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Տեղեկատվություն 

ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից իրականացրած վերահսկողության 
արդյունքների վերաբերյալ ձեռնարկված միջոցառումների կատարման մասին 

 
Հարկային մաս 
 

1. - ՀՏ պետի 02.02.2012թ թիվ 9 հրամանով հաստատված ցանկում ընդգրկված 5000.0 
հազ.դրամ և ավել գերավճար ունեցող հարկ վճարողների մոտ իրականացվել է 
կամերալ  / գրասենյակային/ ուսումնասիրություններ: 

2. - Առ 10.01.2011թ դրությամբ տեսչությունում արձանագրված հարկային 
պարտավորությունների աճը շահութահարկի գծով պայմանավորված է <<Երևանի 
ջրմուղ կոյուղի>> ՓԲԸ թիվ 1012307 ԲՍ ակտով: 

3. - <<Հաստատագրված վճարների մասին>> ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի <<բ>> կետով 
սահմանված գիշերային ժամերին աշխատող բարերի համար լրացուցիչ 2.0 
գործակցի կիրառման հետ կապված անհրաժեշտ է հիմնավորել <<բար>> 
հասկացությունը, որը ներառում է անմիջական տեղում սպառման համար 
պատրաստի արտադրանքի վաճառքը, որը սննդային և ջերմային մշակման չի 
ենթարկվում /սահմանված է դասակարգիչներով/: Վերը նշված հարցի 
կապակցությամբ միաժամանակ առկա է 26.10.2009թ վճիռը կապված թիվ 
ՎԴ/4577/05/08 վարչական գործի հետ: 

4. <<Մերկանտե>> ՍՊԸ /ՀՎՀՀ 03530145/ Իսահակյան 28 հասցեում 2007թ նոյեմբերից 
իրականացնում է հանրային սննդի կազմակերպման գործունեություն սրճարանի 
միջոցով: Ընկերության կողմից հարկային տեսչություն ներկայացված ելակետային 
տվյալների և ուղղիչ գործակիցների մասին հայտարարություններում լրացուցիչ 
2/երկու/ ուղղիչ գործակից չի կիրառվել, քանի որ տնտեսվարող սուբյեկտի 
հանրային սննդի տիպը սրճարան է և 24:00-ից հետո չի աշխատում: 

5. <<Թոկարմա>> ՍՊԸ Պուշկինի 56ա հասցեում իրականացնում է հանրային սննդի 
գործունեություն, օբյեկտի տեսակը` բար-սրճարան, և քանի որ ժ. 24:00-ից հետո 
գործունեություն չի իրականացնում, ընկերությունը հարկային տեսչություն 
ներկայացրած ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների մասին 
հայտարարույթյունում լրացուցիչ 2.0 ուղղիչ գործակից չի կիրառել: Համաձյան ՀՀ 
ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 25.03.2011թ թիվ 1308904 հանձնարարագրի <<Թոկարմա>> 
ՍՊԸ-ում իրականացված ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների 
ստուգմամբ պարզվել է, որ ընկերությանը պատկանող հանրային սննդի օբյեկտը ժ 
24:00-ից հետո գործունեություն չի իրականացնում:  

6. <<Արթուր և Եկատերինա>> ՍՊԸ Տերյան 72 հասցեում 2005թ հոկտեմբերից 
իրականացրել է հանրային սննդի կազմակերպման գործունեություն բարի 
միջոցով: Ընկերությունը հարկային տեսչություն ներկայացրած ելակետային 



տվյալների և ուղղիչ գործակիցների մասին հայտարարությունում լրացուցիչ 
2/երկու/ ուղղիչ գործակից չի կիրառել, քանի որ բարը 24:00-ից հետո չի աշխատել: 
Մյասնիկյանի ՀՏ պետի 10.08.2011թ թիվ 2106012 հանձնարարագրի համաձյան 
<<Արթուր և Եկատերինա>> ՍՊԸ-ում իրականացված ելակետային տվյալների և 
ուղղիչ գործակիցների ու վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձևակերպելու ճշտության ստուգմամբ 
պարզվել է, որ ընկերությանը պատկանող հանրային սննդի օբյեկտը 24:00-ից հետո 
գործունեություն չի իրականացնում: <<Արթուր և Եկատերինա>> ՍՊԸ 27.09.2011թ 
դադարեցրել է գործունեությունը: Արձանագրվել է հաստատագրված վճար 220800 
դրամ և սոց.վճար 60000 դրամ: 

