.-ի համար կազմում է համապատասխանաբար՝ 3.396, 213.577 և 226.346 ՀՀ դրամ: 

Արդյունքում ստուգմամբ ընկերությունից ենթակա է լրացուցիչ գանձման 

շահութահարկ՝ 2.772.314 ՀՀ դրամ: 

ԱԱՀ-ի գծով ներկայացված հաշվապահական փաստաթղթերի և ՏՀՏ ներկայացված 

ԱԱՀ-ի հաշվարկների համադրմամբ պարզվել է, որ Ընկերությունը 2013, 2014 և 2015թթ.-ին 

Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի հետ կնքված պայմանագրերի համաձայն, 
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վերջինիս կողմից ստացված դրամաշնորհների դիմաց կատարել է 2013, 2014 և 2015թ.-ի ՀՀ 

պետական բյուջեի ծրագրով նախատեսված «Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և 

շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ», 

որոնք «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 

համաձայն՝ համարվում են ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներ, սակայն նշված տարիների 

համար ընկերության իրացման շրջանառությունները համապատասխանաբար կազմում են՝ 

2013թ.-ի առաջին եռամսյակում՝ 18.388.579 ՀՀ դրամ, երկրորդ եռամսյակում՝ 27.607.361 

ՀՀ դրամ, երրորդ եռամսյակում՝ 29.447.958 ՀՀ դրամ, չորրորդ եռամսյակում՝ 19.526.202 ՀՀ 

դրամ, 2014թ.-ի փետրվար ամսում՝ 6.316.341 ՀՀ դրամ, մարտ ամսում՝ 9.986.232 ՀՀ դրամ, 

ապրիլ ամսում՝ 9.955.589 ՀՀ դրամ, մայիս ամսում՝ 9.967.148 ՀՀ դրամ, հունիս ամսում՝ 

9.948.093 ՀՀ դրամ, հուլիս ամսում՝ 9.954.931 ՀՀ դրամ, օգոստոս ամսում՝ 9.943.779 ՀՀ 

դրամ, սեպտեմբեր ամսում՝ 11.981.907 ՀՀ դրամ, հոկտեմբեր ամսում՝ 9.969.588 ՀՀ դրամ, 

նոյեմբեր ամսում՝ 5.323.292 ՀՀ դրամ, դեկտեմբեր ամսում՝ 3.361.210 ՀՀ դրամ և 2015թ.-ի 

փետրվար ամսում՝ 8.026.598 ՀՀ դրամ, մարտ ամսում՝ 11.788.799 ՀՀ դրամ, ապրիլ ամսում՝ 

11.393.198 ՀՀ դրամ, մայիս ամսում՝ 11.284.106 ՀՀ դրամ, իսկ հունիս ամսում՝ 11.290.489 ՀՀ 

դրամ: Վերոգրյալի արդյունքում Ընկերության կողմից խախտվել է «Ավելացված արժեքի 

հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին կետի պահանջները՝ համաձայն որի 

մատուցված ծառայությունների դիմաց չի հաշվարկել ԱԱՀ՝ 20 տոկոս դրույքաչափով: 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն նշված 

ժամանակաշրջանների համար ընկերության մոտ ենթակա է հաշվարկման ԱԱՀ՝ 20 տոկոս 

դրույքաչափով, որը համապատասխանաբար կազմում է 2013թ-ի 1-4-րդ եռամսյակների 

համար՝ 3.677.716 ՀՀ դրամ, 5.521.472 ՀՀ դրամ, 5.889.592 ՀՀ դրամ և 3.905.240 ՀՀ դրամ, 

2014թ.-ի փետրվար-դեկտեմբեր ամիսների համար՝ համապատասխանաբար 1.263.268 ՀՀ 

դրամ, 1.997.246 ՀՀ դրամ, 1.991.118 ՀՀ դրամ, 1.993.430 ՀՀ դրամ, 1.989.618 ՀՀ դրամ, 

1.988.756 ՀՀ դրամ, 2.396.381 ՀՀ դրամ, 1.993.918 ՀՀ դրամ, 1.064.658 ՀՀ դրամ և 672.242 

