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ՎԴ3/0096/05/08

Դատարան

Վարչական դատարան

Հայցվոր

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Հանքարտադրողների ՈՀՏ

Պատասխանող

ՍՊԸ

Խնդիր

16664600 դրամ բռնագանձելու պ/մ{\ r \ n}/Վճարման կարգադրություն/

Դատական ակտ

Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԳՈՐԾ ԹԻՎ ՎԴ3/0096/05/08

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը (Վեդու նստավայր)՝

Նախագահությամբ դատավոր՝  Ա.Պողոսյանի

Քարտուղարությամբ՝   Լ.Օհանյանի

Մասնակցությամբ`

հայցվոր, հակընդդեմ հայցով պատասխանող` ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Հանքարտադրողների

ոլորտային ՀՏ

/պետ.գրանցման N 286.180.04792, ՀՎՀՀ 00093733/

Հասցե` ք.Երևան, Կոմիտաս 35

հայցվորի ներկայացուցիչ`   Մ.Գրիգորյանի

պատասխանող, հակընդդեմ հայցով հայցվոր`  ՍՊ ընկերություն

/Պետ.ռեգիստրի գրանցման N 77.110.00806, ՀՎՀՀ 00057089/

Հասցե` ՀՀ Արարատի մարզ, ք.Մասիս, ն/թ 10շ., բն. 41

պատասխանողի ներկայացուցիչ`  Դ.Մանթաշյանի

2008թ. ապրիլի 30-ին Վեդի քաղաքում դռնբաց դատական նիստում քննեց

վարչական գործն ըստ հայցի` ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Հանքարտադրողների ոլորտային

հարկային տեսչության ընդդեմ  ՍՊ ընկերության` 16.664.600 դրամ բռնագանձելու

պահանջի մասին, և ըստ հակընդդեմ հայցի`  ՍՊ ընկերության ընդդեմ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ

Հանքարտադրողների ոլորտային հարկային տեսչության` վարչական ակտը

մասնակի անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին:

Հայցի առարկան և հիմքը, ներկայացված դիմումներն ու միջնորդությունները

Հայցի առարկան կազմող պահանջները
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Սկզբնական հայց` բռնագանձել 16.664.600 դրամ, այդ թվում` բնապահպանական

և բնօգտագործման վճարների ապառք` 6.839.700 դրամ, տույժ` 4.748.100 դրամ,

տուգանք` 3.420.500 դրամ, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ նյութական խրախուսման ֆոնդին` ապառք

764.500 դրամ, տույժ` 506.900, տուգանք` 384.900:

Հակընդդեմ հայց` 1. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Հանքարտադրողների ոլորտային հարկային

տեսչության հայցադիմումը վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի

մասին մերժել մասնակի` բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների

մասով.

2.  ՍՊ ընկերության սույն հակընդդեմ հայցը բավարարել ամբողջությամբ և թիվ

1025954 առ 30.11.2007թ. ակտը մասնակի անվավեր ճանաչել:

Հայցի հիմքը կազմող հանգամանքները

Սկզբնական հայց` համաձայն ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.03.2007թ. թիվ 1025954

հանձնարարագրի  ՍՊԸ-ում կատարվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների

ճշտության ստուգում: Ստուգման արդյունքներով 30.11.2007թ. կազմվել է թիվ

1025954 ակտը: Ստուգման ակտում բնապահպանական և բնօգտագործման

վճարների գծով արձանագրվել է լրացուցիչ գանձման ենթակա 16.468.400 դրամ,

որից ապառք` 7.601.100 դրամ, տույժ` 5.066.700 դրամ, տուգանք` 3.800.600 դրամ:

Հակընդդեմ հայց` հակընդդեմ հայցվորն իր գործունեությունն իրականացրել է

միանգամայն օրինաչափ և հիմնավորված, իսկ հակընդդեմ հայցով

պատասխանողը այդ գործունեության ստուգման աշխատանքներ իրականացնելիս

թույլ է տվել ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջների բազմաթիվ խախտումներ և

ընդունել է ոչ իրավաչափ ակտ գործող օրենսդրության սխալ մեկնաբանությամբ և

կիրառմամբ:

Հայցի առարկայի օրինական լինելու հաստատման համար հայցվորի կողմից

վկայակոչված նյութաիրավական և դատավարական իրավական ակտերի

դրույթները

Սկզբնական հայց`

1. ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 88-րդ հոդված.

