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                                                              ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  ԳՈՐԾՈՎ 

 

 

Քաղ. Երևան                                            8 սեպտեմբերի  2009թ.  

 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը՝ կազմով.                

Գ. Հարությունյանի (նախագահող), Հ. Դանիելյանի,  Ֆ. Թոխյանի,  Մ. Թոփուզյանի, 

Վ. Հովհաննիսյանի (զեկուցող),Հ. Նազարյանի, Ռ. Պապայանի, Վ. Պողոսյանի,  

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 

հոդվածի 2-րդ կետի, 101 հոդվածի 1-ին կետի, «Սահմանադրական դատարանի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25, 38 և 72 հոդվածների,  

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2009 թվականի հունիսի          

23-ին Լյուքսեմբուրգում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րության և Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության կառավարության միջև «Եկամուտների 

և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու 

մասին» կոնվենցիայում և արձանագրությունում ամրագրված պարտավորու-

թյունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապա-

տասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը։  

Գործի քննության առիթ է հանդիսացել Հանրապետության Նախագահի՝ 

2009թ. օգոստոսի 22-ի դիմումը սահմանադրական դատարան։  
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Ուսումնասիրելով սույն գործով զեկուցողի գրավոր հաղորդումը, 

Հանրապետության Նախագահի ներկայացուցիչ՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարի 

տեղակալ Ս. Կարայանի գրավոր բացատրությունները, հետազոտելով կոնվենցիան 

և արձանագրությունը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լյուքսեմբուրգի Մեծ 

Դքսության կառավարության միջև «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը 

բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիան և 

արձանագրությունն ստորագրվել են 2009թ. հունիսի 23-ին՝ Լյուքսեմբուրգում։  

Կոնվենցիայի նպատակը Պայմանավորվող կողմերի միջև եկամուտների և գույքի 

կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու հետ կապված 

հարաբերությունների կարգավորումն է։  

 2. Կոնվենցիայով նախատեսված է, որ այն կիրառվում է Պայմանավորվող 

պետություններից մեկի կամ երկուսի ռեզիդենտ հանդիսացող անձանց 

նկատմամբ՝ կապված Պայմանավորվող պետության կամ նրա իշխանության 

տեղական մարմինների կողմից եկամտի և գույքի նկատմամբ սահմանվող 

հարկերի հետ՝ անկախ դրանց գանձման եղանակից։  

 Կոնվենցիայով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում և 

Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսությունում գանձվող հարկերի տեսակները։  Ըստ կոնվեն-

ցիայի՝ այն կիրառվում է նաև դրանում նախատեսված ցանկացած նույնատիպ կամ 

էապես համանման հարկերի նկատմամբ, որոնք սահմանվում են կոնվենցիան 

ստորագրելուց հետո՝ ի լրումն գործող հարկերի կամ դրանց փոխարեն։  

  3. Կոնվենցիայի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է 

մի շարք պարտավորություններ, այդ թվում. 

 - իր իրավասու մարմինների միջոցով Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսությանը 

ծանուցել իր հարկային օրենքներում կատարված ցանկացած էական 

փոփոխության մասին,  

 - ապահովել Հայաստանում կրկնակի հարկման բացառումը հետևյալ կերպով՝  
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 ա) այն դեպքում, երբ Հայաստանի ռեզիդենտը եկամուտ է ստանում կամ գույք 

է տնօրինում, որը, կոնվենցիայի դրույթներին համապատասխան, կարող է 

հարկվել Լյուքսեմբուրգում, ապա Հայաստանը թույլ է տալիս՝ նվազեցնել այդ 

ռեզիդենտի եկամտի հարկից Լյուքսեմբուրգում վճարված եկամտահարկին 

հավասար գումար, ինչպես նաև նվազեցնել այդ ռեզիդենտի գույքի վրա դրվող 

հարկից Լյուքսեմբուրգում վճարված գույքահարկին հավասար գումար, 

 բ) այն դեպքում, երբ Կոնվենցիայի ցանկացած դրույթին համապատասխան, 

Հայաստանի ռեզիդենտի ստացած եկամուտը կամ տնօրինած գույքը 

Հայաստանում ազատված է հարկումից, Հայաստանը, այնուամենայնիվ, այդպիսի 

ռեզիդենտի եկամտի կամ գույքի մնացած մասի նկատմամբ հարկի գումարը 

հաշվարկելիս կարող է հաշվի առնել ազատված եկամուտը կամ գույքը, 

 - Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության քաղաքացիներին Հայաստանի 

Հանրապետությունում չենթարկել այլ կամ ավելի ծանր որևէ հարկման կամ դրա 

հետ կապված որևէ պարտավորության կատարման, մասնավորապես՝ կապված 

ռեզիդենտության հետ, քան հարկումը ու դրա հետ կապված 

պարտավորությունների կատարումն է, որոնց, միևնույն հանգամանքների 

դեպքում, ենթարկվում են կամ կարող են ենթարկվել Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիները, 

  - ապահովել, որպեսզի Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության ձեռնարկության 

տնտեսական գործունեության իրականացման հիմնական վայրի հարկումը Հայաս-

տանի Հանրապետությունում չլինի նվազ բարենպաստ, քան Հայաստանի Հանրա-

պետության համանման գործունեություն իրականացնող ձեռնարկությունների 

հարկումը,  

 - Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունները, որոնց գույքն ամբող-

ջությամբ կամ մասամբ պատկանում է  Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության մեկ կամ 

մի քանի ռեզիդենտների կամ ուղղակի կամ անուղղակի վերահսկվում է 

Լյուքսեմբուրգի մեկ կամ մի քանի ռեզիդենտների կողմից, Հայաստանի Հանրապե-

տությունում չենթարկել այլ կամ ավելի ծանր որևէ հարկման կամ դրա հետ 

կապված պարտավորությունների կատարման, քան Հայաստանի 

Հանրապետության այլ նման ձեռնարկությունները,  
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 - ապահովել իր իրավասու մարմինների միջոցով այնպիսի տեղեկությունների 

փոխանակումը, որոնք ենթադրաբար անհրաժեշտ են կոնվենցիայի դրույթների 

կիրառման կամ Պայմանավորվող պետությունների կամ նրանց իշխանության 

տեղական մարմինների կողմից սահմանված ցանկացած տեսակի և բնույթի 

հարկերին վերաբերող ներպետական օրենսդրության կիրառման կամ կատարման 

համար՝ այնքանով, որքանով այդ փաստաթղթով նախատեսված հարկումը չի 

հակասում կոնվենցիային։      

 

 4. Կոնվենցիան ստորագրելիս Պայմանավորվող պետությունները կնքել են 

նաև  կոնվենցիայի անբաժանելի մասը կազմող արձանագրություն։   

  Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2-րդ կետով, 102 հոդվածի 

առաջին և չորրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 63, 64 և 72 հոդվածներով, Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց.  

 

1. 2009 թվականի հունիսի 23-ին Լյուքսեմբուրգում ստորագրված՝ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լյուքսեմբուրգի Մեծ 

Դքսության կառավարության միջև «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը 

բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիայում և 

արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխա-

նում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:  

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102 հոդվածի 

երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում 

հրապարակման պահից։  

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ            Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

  

  8 սեպտեմբերի 2009 թվականի 
              ՍԴՈ-826 
 