ՀՀ դրամ, 2015թ.-ի փետրվար-հունիս ամիսների համար համապատասխանաբար ենթակա 

է հաշվարկման՝ 1.605.320 ՀՀ դրամ, 2.357.744 ՀՀ դրամ, 2.256.821 ՀՀ դրամ և 2.258.098 

ՀՀ դրամ:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերը նշված գործարքները համարվում են 

ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներ, ապա ընկերության կողմից նշված ժամանակաշրջաններում 

ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկներում ԱԱՀ-ի հաշվանցման (դեբետագրման) ենթակա 

գումարների միացումը արտադրության և շրջանառության ծախսերին «Ավելացված արժեքի 
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հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն ենթակա են հաշվանցման 

(դեբետագրման) նշված գումարների չափով՝ 2013թ.-ի առաջին-չորրորդ եռամսյակների 

համար համապատասխանաբար՝ 543.235 ՀՀ դրամ, 632.022 ՀՀ դրամ, 418.365 ՀՀ դրամ և 

871.555 ՀՀ դրամ, 2014թ.-ի հունվար-դեկտեմբերի համար համապատասխանաբար՝ 64.849 

ՀՀ դրամ, 226.042 ՀՀ դրամ, 191.012 ՀՀ դրամ, 237.630 ՀՀ դրամ, 214.982 ՀՀ դրամ, 112.129 

ՀՀ դրամ, 313.119 ՀՀ դրամ, 348.029 ՀՀ դրամ, 118.004 ՀՀ դրամ, 688.505 ՀՀ դրամ, 

65.385 ՀՀ դրամ և 73.602 ՀՀ դրամ, 2015թ.-ի հունվար-հունիս ամիսների համար 

համապատասխանաբար՝ 117.215 ՀՀ դրամ, 216.122 ՀՀ դրամ, 354.330 ՀՀ դրամ, 441.556 

ՀՀ դրամ, 245.567 ՀՀ դրամ և 363.977 ՀՀ դրամ:  

Ստուգմամբ պարզվել է նաև, որ Ընկերությունը 2013 և 2014թթ.-ին խախտել է 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջները, 

համաձայն որի ոչ արտադրական, ոչ առևտրային նպատակներով (վառելիք) ձեռք բերված և 

(կամ) օգտագործված ձեռքբերումները ենթակա չէ հաշվանցման համապատասխանաբար 

2013թ.-ի 1-4-րդ եռամսյակների համար՝ 29.500 ՀՀ դրամ, 31.300 ՀՀ դրամ, 40.500 ՀՀ 

դրամ և 34.700 ՀՀ դրամ, 2014թ.-ի փետրվար-դեկտեմբեր ամիսների համար 

համապատասխանաբար՝ 11.800 ՀՀ դրամ, 12.300 ՀՀ դրամ, 14.600 ՀՀ դրամ, 15.700 ՀՀ 

դրամ, 29.400 ՀՀ դրամ, 17.300 ՀՀ դրամ, 11.600 ՀՀ դրամ, 9600 ՀՀ դրամ, 9.200 ՀՀ դրամ, 

9.300 ՀՀ դրամ և 9.200 ՀՀ դրամ: Վերոգրյալի արդյունքում նշված տարիների համար 

ընկերության մոտ ենթակա է հաշվարկման լրացուցիչ ԱԱՀ գումարով 

համապատասխանաբար 2013թ.-ին՝ 16.664.843 ՀՀ դրամ, 2014թ.-ին՝ 16.903.183 ՀՀ դրամ և 

2015թ.-ին՝ 9.135.070 ՀՀ դրամ: «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ 

հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ նշված տարիների համար ընկերությունից ենթակա է 

լրացուցիչ գանձման ԱԱՀ համապատասխանաբար՝ 2013թ.-ի համար 16.664.843 ՀՀ դրամ, 

2014թ.-ի համար 16.903.183 ՀՀ դրամ և 2015թ.-ի համար 9.135.070 ՀՀ դրամ, ինչպես նաև 

նույն հոդվածի համաձայն ընկերությունից ենթակա է գանձման տուգանք պետական բյուջեի 

վճարման գումարի 50 տոկոսի չափով գումարներով համապատասխանաբար 2013թ.-ի 

համար 8.332.422 ՀՀ դրամ, 2014թ.-ի համար՝ 8.451.592 ՀՀ դրամ և 2015թ.-ի համար՝ 

4.567.357 ՀՀ դրամ:  