2. ՀՀ քաղաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 97-98-րդ հոդվածներ.

Հակընդդեմ հայց`

1.  ՀՀ օրենքի 1-ին, 3-4-րդ հոդվածներ.

2.  ՀՀ օրենքի 10, 27, 28, 38, 54-րդ հոդվածներ.

3.  ՀՀ օրենքի 3, 8, 10, 48-րդ հոդվածներ.

4. ՀՀ կառավարության 17.10.2001թ. թիվ 986 որոշմամբ հաստատված կարգի 8-րդ և

10-րդ կետեր.

5. ՀՀ կառավարության 06.10.2005թ. թիվ 1652 որոշման 3-րդ կետ:

Հակընդդեմ հայցի պատասխանի համառոտ բովանդակությունը

Հակընդդեմ հայցադիմումում ներկայացված այն տեսակետը, որ հայցվորը

պայմանագրի և թույլատրված արդյունահանման ծավալների փոփոխությունները

կատարել է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, անհիմն է, քանի որ համաձայն

ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ կետի`

երկրաբանահետախուզական աշխատանքները և հանքավայրերի շահագործումը

կատարվում են լիազորված մարմնի և ընդերքօգտագործողի միջև կնքված

պայմանագրի համաձայն:

Դատաքննության ընթացքում ներկայացված բացման խոսքերը, դիմումները,

միջնորդությունները և հետազոտված ապացույցները
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Սկզբնական հայցով պատասխանողի ներկայացուցիչ Դ.Մանթաշյանն ընդունեց

հայցվորի պահանջները մասնակիորեն` պարտադիր սոցիալական ապահովության

վճարների գծով, որը կազմում է 9.600 դրամ գումար և ընդգրկված է ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ

նյութական խրախուսման ֆոնդի հաշվին բռնագանձվող գումարի կազմում:

Դատարանը, ղեկավարվելով ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 101-րդ

հոդվածի պահանջներով, պահանջի մասնակի ընդունումը համարեց իրավաչափ և

կողմի միջնորդությամբ հայցային պահանջների ընդունված մասով առանձնացրեց

առանձին վարույթ և այդ վարույթով գործի դատաքննությունը հայտարարեց

ավարտված /գ.թ. 166/:

1. Հայցվոր կողմի բացման խոսքի համառոտ բովանդակությունը

Սկզբնական հայցով հայցվորի ներկայացուցիչը պնդեց հայցապահանջը և

հրապարակեց այն:

2. Պատասխանող կողմի բացման խոսքի համառոտ բովանդակությունը

Սկզբնական հայցով պատասխանողի ներկայացուցիչը նշեց, որ սկզբնական հայցի

պահանջները պատասխանող կողմն ընդունում է մասնակիորեն` սոց.վճարների

մասով, իսկ բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների գծով

պարտավորությունը չի ընդունում և պնդում է իր դիրքորոշումը:

3. Գրավոր ապացույցները

Գրավոր ապացույցների հետազոտման ժամանակ սկզբնական հայցով հայցվորի

ներկայացուցիչը նշեց, որ սոց.վճարների 9.600 դրամ գումարը ներկայացված է

ստուգման ակտի 10 տոկոսի գումարի մեջ: Իսկ սկզբնական հայցով

պատասխանողի ներկայացուցիչը նշեց, որ հայցվորի կողմից ներկայացված

փորձագիտական եզրակացությունն ապացուցում է այն փաստը, որ  ՍՊԸ-ի կողմից

բնական պաշարների արդյունահանման արդյունքում օրենքով սահմանված կարգը

չի խախտվել:

4. Կողմերի ամփոփիչ ճառերը

Սկզբնական հայցով հայցվորի ներկայացուցիչը նշեց, որ  ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի

2-րդ կետի  ենթակետը սահմանում է, որ սույն հոդվածի 1-ին կետի

համապատասխան սահմանված չափաքանակները գերազանցելու դեպքում այդ

գերազանցող մասի համար որպես դրույքաչափ կիրառվում է օրենքի 7-րդ

հոդվածով սահմանված դրույքաչափերի հնգապատիկը:

Սկզբնական հայցով պատասխանողի ներկայացուցիչը մեկ անգամ ևս պնդեց

հակընդդեմ հայցը և առարկեց սկզբնական հայցի դեմ:

Դատարանի պատճառաբանություններն ու եզրահանգումները

Լսելով կողմերին, հետազոտելով վարչական գործում առկա ապացույցները`

Վարչական դատարանը գտնում է, որ սկզբնական հայցը հիմնավոր է

ամբողջությամբ և ենթակա բավարարման, իսկ հակընդդեմ հայցը` ամբողջությամբ

անհիմն և ենթակա մերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ.