7. <<Շավալ>> ՍՊԸ Նալբանդյան 29 բն.19 հասցեում իրականացնում է հանրային 
սննդի գործունեություն, օբյեկտի տեսակը` բար սրճարան: Համաձայն Կենտրոնի 
ՀՏ պետի 15.02.2012թ թիվ 2110848 հանձնարարագրի <<Շավալ>> ՍՊԸ 
իրականացված ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների ստուգմամբ 
արձանագրվել է 52 քմ սպասարկման մակերեսի համար չներկայացված 
ելակետային տվյալների խախտում: Ստուգմամբ պարզվել է, որ ընկերությանը 
պատկանող հանրային սննդի օբյեկտը ժամը 24::00-ից հետո գործունեություն չի 
իրականացնում, այդ պատճառով ընկերությունը հարկային տեսչություն 
ներկայացրած ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների մասին 
հայտարարությունում լրացուցիչ 2.0 ուղղիչ գործակից չի կիրառել: 

8.          Հայտնում եմ Ձեզ, որ <<Հեյբերդ>> ՍՊԸ /ՀՎՀՀ 02246983/ Սպանդարյանի ՀՏ է 
տեղափոխվել 24.12.2010թ Շենգավիթի ՀՏ-ից, որից հետո 25.05.2011թ 
ընկերությունը դադարեցրել է գործունեությունը և ՀԴՄ հանել հաշվառումից: Մեզ 
առկա տվյալներով ընկերությունը գիշերային գործունեություն չի իրականացրել: 

9.         <<Կոլիբրի Գ.Ա.Գ>> ՍՊԸ /ՀՎՀՀ 02505176/ գործունեություն է իրականացնում 
Մաշտոցի 27 հասցեում և ներկայացրել 50 քառ.մ սպասարկվող տարածքի 
ելակետային տվյալներ և մեր դիտարկումների արդյունքում պարզվել է, որ 
ընկերությունը գիշերային գործունեություն չի իրականացնում: 

10. Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ Կենտրոնի հարկային տեսչության կողմից 
այսուհետ ևս իրականացվում է ընթացիկ հսկողական աշխատանքներ /այդ թվում 
արտաքին դիտարկում/ նշված տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ժամը 24:00-իս 
հետո գործունեության ծավալման արձանագրման նպատակով /միաժամանակ 
որպես <<բար>> հանդես գալու պարագայում/: 

11. - <<Ավելացված արժեքի հարկի մասին>> ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի <<Ե>> կետի 
պահանջի խախտմամբ ԱԱՀ-ի հարկման դաշտում աշխատելուց խուսափելու 
տնտեսվարող սուբյեկտների վերաբերյալ հայտնվում է, որ որ նախկին 
Մյասնիկյանի հարկային տեսչությունը նման տեղեկատվություն չի ունեցել, 
սակայն 2011թ ընթացքում նույն խախտման հիմքով իրականացվել է 8 ԲՍ և 
արձանագրվել է 58280.3 հազ.դրամ հայտնաբերում: 



12. Ցանկում ընդգրկված /15+23/ տնտեսվարող սուբյեկտներին ուղարկվել է 
գրություններ, իսկ << Էլիտ Լայֆ>> ՍՊԸ և <<Ստարլեթ>> ՍՊԸ վերաբերյալ 
տվյալները ուղարկվել են համապատասխանաբար Էրեբունու և Արաբկիրի 
հարկային տեսչություններ, քանի որ ընկերությունները նախագահի հրամանով 
տեղափոխվել են: 

13. <<Նյու Վենդ>>, <<Սանացիա>>, <<Հախման>>, <<Թրավել Դոկ>>, <<Իրավունքի 
պաշտպան>>, <<Էմպո Ջին>>, <<Սպորտ Հովիկ>>, <<Նեյման և որդի>>, 
<<Մելտեքս>>, <<Գիլի>>, <<Վահագն 1>> ընկերությունների կողմից ներկայացվել է 
ճշտված հաշվարկներ: 