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն՝ հաշվապահական 

հաշվառումը սահմանված կարգի խախտումներով վարելու, հաշվապահական 

հաշվետվություները, հաշվարկները սխալ կազմելու համար հարկ վճարողից ենթակա չէ 

գանձման տուգանք՝ այդ խախտումների հետևանքով պակաս հաշվարկված հարկերի 
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գումարների 10 տոկոսի չափով, որոնք 2013, 2014 և 2015թթ.-ի համար 

համապատասխանաբար կազմում են՝ 1.666.484, 1.690.318 և 913.507 ՀՀ դրամի չափով:  

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ հարկի վճարումները 

սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում յուրաքանչյուր օրվա համար ընկերությունից 

ենթակա է գանձման տույժ չմուծված հարկի գումարի 0,15 տոկոսի չափով, որը 2013, 2014 և 

2015թթ.-ի համար կազմում է համապատասխանաբար՝ 9.121.645, 8.756.388 և 3.519.515 ՀՀ 

դրամի չափով: 2014 և 2015թթ.-ի հունվար ամիսների համար ընկերությանը ենթակա է ետ 

վերադարձման ԱԱՀ համապատասխանաբար՝ 64.849 և 117.215 ՀՀ դրամի չափով: 

Արդյունքում, ստուգմամբ ԱԱՀ-ի գծով ենթակա է լրացուցիչ գանձման՝ 89.585.036 ՀՀ 

դրամ և ետ վերադարձման՝ 182.064 ՀՀ դրամ (2014 և 2015թթ. հունվար ամիսներ): 

դ. Ընկերությունը 14.03.2016թ.-ին բողոք է ներկայացրել Գանգատարկման 

հանձնաժողովին Ակտի դեմ՝ պահանջելով անվավեր ճանաչել Էջմիածնի ՏՀՏ ստուգման թիվ 

5012968 ակտի շահութահարկի բաժնում առաջադրված լրացուցիչ հարկային 

պարտավորության այն մասը, որը փոխկապակցված է ԱԱՀ-ի բաժնում առաջադրված 

հարկային պարտավորության հետ և ԱԱՀ-ի բաժնում առաջադրված լրացուցիչ հարկային 

պարտավորությունն ամբողջությամբ: 

ե. Գանգատարկման հանձնաժողովը 18.04.2016թ.-ին կայացրել է թիվ 3/6 որոշումը 

հետևյալ բովանդակությամբ. «ՀՀ ՖԻ Էջմիածնի ՏՀՏ 15.02.2016թ.-ի թիվ 5012968 ակտի 1-

ին կետից նվազեցնել ընդամենը 1.956.656 ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ 2013թ. համար՝ 961.634 ՀՀ 

դրամ (շահութահարկ՝ 493.035 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 172.777 ՀՀ դրամ, տուգանք՝ 295.822 ՀՀ 

դրամ), 2014թ. համար՝ 995.022 ՀՀ դրամ (շահութահարկ՝ 517.688 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 166.721 

ՀՀ դրամ, տուգանք՝ 310.613 ՀՀ դրամ), ինչպես նաև ակտի 4-րդ կետից նվազեցնել 

ընդամենը 65.245.674 ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ 2013թ. համար 26.180.093 ՀՀ դրամ (ԱԱՀ՝ 

12.190.134 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 6.675.878 ՀՀ դրամ, տուգանք՝ 7.314.081 ՀՀ դրամ), 2014թ. 