1. Դատարանի կողմից պարզված գործի հանգամանքները և ապացույցները, որոնց

վրա հիմնվում են դատարանի հետևությունները

1. Սկզբնական հայցով պատասխանող  ՍՊ ընկերությունը պետական ռեգիստրում

գրանցվել է 27.08.2004թ.` ստանալով իրավաբանական անձի պետական
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գրանցման թիվ 03Ա 064393 անժամկետ վկայականը /գ.թ. 43/:

Համաձայն ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի` ՀՀ տարածքում

ընդերքօգտագործման` երկրաբանահետախուզական աշխատանքների որոշ

տեսակների կատարումը, օգտակար հանածոների հանքավայրերի շահագործումը,

ստորերկրյա կառույցների շինարարությունն ու շահագործումը ենթակա են

լիցենզավորման: Լիցենզավորման կարգերը սահմանվում են ՀՀ օրենքներով և

իրավական այլ ակտերով: Նույն օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում

է, որ երկրաբանահետախուզական աշխատանքները և հանքավայրերի

շահագործումը կատարվում են լիազորված մարմնի և ընդերքօգտագործողի միջև

կնքված պայմանագրի համաձայն:

Իսկ համաձայն  ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 6-րդ մասի` լիցենզառուի և լիազոր

մարմնի միջև կնքվում է լիցենզային պայմանագիր: Լիցենզային պայմանագիրը,

ինչպես նաև սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած և հաստատված

նախագիծը հանդիսանում են տվյալ հանքային իրավունքը հավաստող լիցենզիայի

անբաժանելի մասը: Լիցենզիայի գործողության ժամկետի սկիզբ է համարվում

լիցենզային պայմանագրի կնքման պահը:

Այսպես, Դատարանը հաստատված է համարում այն հանգամանքը, որ 04.10.2004թ. 

ՍՊ ընկերությունը ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարությունից

ստացել է Արմավիրի մարզի Արաքսի ավազի հանքավայրի թիվ ՀԱ-Լ-14/231

հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիա` ավազի հանքարդյունահանման

նպատակով /գ.թ. 158/: Լիցենզիայի գործողության ժամկետ է սահմանվել

27.03.1998թ-ից մինչև 27.03.2023թ. /25 տարի/: 22.12.2004թ.  ՍՊ ընկերության և ՀՀ

առևտրի և տնտեսական զարգացման, ՀՀ բնապահպանության

նախարարությանների միջև կնքվել է հանքարդյունահանման նպատակով

ընդերքօգտագործման թիվ 032 լիցենզային պայմանագիրը /գ.թ. 86-103/, որի 2.1-րդ

կետով լիազոր մարմինը լիցենզառուին տարեկան 10.000մ3 օգտակար

արդյունահանման համար 7,5 տարի ժամկետով ժամանակավոր տիրապետմանն և

օգտագործմանն է հանձնել Արաքսի ավազի հանքավայրը. հանքավայրի

հաշվեկշռային պաշարներն օգտագործման ամբողջ ժամկետի համար կազմել են

75.360մ3: Լիցենզառու  ՍՊԸ-ն նույն պայմանագրի 4.1-րդ կետով պարտավորվել է

իրեն տրամադրված հանքավայրից տարեկան նվազագույնն արդյունահանել 5.000

մ3 օգտագակար հանածո: Փաստորեն, 04.10.2004թ. լիցենզիայի գործողության

ժամկետի սկիզբ է համարվում 22.12.2004թ.` լիցենզային պայմանագրի կնքման

պահը:

Ըստ  ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի` վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի

