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ՈՐՈՇՈՒՄ Nօ. 63890-20 Ա
ՉԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԱՆՁԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի իրավաբանական
վարչության պետ Ա. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆս քննարկելով «ՀՌԻՓԱՆՈՒՇ» Սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ի վերաբերյալ վարչական վարույթի նյութերը
ՊԱՐԶԵՑԻ
Համաձայն հարկային մարմնում առկա անձնական հաշվի քարտի տվյալների
«ՀՌԻՓԱՆՈՒՇ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ի (ՀՎՀՀ` 04431307,
հասցե՝ ԱՐՄԱՎԻՐ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ԽՃՂ, 4 ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ --, պետ գրանցման համարը՝
99.110.1066750) նկատմամբ <<14>> Մարտ 2022 թ-ին հարուցված վարչական վարույթի
շրջանակներում գանձման ենթակա պարտավորությունը կազմում է 2196121 դրամ, որից ապառք՝
1017250 դրամ, տույժ՝202871 դրամ, տուգանք՝976000 դրամ:

Վերոհիշյալ պարտավորության մասով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների
կոմիտեի իրավաբանական վարչությունում, համաձայն <<Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին>> ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի, հարուցվել է վարչական
վարույթ չկատարված պարտավորությունը գանձելու վերաբերյալ՝ վարչական ակտ ընդունելու
նպատակով, որի մասին հարկ վճարողը պատշաճ կերպով ծանուցվել է,սակայն չի ներկայացել
վարույթի նյութերին ծանոթանալու համար և որևէ բացատրություն չի տվել:
Արդյունքում սույն որոշմամբ գանձման ենթակա օրենքով սահմանված ժամկետում չկատարված
հարկային պարտավորությունը կազմում է 2196121 դրամ, որից
1. Ոչ ռեզ-ի շահութահարկ - պարտավորություն` 2154551 դրամ, ապառք` 976000 դրամ, տույժ՝
202551 դրամ, տուգանք՝ 976000 դրամ, որն առաջացել է ` 2020թ. շահութահարկի II-րդ

եռամսյակային կանխավճարից, 2020թ. շահութահարկի IV-րդ եռամսյակային կանխավճարից,
2020թ. շահութահարկի III-րդ եռամսյակային կանխավճարից, 2020թ. շահութահարկի I-ին
եռամսյակային կանխավճարից, տույժը հաշվարկվում է ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րդ
հոդվածի համաձայն, իսկ տուգանքը` 402-րդ հոդվածի համաձայն
2. Դրոշմանիշային վճար - պարտավորություն` 3000 դրամ, որն առաջացել է `2022թ. հունվար
ամսվա եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկից,
3. Սոցիալական վճար (ամսական) - պարտավորություն` 6806 դրամ, ապառք` 6750 դրամ,
տույժ՝ 56 դրամ, տուգանք՝ 0 դրամ, որն առաջացել է ` 2022թ. հունվար ամսվա հաշվարկից,
տույժը հաշվարկվում է <<Կուտակային կենսաթոշակների մասին>> ՀՀ օրենքի 71-րդ հոդվածի
համաձայն
4. Եկամտային հարկ - պարտավորություն` 31764 դրամ, ապառք` 31500 դրամ, տույժ՝ 264
դրամ, տուգանք՝ 0 դրամ, որն առաջացել է ` 2022թ. հունվար ամսվա հաշվարկից, տույժը
հաշվարկվում է ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի համաձայն, իսկ տուգանքը` 402-րդ
հոդվածի համաձայն
Գանձման ենթակա չկատարված պարտավորության նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով և
չափերով հաշվարկվում են տույժեր, որոնք ենթակա են կատարման մինչև սույն որոշման կատարման
օրը՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքով կամ օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերի հետ
միասին:
Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հարկային
պարտավորությունների վճարման անհնարինության վերաբերյալ բավարար ապացույցներ
ներկայացվելու դեպքում, եթե դրանք ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից կհամարվեն
հիմնավոր, հարկային մարմինը ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված արգելադրման գործընթաց չի
իրականացնի:
Վերոգրյալի հիման վրա, ղեկավարվելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 64րդ, 66-րդ կետերով, 398-րդ հոդվածի 5-րդ և 7-րդ մասերով, <<Հարկային ծառայության մասին>> ՀՀ
օրենքի 4-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, <<Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ
զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին>> ՀՀ
օրենքի 13, 14, 15 հոդվածներով և <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>
ՀՀ օրենքի 55, 56, 58, 88 հոդվածներով`
ՈՐՈՇԵՑԻ

1. «ՀՌԻՓԱՆՈՒՇ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) -ից գանձել
2196121 դրամ պարտավորության գումար։
2.Սույն որոշումն օրենքով սահմանված ժամկետում անբողոքարկելի դառնալուց հետո ուղարկել
կատարման ՀՀ ԱՆ ՀԿ ապահովող ծառայություն:
3.Որոշման օրինակը եռօրյա ժամկետում ուղարկել հարկ վճարողին:

4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն հարկ վճարողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին
ուղարկելու կամ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական
ինտերնետային կայքում տեղադրելու օրվան հաջորդող օրվանից:
5.Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել վարչական մարմին՝ <<Վարչարարության հիմունքների
և վարչական վարույթի մասին>> ՀՀ օրենքի 70, 71 հոդվածներով սահմանված կարգով, ուժի մեջ
մտնելու օրվանից երկամսյա ժամկետում կամ ՀՀ վարչական դատարան:
իրավաբանական վարչության պետ

Ա. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
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