համար՝ 25.920.650 ՀՀ դրամ (ԱԱՀ՝ 12.319.942 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 6.309.341 ՀՀ դրամ, 

տուգանք՝ 7.291.367 ՀՀ դրամ), 2015թ. Համար՝ 13.144.931 ՀՀ դրամ (ԱԱՀ՝ 6.638.697 ՀՀ 

դրամ, տույժ՝ 2.523.011 ՀՀ դրամ, տուգանք՝ 3.983.223 ՀՀ դրամ): 

զ. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական 

կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) նախագահը ՀՀ ֆինանսների նախարարին հասցեագրված 

24.12.2015թ. թիվ 01/06/2724-15 գրությամբ խնդրել է տալ պարզաբանում՝ «Մելիորացիա» 

ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում հաշվառված և իր իսկ կողմից շահագործվող փակ և բաց 

կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանման և շահագործման, գրունտային ջրերի 
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մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքների իրականացման նպատակով ՀՀ 

պետական բյուջեից հատկացված դրամաշնորհը՝ ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ լինելու 

կապակցությամբ. միաժամանակ հարկման օբյեկտ լինելու դեպքում Կոմիտեի նախագահը 

խնդրել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի միջնորդությունը Հայաստանի Հանրապետության 

2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային 

ֆոնդից ՀՀ Կոմիտեի «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ին հատկացնելու 151390.62 հազ. ՀՀ դրամ՝ 

որպես 2013-2016թթ. համար հաշվարկված ԱԱՀ: 

է. Ի պատասխան Կոմիտեի գրության՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարը 27.01.2016թ. թիվ 

01/83-3/25659-16 գրությամբ պատասխանել է, որ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի համաձայն՝ ԱԱՀ-ով չեն հարկվում (հարկման օբյեկտ չեն 

համարվում) տիրազուրկ, ժառանգության իրավունքով պետությանն անցած արժեքների, 

գանձերի իրացման շրջանառությունը, ինչպես նաև սուբսիդիաների, սուբվենցիաների, 

դրամաշնորհների կամ այլ ձևով այնպիսի գումարների ստացումը, որոնց դիմաց գումարներ 

ստացողների մոտ, ըստ էության, ապրանքներ մատակարարելու կամ ծառայություններ 

մատուցելու պարտավորություն չի առաջանում:  

Միաժամանակ, որպես դրամաշնորհ ստացվող միջոցների դիմաց ստացողը 

տրամադրողի հանդեպ ապրանքներ մատակարարելու կամ աշխատանքներ կատարելու 

(ծառայություններ մատուցելու) պարտավորությունը չկրելը կարող է հիմնավորվել այնպիսի 

պայմանների բացակայությամբ, որպիսիք սահմանվում են օրենքով կամ գործնականում 

կիրառվում են գործարար շրջանակներում՝ աշխատանքների կատարման (ծառայությունների 

մատուցման) պայմանագրերի հիման վրա գործարքների իրականացման դեպքերում, որով 

պայմանավորված գործարքը կդիտվի որպես ԱԱՀ-ով չհարկվող (հարկման օբյեկտ 

չհանդիսացող): Որպես այդպիսի պայմաններ կդիտվեն ապրանքների կամ 

ծառայությունների ընդունում-հանձնումը, միջոցներ ստացողի մոտ ստացված միջոցները 

վերադարձնելու պարտավորությունը, եթե չեն կատարվել պայմանագրով նախատեսված 

պարտավորությունները, պայմանագրով նախատեսված է հաշվետվություն ներկայացնելու 

պահանջ, որոշակի գործողություններից ձեռնպահ մնալու կամ նմանատիպ այլ 

պարտավորություն կրելու պայման, կամ պարտավորությունը չկատարելու դեպքում 

պատասխանատվության (տուգանք, տույժ) կիրառելու դրույթներ: Եթե նշված պայմաններն 

առկա են, ապա գործարքը պետք է դիտվի որպես ԱԱՀ-ով հարկման ենթակա: 

Ինչ վերաբերում է Ընկերության մասով ԱԱՀ-ի գծով ծախսերի հաշվարկմանը, ապա 

մինչև 2016թ. Ընկերության հաշվեկշռում հաշվառված և իր իսկ կողմից շահագործվող փակ 
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և բաց կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանման և շահագործման, գրունտային ջրերի 

մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքները, ինչպես նաև ցանցերի մաքրման և 

ընթացիկ նորոգման աշխատանքներն իրականացվել են ՀՀ պետական բյուջեից 

հատկացված երկու տարբեր ծրագրերի միջոցների հաշվին («Կոլեկտորադրենաժային 

ցանցերի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի 

որոշման աշխատանքներ» (2013-2014թթ.՝ յուրաքանչյուր տարի 94.7 մլն ՀՀ դրամ, 2015թ. 