ծավալների չափաքանակները և սահմանափակումները սահմանում է ՀՀ

կառավարությունը: Դատարանը հաստատված է համարում այն հանգամանքը, որ

պատասխանող  ՍՊԸ-ն 21.04.2005թ., 05.08.2005թ., 21.11.2005թ., 21.04.2006թ. թիվ

3/1, 6/1, 7/1, 5 գրություններով բազմիցս դիմել է ՀՀ բնապահպանության

նախարարին` խնդրելով վերջինիս թույլտվությունը սահմանված 10.000մ3–ից բացի

արդյունահանելու լրացուցիչ քանակությամբ ավազ` համապատասխանաբար`

25.000, 15.000, 7.500, 65.000 մ3 չափերով /գ.թ. 52, 54, 56, 57/:

Արդյունքում, ՀՀ բնապահպանության նախարարը 19.10.2005թ. թիվ 0001762

գրությամբ  ՍՊԸ-ին պատասխանել է, որ ՀՀ բնապահպանության

նախարարությունը չի առարկում Արաքսի ավազի հանքավայրի  ՍՊԸ-ին

հատկացված տեղամասից թիվ 032 լիցենզային պայմանագրով նախատեսված

10.000մ3 տարեկան ծավալի փոխարեն արդյունահանել 50.000մ3 ծավալ`

ապահովելով շահագործման բնապահպանական նորմերը /գ.թ. 55/:

Այնուհետև,  ՍՊԸ-ն 20.12.2006թ. գրությամբ դիմել է ՀՀ առևտրի և տնտեսական

զարգացման նախարարին` խնդրանքով համապատասխան փոփոխություն
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կատարել լիցենզիայում և աշխատանքային նախագծում` հիմք ընդունելով

տարեկան արտադրողականության 50.000մ3 ծավալը /գ.թ. 58/: ՀՀ առևտրի և

տնտեսական զարգացման նախարարը 09.02.2007թ.  թիվ 34-Ա հրամանով

հաստատել է ավազի զանգվածի /մարվող պաշարի/ տարեկան

արտադրողականությունը 50.000մ3 ծավալով, ինչպես նաև ՀՀ կոնցեսիոն

գործակալության պետին հանձնարարել է համապատասխան փոփոխություններ

կատարել լիցենզիայում և լիցենզային պայմանագրում /գ.թ. 62/:

Ի վերջո` 23.07.2007թ. 2004թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 032 լիցենզային պայմանագրում

կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, ըստ որոնց տարեկան

օգտակար արդյունահանումը 10.000մ3 փոխարեն դարձել է 50.000մ3, 7,5 տարի

ժամկետը` 16 տարի, օգտագործման ամբողջ ժամկետի համար հանքավայրի

հաշվեկշռային պաշարները 75.360մ3 փոխարեն դարձել են 800.000մ3 /գ.թ. 115-117/:

2. Պատասխանողը, հանդիսանալով հարկատու, ՀՀ Սահմանադրության 45-րդ

հոդվածի ուժով պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով և չափով մուծել

հարկեր, տուրքեր, կատարել պարտադիր այլ վճարումներ: Իսկ համաձայն  ՀՀ

օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի  կետի` վճարողները պարտավոր են սույն

օրենքին համապատասխան, սահմանված դրույքաչափերից ելնելով, ինքնուրույն

հաշվարկել և ժամանակին վճարել վճարների գումարները: Ըստ նույն օրենքի 18-րդ

հոդվածի 8-ին մասի` վճարման պարտավորությունների գծով գումարի մուծումը

սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինն իրավունք

ունի սահմանված կարգով դիմել դատարան` վճարի բռնագանձման կամ գույքի

վրա արգելանք դնելու պահանջով:

Համաձայն  ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի` ՀՀ տարածքում իրենց

լիազորությունների շրջանակներում ստուգումներ իրականացնելու

իրավասությամբ օժտված են` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն

առընթեր հարկային պետական ծառայությունը: Այսպես, ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի

30.03.2007թ. թիվ 1025954 հանձնարարագրով ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հանքարտադրողների

ոլորտային հարկային տեսչության տեսուչներ Վ.Մկրտչյանին, Ա.Չալյանին և

Ա.Օհանջանյանին հանձնարարվել է 15 անընդմեջ աշխատանքային օրվա

ընթացքում  ՍՊԸ-ում կատարել բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային

