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ք. Երևան, Ս. Դավթի 87ա

<<25>> Ապրիլ 2022

ՈՐՈՇՈՒՄ No. 79033
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ԴՐԱՄԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍՒՆ

ՀՀ ՊԵԿ ԻՎ հարկադիր գանձման և պարտավորությունների կատարման ապահովման բաժնի, 1-ին
կարգի մասնագետ, Աննա Պետրոսյանս`
___________________________________________________________________________________________
/ՀՀ ՊԵԿ ստորաբաժանման անվանումը, արգելադրում իրականացնող անձի պաշտոնը, անուն, ազգանունը/

ՀՀ ՊԵԿ ԻՎ հարկադիր գանձման և պարտավորությունների կատարման ապահովման բաժնի,
Գլխավոր մասնագետ, Հակոբ Հակոբյանս`
___________________________________________________________________________________________
/ՀՀ ՊԵԿ ստորաբաժանման անվանումը, արգելադրում իրականացնող անձի պաշտոնը, անուն, ազգանունը/

համաձայն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի <<25>> Ապրիլ 2022 թ-ի թիվ ԱՀ
79033 հանձնարարագրի, ուսումնասիրելով թիվ <<13>> Ապրիլ 2022 թվականի 64116-18 Ա, <<18>>
Հունվար 2022 թվականի 59066-18 Ա, <<18>> Հունվար 2022 թվականի 59067-18 Ա, <<13>> Ապրիլ 2022
թվականի 64117-18 Ա վարչական վարույթը (վարույթները) և հարկ վճարողի վերաբերյալ նյութերը.
Պարզեցի
«ՎԻ ԷՅՋ ՍԹՈՈՒՆ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ), ՍՅՈՒՆԻՔ
ԿԱՊԱՆ Մ. Ստեփանյան 10 29, ՍՅՈՒՆԻՔ ՍԻՍԻԱՆ ՍԻՍԻԱՆ ՇԻՐԱԿԻ Փ. 5, 09808938
___________________________________________________________________________________________
/նշել հարկ վճարողի լրիվ անվանումը, գտնվելու և գործունեության հասցեները, ՀՎՀՀ, անհատ ձեռնարկատիրոջ և ֆիզիկական անձի
դեպքում` անձնագրային տվյալները, ՀԾՀ, ծննդյան ա/թ/

-ի նկատմամբ
<<13>> Ապրիլ 2022 թ-ին ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության պետի կողմից կայացվել է թիվ
64116-18 Ա որոշումը 362001 դրամ չկատարված հարկային պարտավորություն գանձելու վերաբերյալ։
<<18>> Հունվար 2022 թ-ին ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության պետի կողմից կայացվել է թիվ
59066-18 Ա որոշումը 636900 դրամ չկատարված հարկային պարտավորություն գանձելու վերաբերյալ։
<<18>> Հունվար 2022 թ-ին ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության պետի կողմից կայացվել է թիվ
59067-18 Ա որոշումը 524760 դրամ չկատարված հարկային պարտավորություն գանձելու վերաբերյալ։

<<13>> Ապրիլ 2022 թ-ին ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության պետի կողմից կայացվել է թիվ
64117-18 Ա որոշումը 903217 դրամ չկատարված հարկային պարտավորություն գանձելու վերաբերյալ։
Նկատի ունենալով, որ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի համաձայն նշված
պարտավորությունների նկատմամբ հաշվարկվել են տույժեր, ուստի <<25>> Ապրիլ 2022 թ-ի
դրությամբ թիվ 64116-18 Ա վարչական վարույթի համաձայն չկատարված հարկային
պարտավորությունը կազմում է 228186 դրամ:<<25>> Ապրիլ 2022 թ-ի դրությամբ թիվ 59066-18 Ա
վարչական վարույթի համաձայն չկատարված հարկային պարտավորությունը կազմում է 656298
դրամ:<<25>> Ապրիլ 2022 թ-ի դրությամբ թիվ 59067-18 Ա վարչական վարույթի համաձայն
չկատարված հարկային պարտավորությունը կազմում է 290551 դրամ:<<25>> Ապրիլ 2022 թ-ի
դրությամբ թիվ 64117-18 Ա վարչական վարույթի համաձայն չկատարված հարկային
պարտավորությունը կազմում է 483238 դրամ:
Վերոգրյալի հիման վրա, ղեկավարվելով ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 429-րդ 430-րդ և 431-րդ
հոդվածներով՝
ՈՐՈՇԵՑԻ
Արգելանք դնել հարկ վճարող
«ՎԻ ԷՅՋ ՍԹՈՈՒՆ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ), 09808938-ին
___________________________________________________________________________________________
հարկ վճարողի անվանում, ՀՎՀՀ

պատկանող բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցների վրա 1658273 դրամի չափով:
Որոշման պատճենը ոչ ուշ քան այն ընդունելու հաջորդ օրը, պատշաճ ձևով ուղարկել
1.«ՎԻ ԷՅՋ ՍԹՈՈՒՆ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)
___________________________________________________________________________________________
հարկ վճարողի լրիվ անվանումը

2. ՀՀ առևտրային բոլոր բանկերին
Նրան արգելել արգելադրված գույքը օգտագործել և /կամ/ տնօրինել և /կամ/ տիրապետել:
Արգելանք դնելու մասին որոշումը պարտադիր է բոլոր պետական մարմինների, տեղական
ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց, կազմակերպությունների ու ֆիզիկական
անձանց համար և ենթակա է կատարման Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում:
Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել ՀՀ հարկային օրենսգրքի 432-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
սահմանված ժամկետում, ինչպես նաև արտադատական կարգով բողոքարկումը չի կասեցնում
որոշման կատարումը:
Սույն որոշումը ստանալու պահից Դուք նախազգուշացված եք արգելադրված գույքը կամ դրա
առանձին բաղադրամասերը վատնելու, օտարելու, թաքցնելու կամ ապօրինաբար մեկ ուրիշին
հանձնելու դեպքում վարչական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու մասին:

Աննա Պետրոսյան
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______________________________________
/Արգելանք դնող պաշտոնատար
անձի անունը, ազգանունը/
Հակոբ Հակոբյան

___________________
/ստորագրությունը/

______________________________________
/Արգելանք դնող պաշտոնատար
անձի անունը, ազգանունը/

___________________
/ստորագրությունը/