119.7 մլն ՀՀ դրամ) և «Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում» 

(2013-2014 թթ.՝ յուրաքանչյուր տարի 225.0 մլն ՀՀ դրամ, 2015թ.՝ 200.0 մլն ՀՀ դրամ), որից 

«Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում» ծրագրի գումարների 

հաշվարկներում ներառված է եղել ԱԱՀ-ն»: 

Բացի այդ, «Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, 

գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ» ծրագրի 2016թ. 

բյուջետային ֆինանսավորման հայտի համաձայն 2013թ. չվճարված ԱԱՀ-ն տույժի հետ 

միասին կազմել է 29,393.2 հազ. ՀՀ դրամ, 2014թ.՝ 29,312.2 հազ. ՀՀ դրամ, 2015թ.՝ 28,351.9 

հազ. ՀՀ դրամ, իսկ 2016թ. հաշվարկված ԱԱՀ-ն (առանց վերոնշյալ ծրագրերի միավորման)՝ 

24,787.1 հազ. ՀՀ դրամ (2013-2016թթ. ընդամենը ԱԱՀ-ն կազմում է 111,844.4 հազ. ՀՀ 

դրամ): 

Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով, որ 2016թ. նախատեսվել է վերոնշյալ 

աշխատանքներն իրականացնել մեկ ընդհանուր «Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի 

պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման 

աշխատանքներ» ծրագրի շրջանակներում, հետևաբար անհրաժեշտ է ներկայացնել ԱԱՀ-ի 

գծով նոր հաշվարկներ ըստ տարիների (հիմք ընդւնելով Ընկերության ֆինանսական 

հոսքերի հաշվարկները): 

Ընդ որում, ՀՀ պետական բյուջեից կազմակերպություններին (այդ թվում՝ ՊՈԱԿ-

ներին) հատկացվող դրամաշնորհների և սուբսիդիաների հաշվարկներում ԱԱՀ-ի ծախսերի 

չհաշվարկելը հանդիսանում է համակարգային խնդիր, ուստի ՀՀ պետական բյուջեով 

նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից գումարի հատկացման միջոցով 

առանձին տնտեսավարող սուբյեկտների համար խնդրի լուծումը գտնում ենք ոչ 

նպատակահարմար»: 

ը. Կոմիտեի նախագահը 25.02.2016թ. ՀՀ ֆինանսների նախարարին հասցեագրված 

թիվ 01/06/374-16 գրությամբ հայտնել է, որ հիմք ընդունելով 27.01.2016թ. թիվ 01/83-3/2659-

16 գրությամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարության պահանջը՝ ներկայացնել ԱԱՀ-ի նոր 
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հաշվարկներ, Կոմիտեն 05.02.2016թ. թիվ 02/06/163-16 գրությամբ ներկայացրել է 

«Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի 

մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ» ծրագրի ԱԱՀ-ի գծով ըստ տարիների 

նոր հաշվարկներ: 

Միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Էջմիածնի ՏՀՏ-

ի կողմից կազմված թիվ 5012968 ստուգման ակտով Ընկերությանը ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ 

գանձման ենթակա գումար է առաջադրվել 89,585.036 հազ. ՀՀ դրամ, խնդրել է հարցին 

տալ համապատասխան լուծում: 

թ. Կոմիտեի նախագահը 24.03.2016թ. ՀՀ վարչապետին է հասցեագրել թիվ 

01/06/578-16 գրությունը, որով ներկայացնելով ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը 

ներկայացված փաստական հանգամանքները խնդրել է ՀՀ վարչապետի 

հանձնարարականը՝ հարցի լուծման նպատակով: 

ժ. «Մելիորացիա» ՓԲ ընկերության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար 