14. <<Մուղնե>> և <<Կարեն Ասրյան>> ընկերություններում նախատեսված է 
իրականացնել ԲՍ, քանի որ ընդգրկված են 2012թ ստուգման ծրագրում: ԲՍ 
ստուգումներ չի իրականացվել, կատարվել է նախնական հաշվարկներ և նյութերը 
ուղարկվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հետաքննության վարչություն: 

15. <<Կարախանյան և ընկերներ>> և <<Լիսամ>> ընկերությունների կողմից 
ներկայացվել է համապատասխան հիմնադիր փաստաթղթեր, որ 2006թ կատարվել 
է հիմնադիրների փոփոխություն:  

16. <<Բուրց ընդ Գրանտ>>, <<Ֆրիդմ Էյր>>, <<Ատելյե-ԱՊրոֆեշնլ>>, <<Վանարտ 
Դիզայն>>, <<Բիբիս Լուք>>, <<Պլաստքարտ>>, <<Սպիկա>>, <<Սահակ Պարթև 
Պապյան>>, <<4+1>>, <<Գալիոտ>>, <<Դրիմ գրուպ>>, <<Անի դեկորասիոն>>, 
<<Արտաս>>, <<Գասպրինտ>>, <<Կեռի Թրեյդ>>, <<Մարզջան դենտ>>, 
<<Դոռադո>>, <<Գաբրիլզ>>, <<Էյջ Բի Էյ>>, <<Վիպ Մեսնիջեր>>, <<Նորմա 
Սերվիս>> ընկերություններում իրականացվել է հարկային 
պարտավորությունների նախնական հաշվարկ և նյութերը ուղարկվել է ՀՀ ԿԱ 
ՊԵԿ հետաքննության վարչություն: 

17. <<Թռիչք>> ՍՊԸ կողմից 2010թ համար ներկայացվել էր ԱԱՀ-ի հաշվարկներ: 
18. <<Իմաստասեր մասնավոր վարժարան>> ՍՊԸ Ավան թաղամասի Աճառյան 38 

հասցեում իրականացնում է վարժարանի մասնաշենքի շինարարություն, որի հետ 
կապված իրականացնում է մատակարարների հարկային հաշիվներում 
առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցում: Համաձյան <<ԱԱՀ-ի մասին>> 
ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 3-րդ պարբերության, եթե հետագայում 
պարզվի գործունեության նպատակը, ապա հաշվետու ժամանակաշրջանում 
իրականացված գործարքներին ուղղակիորեն վերաբերող ձեռքբերումների մասով 
նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններում  հաշվանցված ԱԱՀ-ի գումարները 
ենթակա են վերաձևակերպման և պետք է միացվեն ապրանքների կամ 
ծառայությունների ձեռք բերման գնին, կամ արտադրության և շրջանառության 
ծախքերին: Ընկերությունը ներառված էր 2012թ ԲՍ ծրագրում, սակայն հաշվի 
առնելով վերը շարադրվածը նպատակահարմար չի գտնվել 2012թ. իրականացնել 
ԲՍ և շինարարական աշխատաքների ավարտից հետո ինքնուրույնաբար դեբետի 
պակասեցում չտալու դեպքում տեսչությունը կանդրադառնա նշված խնդրին: 



19.       <<Նոյան-Տապան>>  ՍՊԸ –ից 5168100դրամ  գումար  բռնագանձելու պահանջի 
մասին 12.05.2010թ   հայց  է  ներկայացվել   ՀՀ   վարչական   դատարան, որից  
հետո  30.11.2011թ  <Նոյյան Տապան> ՍՊԸ –ից  24218.500դրամ բռնագանձելու 
պահանջով կրկին հայց է ներկայացվել  ՀՀ վարչական  դատարան: 