մարմնի կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման

ճշտության ստուգում. ըստ որում, բնապահպանական և բնօգտագործման

վճարների ստուգման ժամանակաշրջան է սահմանվել 01.10.2005թ-ից մինչև

31.12.2006թ. /գ.թ. 5/: Նշված հանձնարարագիրը պատասխանողի տնօրենն ստացել

է 17.04.2007թ.` ստուգումն սկսելու օրը:

Համաձայն  ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` հրամանի կամ հանձնարարագրի

երկու օրինակը, ստուգումն սկսելուց առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ,

տրվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող

պաշտոնատար անձին, բացառությամբ … հարկային մարմինների կողմից

ակցիզային դրոշմանիշների և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման,

հաստատագրված վճարների մասին օրենքով սահմանված ելակետային տվյալների

և դրանց ուղղիչ գործակիցների, տարադրամի փոխանակման կետերի կամ

արժութային դիլերների-բրոքերների, առաքվող, տրամադրվող, տեղափոխվող կամ

վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների գրանցման, առանց պետական

գրանցման, առանց համապատասխան լիցենզիայի (թույլտվության)

ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման, տարադրամի

փոխանակման կետերի կամ արժութային դիլերների-բրոքերների կողմից

արտարժույթի առքուվաճառքի գործառնությունների գրանցման, արժութային

հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և այդ օրենքների հիման վրա

ընդունված իրավական այլ ակտերի կիրառման, պարզեցված հարկ վճարողների
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մոտ իրենց պատկանող ապրանքային մնացորդների, պարտադիր սոցիալական

ապահովության վճարների (այդ թվում` վարձու աշխատողների աշխատանքային

պայմանագրերի գրանցամատյանի վարման) ճշտությանն ուղղված դեպքերում

իրականացվող ստուգումների, … :

Ուստի, Վարչական դատարանը, հաշվի առնելով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի

06.07.2007թ. թիվ 3-951(ՏԴ) քաղաքացիական գործով կայացրած որոշման մեջ տեղ

գտած իրավական դիրքորոշումը և ՀՀ Դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ

մասի պահանջը, գտնում է, որ վերը նշված 30.03.2007թ. թիվ 1025954

հանձնարարագիրը չպետք է տրվեր պատասխանողին, քանի որ, ի թիվս այլոց,

ստուգման նպատակների շրջանակում ընդգրկված էին նաև առանց լիցենզիայի

լիցենզավորման ենթակա գործունեության, պարտադիր սոցիալական

ապահովության վճարների ճշտությանն ուղղված ստուգումները:

3. 17.04.2007թ. սկսված ստուգումը որոշ մեթոդաբանական հարցեր պարզաբանելու

նպատակով ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 23.04.2007թ. թիվ 1-07/301-Ա հրամանով կասեցվել է

2007թ. ապրիլի 23-ից, որի մասին պատասխանողի տնօրենն իրազեկվել է նույն օրը`

23.04.2007թ. /գ.թ. 14-16/, ինչը համապատասխանում է  ՀՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի

4-րդ մասի պահանջներին: Այն վերսկսվել է 2007թ. նոյեմբերի 21-ից ՀՀ ՀՊԾ պետի

20.11.2007թ. թիվ 1-07/950-Ա հրամանով /գ.թ. 17/:

30.11.2007թ. թիվ 1025954 ստուգման ակտով /ստուգումն անցկացվել է

17.04.2007-30.11.2007թթ./ պատասխանողին առաջարկվել է տասնօրյա ժամկետում

բյուջե փոխանցել 16.563.500 դրամ գումար, որից բնօգտագործման վճար`

14.821.100 դրամ, պարտադիր սոցիալական ապահովության վճար` 85.600 դրամ,

ըստ որում, հարկային մարմնի համակարգի զարգացման ֆոնդի 10 տոկոս

մասնահանումները, համապատասխան  ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին

կետի պահանջներին, կազմել են 1.656.800 դրամ /գ.թ. 13/: Մասնավորապես`

ստուգման ակտում բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների գծով

արձանագրվել է, որ  /գ.թ. 8-9, 11/:

Պատասխանողի տնօրեն Վ.Աղջոյանն ստուգման ակտի վերաբերյալ 03.12.2007թ.