Վլադիմիր Թադևոսյանը 04.05.2016թ.-ին բողոք է հասցեագրել Կոմիտեի նախագահին՝ 

խնդրելով վերջինիս միջնորդությունը չեղյալ համարել Գանգատարկման հանձնաժողովի 

որոշումը գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքները 2013, 2014 

և 2015թթ.-ի համար 24.339.362 ՀՀ դրամ գումարով ԱԱՀ-ի հարկման կապակցությամբ: 

ի. Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2016թ. ապրիլի 11-ի թիվ 02/23.2/4801-16 

հանձնարարականի, ՀՀ ֆինանսների նախարարը ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարարին հասցեագրված գրությամբ հայտնել է, որ ՀՀ ֆինանսների 

նախարարությունը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի հետ համատեղ քննարկել է «Կոլեկտորադրենաժային 

ցանցերի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի 

որոշման աշխատանքներ» ծրագրի շրջանակներում «Մելիորացիա» փակ բաժնետիրական 

ընկերությանը հատկացվող դրամաշնորհի ԱԱՀ-ով հարկումը ՀՀ կառավարության սույն 

թվականի մարտի 31-ի նիստում հավանության արժանացած՝ «Ավելացված արժեքի հարկի 

մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի շրջանակներում 

քննարկելու հարցը, ինչի կապակցությամբ գտել են, որ «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ին արդեն իսկ 

տրամադրված սուբսիդիաների նկատմամբ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը կիրառելի լինել չի կարող, 

հետևաբար «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ին ԱԱՀ-ի վճարումից ազատումը «Ավելացված արժեքի 

հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 

շրջանակներում նպատակահարմար չէ: 
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Միաժամանակ հայտնել է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից ներկայացված տեղեկատվության 

համաձայն, «Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և շահագործում, գրունտային 

ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ» ծրագրի շրջանակներում 

«Մելիորացիա» ՓԲԸ-ին հատկացված դրամաշնորհի հարկման հետ կապված հարցը 

քննարկվել է Գանգատարկման հանձնաժողովի 2016թ. ապրիլի 18-ի նիստում, որի 

արդյունքներով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ին 

սեփականության իրավունքով պատկանող կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանման և 

շահագործման, ինչպես նաև կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և նորոգման 

աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության համար պետական 

բյուջեից 2013, 2014 և 2015 թվականներին տրամադրված դրամաշնորհի գումարները չեն 

կարող դիտարկվել ընկերության կողմից ապրանքների մատակարարման կամ 

ծառայությունների մատուցման դիմաց հատուցում և տվյալ դեպքում կիրառելի են 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի դրույթները, 

Գանգատարկման հանձնաժողովի 2016թ. ապրիլի 18-ի թիվ 3/6 որոշմամբ ՀՀ ՖՆ Էջմիածնի 

ՏՀՏ-ի կողմից սույն թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 5012968 ակտով արձանագրված 

92.504.281 ՀՀ դրամ լրացուցիչ պարտավորությունները նվազեցվել են 67.202.330 ՀՀ 

դրամով: 

4. Պատճառաբանություններ և եզրահանգումներ. 

Բողոքի և դրա քննարկման համար էական նշանակություն ունեցող փաստական 

հանգամանքների ուսումնասիրության արդյունքում Հանձնաժողովը գտնում է, որ բողոքը 

հիմնավոր է և ենթակա է բավարարման հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Սույն բողոքի քննության համար էական է հանդիսանում հետևյալ հանգամանքի 

պարզումը՝ հիմնավո՞ր է արդյոք Գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից 

կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանման և շահագործման, ինչպես նաև 

կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և նորոգման աշխատանքները ու գրունտային 

ջրերի մակարդակի ու որակի որոշման աշխատանքների տարանջատումը և դրանց 

նկատմամբ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի 

մասնակի կիրառումը:  

Մասնավորապես, Գանգատարկման հանձնաժողովը եզրահանգել է, որ հաշվի 

առնելով ՀՀ կառավարության 20.05.2005թ. թիվ 800-Ա և 20.10.2005թ. թիվ 2073-Ա 

որոշումները՝ փակ և բաց կոլեկտորադրենաժային ցանցերը «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ում 

