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Իրավաբանական ընկերություններ

Ուսումնասիրության են ենթարկվել իրավաբանական և

փաստաբանական ծառայություններ մատուցող մի քանի տասնյակ

սուբյեկտների կողմից շրջանառության հնարավոր թերհայտարարագրման

ռիսկերը։ Կրկին կարևորելով առողջ համագործակցության գաղափարը,

արդյունքների մասին տեղեկություններ են տրամադրվել տվյալ հարկ

վճարողներին, ովքեր կամ ընդունել են վերհանված ռիսկերը և ներկայացրել

են ճշգրտված հաշվարկներ՝ վճարելով հարկերը կամ տվել են

համապատասխան պարզաբանումներ, որոնց արժանահավատությունը մեր

կողմից ստուգվում է։ Ամեն դեպքում այս ուղղությամբ

ուսումնասիրությունները շարունակվում են։



Ծավալուն աշխատանքներ են իրականացվել նաև հասարակական սննդի

խոշոր օբյեկտներում շրջանառության ծավալների թերհայտարարագրման

դեպքերի, աշխատակիցներին վճարվող իրական աշխատավարձի չափերի

բացահայտման և դրանցից առաջացող հարկերի հաշվարկման ուղղությամբ։

Պարզվել է, որ մի շարք սրճարաններ և ռեստորաններ թաքցրել են առևտրի

իրական ծավալները, աշխատակիցների աշխատավարձի իրական չափերը չեն

արտացոլվել հարկային մարմին ներկայացվող հաշվարկներում և պակաս

հարկային պարտավորություններ են հաշվարկել։ Բազմաթիվ դեպքերով

հարկային մարմին են ներկայացվել ճշգրտված հաշվարկներ և պետական բյուջե

են վճարվել թաքցված հարկերի գումարները։ Աշխատավարձերից չհաշվարկված

և չվճարված հարկերը կազմել են շուրջ 40 միլիոն դրամ, որոնց վերաբերյալ

հարկեր վճարելուց խուսափելու փաստով հարուցվել են քրեական գործեր։



Ակտիվացել է համագործակցությունը ԵԱՏՄ անդամ երկրների,

ինչպես նաև Միության անդամ չհանդիսացող պետությունների

իրավապահ ստորաբաժանումների հետ՝ իրավախախտումների և

հանցագործությունների բացահայտմանն ուղղված

տեղեկությունների փոխանակման, քննչական ու դատավարական

գործողությունների կատարման և այլ ուղղություններով:

Տեղեկատվության փոխանակման արդյունքում բացահայտվել են

մաքսային և հարկային բնույթի բազմաթիվ հանցագործություններ:

Շոշափելի արդյունքներ են գրանցվել ԵԱՏՄանդամ պետություններից

ՀՀ տեղափոխվող ապրանքների գների արժանահավատությունը

պարզելու ուղղությամբ:



2019թ․ 11 ամիսների ընթացքումՊետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննչականև քննչական մարմիններում

հարուցվել են թվով 409 քրեական գործ, դրանցով պետությանըպատճառված վնասը կազմել է 20․8 մլրդ դրամ։ Թվով

151 դեպքը վերաբերում է հարկեր վճարելուց խուսափելուն, 36 դեպքով քրեական գործեր հարուցվել են

կանխամտածվածանվճարունակության հատկանիշների ստեղծման՝ կանխամտածված սնանկության

հատկանիշներով։ Ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հետևանքովպետությանը

վնաս պատճառելու հետևանքով հարուցվել է 21 քրեական գործեր, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի

մաքսանենգության դեպքով հարուցվել է թվով 128  քրեական գործեր։ 2018թ․ ընթացքում հարուցվել է 63-ով պակաս

քրեական գործ։
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2018թ․ 11 ամիսներին ՝ 5,382 որոշում 2019թ․ 11 ամիսներին՝ 26,108 որոշում



Ընթացիկտարում հարուցվել է 364 վարույթ, որի հիման վրա կազմվել է 204 որոշում, 
տուգանք՝ 171,5 մլն դրամ, վերականգնում՝ 59,5 մլն դրամ։