ժամը 15.30-ին նույն ակտի վերջնամասում կատարել է նշում.  /գ.թ. 13/, ինչը

համապատասխանում է  ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին, ըստ

որի կազմված ակտն ստուգում իրականացնող անձինք երեք օրվա ընթացքում

պետք է ներկայացնեն տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան

փոխարինող պաշտոնատար անձին:

Համաձայն  ՀՀ օրենքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջների` ակտն ուժի մեջ է

մտել ստանալուն /իրազեկելուն/ հաջորդող օրվանից` այսինքն` 04.12.2007թ.: Նույն

օրենքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի ուժով ստուգման ակտում նշվել է նաև, որ այն

կարող է բողոքարկվել հարկային մարմնին 6-ամսյա ժամկետում կամ դատարան,

ինչը պատասխանողի կողմից չի կատարվել. հակընդդեմ հայցը դատարան է

ներկայացվել միայն 20.03.2008թ. /գ.թ. 25/:

Համաձայն  ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 7-րդ մասի` թաքցված կամ պակաս ցույց

տրված վճարը, ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված տույժերը և տուգանքները

պետական բյուջե, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում` համայնքի բյուջե են

վճարվում հարկային մարմնի կողմից համապատասխան ակտ ներկայացնելուց

հետո` 15-օրյա ժամկետում: Այսինքն` պատասխանողը օրենքի ուժով

համապատասխան գումարները պետական բյուջե պետք է վճարեր ստուգման

ակտը 03.12.2007թ. իրեն ներկայացվելուց հետո 15-օրյա ժամկետում, ինչը վերջինիս

կողմից նույնպես չի կատարվել. սկզբնական հայցով հայցվորի վկայակոչմամբ

սոց.վճարների գծով մարվել է միայն 85.500 դրամ գումարը և մնացորդը կազմում է

9.600 դրամ /գ.թ. 2/:

4. Վարչական դատարանը գտնում է, որ սույն գործով առանցքային
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նշանակություն ունեն  ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը, ըստ որոնց

ուսումնասիրության հատուկ լիցենզառուն կամ հանքարդյունահանման հատուկ

լիցենզառուն կարող է փոփոխություններ կատարել ուսումնասիրության կամ

հանքարդյունահանման նախագծում: Լիցենզիայի, այդ թվում` նախագծի

պայմաններից որևէ մեկի փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում դրա վերաբերյալ

լիազոր մարմնի համաձայնությունն ստանալուց հետո:

Այս կապակցությամբ Վարչական դատարանն արտահայտում է այն իրավական

դիրքորոշումը, որ միայն լիազոր մարմնի համաձայնությունն ստանալուց հետո 

ՍՊԸ-ն օրենքի ուժով կարող էր ավազի հանքարդյունահանման տարեկան

ծավալները 10.000մ3-ից դարձնել 50.000մ3` մինչև 22.12.2004թ. թիվ 032 լիցենզային

պայմանագրում համապատասխան փոփոխություններ կատարելը, այսինքն` մինչև

23.07.2007թ., քանի որ վերը նշված օրենքի ուժով լիցենզային պայմանագիրը

հանդիսանում է լիցենզիայի անբաժանելի մասը:

Սակայն սույն վարչական գործում առկա է ՀՀ բնապահպանության նախարարի

19.10.2005թ. թիվ 0001762 գրությամբ և ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման

նախարարի 09.02.2007թ. թիվ 34-Ա հրամանով  ՍՊԸ-ին ներկայացված երկու

առանձին համաձայնություններ` հանքարդյունահանման տարեկան ծավալները

10.000մ3-ից 50.000մ3 դարձնելու վերաբերյալ: Այս կապակցությամբ Վարչական

դատարանը գտնում է, որ սույն գործով էական նշանակություն ունի լիազոր

մարմնի կոնկրետացման հարցը, քանի որ այդ հարցի պատասխանից է կախված 

ՍՊԸ-ի կողմից 2006թ. 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ եռամսյակների համար ստուգման ակտով

առաջադրված բնօգտագործման վճարի գծով ունեցած հարկային

պարտավորությունների առկայության կամ բացակայության հանգամանքը:

Տվյալ հարցի պատասխանն ամրագրված է ՀՀ կառավարության 10.04.2003թ.
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