ներդնելու և վերջինիս սեփականությունը հանդիսանալու պարագայում դրանց պահպանման 
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և շահագործման, մաքրման և նորոգման աշխատանքների որակի նկատմամբ 

տեխնիկական հսկողության համար պետական բյուջեից հատկացված դրամաշնորհի 

գումարները չեն դիտարկվում ընկերության կողմից ապրանքների մատակարարման կամ 

ծառայությունների մատուցման դիմաց հատուցում, հետևաբար ենթակա չեն հարկման 

ավելացված արժեքի հարկով: 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերի 

համաձայն, ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներ են համարվում՝ 

1) ապրանքների մատակարարումը՝ գործարք, որն իրականացվում է ապրանքների 

(այդ թվում՝ արտադրանքի և անշարժ գույքի) սեփականության իրավունքը որևէ ձևով 

կատարվող հատուցման դիմաց այլ անձի փոխանցելու միջոցով. 

2) ծառայությունների մատուցումը` ապրանքների մատակարարում չհամարվող 

գործարք (գործառնություն), որն իրականացվում է որևէ ձևով կատարվող հատուցման 

դիմաց, ներառյալ ոչ նյութական ակտիվների իրացումը (փոխանցումը): 

Նույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի համաձայն, ԱԱՀ-ով չեն հարկվում (հարկման 

օբյեկտ չեն համարվում)` …… 9) տիրազուրկ, ժառանգության իրավունքով պետությանն 

անցած արժեքների, գանձերի իրացման շրջանառությունը, ինչպես նաև սուբսիդիաների, 

սուբվենցիաների, դրամաշնորհների կամ այլ ձևով այնպիսի գումարների ստացումը, որոնց 

դիմաց գումարներ ստացողների մոտ, ըստ էության, ապրանքներ մատակարարելու կամ 

ծառայություններ մատուցելու պարտավորություն չի առաջանում:  

Այսինքն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կոլեկտորադրենաժային ցանցերի 

պահպանման և շահագործման, մաքրման և նորոգման աշխատանքների որակի նկատմամբ 

տեխնիկական հսկողության համար պետական բյուջեից հատկացված դրամաշնորհի 

գումարները ուղղվել են անմիջականորեն Ընկերությանը սեփականության իրավունքով 

պատկանող գույքի սպասարկմանը, հետևաբար «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի ուժով Գանգատարկման հանձնաժողովը ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության Էջմիածնի ՏՀՏ-ի կողմից 03.02.2016թ. ստուգման թիվ 5012968 ակտի 4-

րդ կետից կատարել է նվազեցում՝ 65.245.674 ՀՀ դրամի չափով:   

Հանձնաժողովը գտնում է, որ Գանգատարկման հանձնաժողովի վերոհիշյալ 

դիրքորոշումը՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ կետի 

մասնակի կիրառման մասով, հիմնավոր չէ՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ.   

Սույն գործում առկա 2013 թվականի հունվարի 22-ին, 2014 թվականի հունվարի 21-ին 

և 2015 թվականի հունվարի 19-ին ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
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(2015թ-ից ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության) ջրային տնտեսության պետական 

կոմիտեն մի կողմից և «Մելիորացիա» ՓԲ ընկերությունը՝ մյուս կողմից, կնքել են 

պայմանագրեր, համաձայն որոնց՝ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 

ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն հանձնարարում է, իսկ Ընկերությունը 

ստանձնում է համապատասխանաբար 2013թ., 2014թ. և 2015թ. ՀՀ պետական բյուջեի 

«Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի 

մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ» ծրագրով նախատեսված և որպես 

դրամաշնորհ (համաձայն պայմանագրերի՝ ծրագրի կատարման համար ՀՀ տարածքային 

կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն պարտավորվել 

է Ընկերությանը որպես դրամաշնորհ վճարել համապատասխանաբար՝ 2013թ.՝ 94.710.100 

ՀՀ դրամ, 2014թ.՝ 94.710.100 ՀՀ դրամ և 2015թ.՝ 119.710.100 ՀՀ դրամ) Ընկերությանը իր 