2019թ․ 11 ամիսների ընթացքում ստացվել են ֆիզիկականանձանց կողմից
տրանսպորտային միջոցների օտարումիցառաջացող հարկայինպարտավորությունների
վերաբերյալ թվով 3082 հաշվարկներ,  41 մլն դրամ ընդհանուր գումարով։ Եվս 907 դեպքով
անշարժ գույքի օտարումներից հաշվարկներ՝ 2,8 մլդ դրամ գումարով։

Ֆիզիկականանձանց կողմից օտարվածանշարժգույքի ուտրանսպորտային միջոցիդեպքեր

Մաքսային կանոնների խախտման դեպքեր



2018թ․ 11 ամիսներին ՝ 433 հայցադիմում, որից բավարարված 99-ը, 
մերժված՝ 69, կարճված՝ 102։

Ընթացիկ տարում՝ 839 հայցադիմում, որից բավարարված՝ 41, 
մերժված՝ 36, կարճված՝ 29։

Ընթացիկ տարվա 11 ամիսներին ներկայացվել է սնանկության 435 դիմում

Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում՝ 302



ՀՀ ՊԵԿ քննչական վարչությունը 2019թ. հունվար-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում
վարույթ է ընդունել հարկային հանցագործությունների և մաքսանենգության

վերաբերյալ 774 քրեական գործեր՝ այդ թվում նախորդ տարվանից փոխանցված ( 556 քր. 
գործեր հարկային, 218 քր. գործեր մաքսային), նախորդ տարվա՝ 2018թ. 712-ի դիմաց

գործեր (543 քր. գործեր հարկային, 169 քր. գործեր մաքսային):



Վարչության վարույթում քննվում է
գազամատակարար

ընկերությունների վերաբերյալ թվով
31 քրեական գործ, որոնցով

պատճառված վնասը կազմում է 16,7 
մլրդ դրամ։

Բացահայտվել են նաև կոռուպցիոն բնույթի
հանցագործություններ, որոնց մի մասի

նախաքննությունը ՀՀ գլխավոր
դատախազության հանձնարարությամբ
գտնվում են ՊԵԿ քննչական վարչության
վարույթում։ Նշված քրեական գործերը
վերաբերում են պաշտոնական դիրքի

չարաշահումներին։



Հետաքննության և օպերատիվ
հետախուզության վարչություն

2600 միջոցառումով հաշվարկվել է 4,1 մլրդ դրամ հարկայինպարտավորություն, մինչդեռ 3227-ով՝ 1,04 մլրդ
դրամ։
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Առանց հաշվարկային փաստաթղթերիապրանքների տեղափոխման կամ մատակարարման

դեպքերի բացահայտմանն ուղղված միջոցառումների ընթացքում արձանագրվել է շուրջ 1000 

խախտում՝ 810 մլն դրամ տուգանքով։

Ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության մասով՝

2018թ․՝ 233 միջոցառում 221 մլն դրամ տուգանք

2019թ․՝ 188 միջոցառում 1,540 մլրդ դրամ
տուգանք։



2019 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում իրացման իրական
ծավալների և իրացվող ապրանքների գների ճշտման ուղղությամբ

իրականացվել են թվով 86 միջոցառումներ, ներկայացվել են ճշգրտված
հաշվարկներ՝ արդյունքում իրացման շրջանառությունն ընդհանուր առմամբ

86 սուբյեկտի մոտավելացել է շուրջ 1․57 մլրդ դրամով, հաշվարկված
հարկերը՝ 214 մլն դրամ։

Ընդհանուր տնտեսական շահերից ելնելով համաձայնեցված գործելու

սկզբունքով 39 դեպքով 96 հարկ վճարողներ ճանաչվել են

փոխկապակցված:

Թվով 84 դեպքով ՕՀՄ ընթացքում բացահայտվել են հարկային

հանցագործության դեպքեր։



Ընդհանուր առմամբ իրավական գործառույթ իրականացնող

ստորաբաժանումների կողմից 2019թ․ ընթացքում կատարված

աշխատանքների արդյունքում պետական բյուջե է

վերականգնվել շուրջ 46,8 մլրդ դրամ հարկի գումարներ՝ առանց
տուգանքների։

2018թ․ իրավական գործառույթ իրականացնող
ստորաբաժանումների կողմից պետական բյուջե է վերականգնվել

շուրջ 24.5 մլրդ դրամ։