20.       <<Ղարդ>> ՍՊԸ   551184500դրամ գումար բռնագանձելու պահանջով  հայց  է  
ներկայացվել   ՀՀ   վարչական   դատարան:  05.05.2011թ թիվ ՎԴ/3263/05/10  վճռով 
Մյասնիկյանի ՀՏ  հայցը բավարարվել է  և  կատարողական թերթը ներկայացվել  է 
ԴԱՀԿ ծառայություն:  07.09.2011թ  ԴԱՀԿ ծառայությունը ղեկավարվելով 
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օր-ի 6-րդ  հոդվածի 2-րդ մասով և <<Դատական 
ակտերի հարկադիր կատարման մասին>> ՀՀ օր-ի 28-րդ հոդվածով և 37-րդ 
հոդվածի 8-րդ կետով  որոշում է կայացրել կատարողական վարույթը կասեցնելու 
մասին  և առաջարկել  պահանջատիրոջը կամ  պարտապանին  60-օրյա 
ժամկետում  սնանկության հայց ներկայացնել դատարան, որից հետո 
Մյասնիկյանի ՀՏ 07.10.2011թ  ընկերությանը սնանկ  ճանաչելու  պահանջով հայց է 
ներկայացրել դատարան: 

21.       <<Հովհանգար>> ՍՊԸ- ից 718240.850դրամ գումար բռնագանձելու պահանջով  
հայց  է  ներկայացվել   ՀՀ   վարչական   դատարան:  01.11.2011թ թիվ ՎԴ/3094/05/10  
վճռով Մյասնիկյանի ՀՏ  հայցը բավարարվել է  և  կատարողական թերթը 
ներկայացվել  է ԴԱՀԿ ծառայություն: 

22.       <<Գագգալ>> ՍՊԸ 403.102.300դրամ գումար բռնագանձելու   վճարման 
կարգադրություն արձակելու պահանջով  հայց  է  ներկայացվել   ՀՀ   վարչական   
դատարան:  02.07.2010թ թիվ ՎԴ/25907/03/10  վճռով Մյասնիկյանի ՀՏ  հայցը 
բավարարվել է  և  կատարողական թերթը ներկայացվել  է ԴԱՀԿ ծառայություն:  
27.04.2011թ  ԴԱՀԿ ծառայությունը ղեկավարվելով <<Սնանկության մասին>> ՀՀ 
օր-ի 6-րդ  հոդվածի 2-րդ մասով և <<Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
մասին>> ՀՀ օր-ի 28-րդ հոդվածով և 37-րդ հոդվածի 8-րդ կետով  որոշում է 
կայացրել կատարողական վարույթը կասեցնելու մասին  և առաջարկել  
պահանջատիրոջը կամ  պարտապանին  60-օրյա ժամկետում  սնանկության հայց 
ներկայացնել դատարան, որից հետո Մյասնիկյանի ՀՏ  27.05.2011թ  ընկերությանը 
սնանկ  ճանաչելու  պահանջով հայց է ներկայացրել դատարան: 

23. <<Ֆրուտիմպեքս>> և <<Արֆին վարկային միություն>> ընկերություններում 
արձանագրությունում նշված հարցի վերաբերյալ կազմվել են կամերալ 
ուսումնասիրության արձանագրություններ: 

24. <<Ֆրուտիմպեքս>> ընկերության կողմից 12.12.2011թ ներկայացվել 
բացատրություն, որ իրենց կողմից սեպտեմբերի 22-ին հարկային հաշվում 
լրացված 7.6 մլն. գնի փոխարեն սխալմամբ լրացված 35.0 մլն.դրամ գումարը 
գնորդի կողմից չի ընդունվել: 22.09.2011թ սխալ կազմված թիվ Ա 0304477266 
հարկային հաշիվը համարվել է չեղյալ: Ընկերության կողմից կատարվել է ԱԱՀ-ի 
հաշվարկի ճշտում: 



25. <<Արֆին վարկային միություն>> ՍՊԸ-ում իրականացված կամերալ 
արձանագրությանը ընկերությունը պատասխանել է, որ 11.07.2011թ Ա 1450814390 
հարկային հաշվի էլեկտրոնային տարբերակով լրացման ժամանակ տեղի է 
ունեցել վրիպում և հետագայում այդ հաշիվը համարվել է չեղյալ: Ընկերության 
կողմից կատարվել է ԱԱՀ-ի հաշվարկի ճշտում: 