կանոնադրական խնդիրների իրականացման նպատակով անհատույց և անվերադարձ 

հատկացվող միջոցների հաշվին իրականացնել կոլեկտորադրենաժային ցանցերի 

պահպանման և որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունները, ինչպես նաև 

իրականացնել գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքների և 

մատուցվող ծառայությունների ծրագիրը՝ համաձայն պայմանագրերի հավելվածների:  

Նախատեսվող աշխատանքների և ծառայությունների բովանդակությունից, ինչպես 

նաև պայմանագրերում և կից հավելվածներում սահմանված բնույթից հետևում է, որ 

կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և նորոգման և գրունտային ջրերի մակարդակի և 

որակի որոշման աշխատանքները սահմանված են մեկ ծրագրի շրջանակներում և 

իրականացվում են որպես համալիր հիդրոերկրաբանական և հողամելիորատիվ 

աշխատանքներ, որոնց արդյունքում տրվում է հանրապետության ոռոգելի հողերի 

մելիորատիվ վիճակի գնահատականը և ներկայացվում միջոցառումների ծրագրեր՝ ուղղված 

ոռոգելի հողերի վիճակի բարելավմանն ու գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բարձր և 

կայուն բերքատվության ապահովմանը: 

Արդյունքում Հանձնաժողովը հիմնավոր է համարում Բողոք բերած անձի 

դիրքորոշումն առ այն, որ վերոհիշյալ աշխատանքները փոխկապակցված են և դրանցից 

որևէ մեկի բացակայությունը կխաթարի մյուս աշխատանքների ընթացքը: 

Վերոգրյալից հետևում է, որ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ 

հոդվածի 9-րդ կետի ուժով նվազեցման են ենթակա նաև գրունտային ջրերի 

մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքների համար առաջադրված ավելացված 

արժեքի հարկի պարտավորությունը՝ 24.339.362 ՀՀ դրամի չափով: 
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Ընդ որում, չնայած այն փաստին, որ Բողոք բերած անձը Գանգատարկման 

հանձնաժողովին ուղղված բողոքում խնդրել է չեղյալ համարել Ակտի ԱԱՀ-ի բաժնում 

առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունն ամբողջությամբ, Գանգատարկման 

հանձնաժողովը իր որոշմամբ անդրադարձել է միայն կոլեկտորադրենաժային ցանցի 

պահպանման և շահագործման, ինչպես նաև կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և 

նորոգման աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության համար 

ստացված դրամաշնորհի գումարների մասով գանգատին՝ այդ մասով նվազեցնելով 

ավելացված արժեքի հարկի պարտավորությունը: Մինչդեռ, գրունտային ջրերի 

մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքների մասով Գանգատարկման 

հանձնաժողովի որոշումը թերի է և չի ներառում այն մերժելու կամ բավարարելու մասին 

հստակ դիրքորոշում, որպիսի պարագայում առաջանում է դրա առնչությամբ նոր վարչական 

ակտ ընդունելու անհրաժեշտություն:     

Վերոգրյալի արդյունքում՝ ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 1-ին մասի «ա» կետի 

պահանջներով՝ 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

1. «Մելիորացիա» ՓԲ ընկերության 26.05.2016թ.-ի բողոքը բավարարել 

ամբողջությամբ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 

հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի 16.04.2016թ.-ի թիվ 

3/6 որոշմամբ 2013, 2014 և 2015թթ. գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման 

աշխատանքները որպես ավելացված արժեքի հարկ 24.339.362 ՀՀ դրամի չափով հարկելու 

վերաբերյալ դիմումատուի գանգատին ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման 

հանձնաժողովի կողմից չանդրադարձած մասով կայացնել նոր վարչական ակտ՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. «ՀՀ ՖՆ Էջմիածնի ՏՀՏ 15.02.2016թ.-ի թիվ 5012968 ակտի 4-րդ կետից 

նվազեցնել ավելացված արժեքի հարկի պարտավորությունը՝ ընդամենը 24.339.362 ՀՀ 

դրամի չափով»:    

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

մասնակցին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից և կարող է բողոքարկվել դատական կարգով՝ 

սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում:  

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝            ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 