26. <<Քիդս քլաբ>> ՍՊԸ-ում ուսումնասիրության /չափագրում/ հանձնարարագիրը 
փակվել է մեկ օրից զեկուցագրով, քանի որ տնօրենը բացակայել է ՀՀ տարածքից և  
ըստ բանավոր հայտարարության ընկերությունում տնօրենին փոխարինող անձ չի 
եղել գրանցված:  

27.         <<Ունիկում Արմենիա>> ՍՊԸ /ՀՎՀՀ 02704947/ ներմուծել է խաղային 
ապարատներ և լուսային ցուցատախտակներ: Պարզվել է, որ ընկերությունը 
զբաղվում է բացառապես վարձակալությամբ: Այդ իսկ պատճառով չափագրումը 
կատարվել է մեկ օր: 

28.       <<Մոդեռն Պլաստ>> ՍՊԸ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 16.02.2012թ թիվ 1206007 
հանձնարարագրի համաձյան ընկերությունում իրականացվել է չափագրման 
ուսումնասիրություն, որի արդյունքում պարզվել է, որ ընկերության հսկիչ-
դրամարկղային մեքենայի տեղադրման վայրում ընկերությունն իրականացնում է 
այնպիսի գործունեություն, որի համար կանխիկ դրամով իրականացվող 
դրամական հաշվարկների դեպքերում հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների 
կիրառումն օրենքով պարտադիր չէ: 

29. <<Շին էքսիմ>> ՍՊԸ կողմից 2010թ ապրիլ ամսվա համար ԱԱՀ-ի հաշվարկի 11-րդ 
կետով` ԱԱՀ-ի 20% դրույքաչափով հարկվող շրջանառություն է ցույց տրվել 
25523.0 հազ.դրամ, իսկ <<Դուրս գրված /գնորդներին տրված/ և /կամ/ 
մատակարարներից ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ>> 
տեղեկանքում շրջանառությունը կազմում է 5056.4 հազ.դրամ: Կարելի է 
եզրակացնել, որ մնացած հարկային հաշիվներում ներառված հարկվող 
շրջանառության արժեքը չի գերազանցել ՀՀ կառավարության սահմանված չափը: 
Ինչպես նաև, քանի որ տեղեկանքով ցույց տրված շրջանառությունը ավելի փոքր է, 
քան ԱԱՀ-ի հաշվարկով ցույց տրված շրջանառությունը, հետևաբար հարկվող 
լրացուցիչ հարկային պարտավորություն չի առաջանում: Այստեղ խնդիր կարող էր 
լինել, եթե տեղեկանքի կրեդիտային շրջանառությունը մեծ լիներ, քան ԱԱՀ-ի 
հաշվարկի կրեդիտային շրջանառությունը, իսկ այս դեպքում հակառակն է: 
Հնարավոր է նաև, որ ՀԴՄ-ի շրջանառությունը 16.67% ցույց է տրված 20% 
շրջանառության տողում հետհաշվարկի սկզբունքով: Համենայն դեպս ըստ 
տեղեկանքի պակաս շրջանառություն չի հաշվարկված: 

30. <<Էդմանս>>, <<Լոռի>>, <<Անաիդա և Քրիստինա>> ընկերություններում հացի 
արտադրության և չափագրման արդյունքներում լրացվել է հատը, քանակը, 
գումարը, սակայն ստուգմամբ արձանագրվել է, որ պետք է գրանցվեր քաշը, 
գումարը, որը չափագրման արդյունքում որևէ տարբերություն չի առաջացնում: 



31.          Ակտում նշված վնասով աշխատող կազմակերպությունների մոտ կամերալ 
ուսումնասիորություն չիրականացնելու հետ կապված պարզաբանում ենք, որ 
նշված 9 կազմակերպությունների մոտ իրականացվել է բյուջեի 
փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգում: Կցվում է ցանկը:  

32.         2012թ ընթացքում 170 /3/ հոդվածի պահանջներով վարչական 
պատասխանատվության է ենթարկվել 636 տնտեսվարող սուբյեկտ: 
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