
 

 

 
 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

պրն. Հ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ  

 

Հարգելի պարոն Մանուկյան 

Հայտնում ենք Ձեզ, որ շատ դեպքերում իրավական ակտի դրույթների ոչ հստակ կամ 

տարաբնույթ ընկալման, ինչպես նաև իրավական ակտի կիրառման բնագավառում ծագած այլ 

հարցերի ճշտման նպատակով, հարկ վճարողները (իրավաբանական և ֆիզիկական անձիք) 

կաշկանդված լինելով իրենց անունից դիմել  իրավական ակտը կիրառող գործադիր 

իշխանության մարմին, դիմում են նաև «Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական 

կազմակերպությանը (այսուհետ՝ կազմակերպություն): Այն հարցերը, որոնք կազմակերպության 

կարծիքով պաշտոնական պարզաբանման կարիք ունեն իրավական ակտը կիրառող գործադիր 

իշխանության մարմնի կողմից, կազմակերպության կողմից  խմբավորվում են և «Իրավական 

ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 87-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 

ներկայացվում են իրավական ակտը կիրառող գործադիր իշխանության մարմին` առանց հարկ 

վճարողների վերաբերյալ տեղեկատվության: Ընդ որում, պաշտոնական պարզաբանումներ 

ստանալու վերաբերյալ կազմակերպության դիմումներում պահպանվում են պաշտոնական 

պարզաբանում ստանալու համար նույն հոդվածով սահմանված դրույթների պահանջները: 

Հարցի էությունը կայանում է նրանում, որ վերը նշված դեպքում, հարկ վճարողը ինքն 

անձամբ չի դիմում իրավական ակտը կիրառող համապատասխան գործադիր իշխանության 

մարմին, այլ  պաշտոնական պարզաբանում ստանալու վերաբերյալ խնդրանքը ներկայացնում 

է կազմակերպությանը, որը հարկ վճարողի փոխարեն, պաշտոնական պարզաբանում 

ստանալու պահանջով դիմում է իրավական ակտը կիրառող համապատասխան գործադիր 

իշխանության մարմին: 

Օրենքի 87-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված է (մեջբերվում է). «Պաշտոնական 

պարզաբանումները տրվում են դիմումն ստանալուն հաջորդող տասնհինգ օրվա ընթացքում: 

Նշված ժամկետում պաշտոնական պարզաբանումը չստանալու դեպքում դիմող անձն 

իրավասու է իրավական ակտի պահանջներն իրականացնելիս առաջնորդվել իր ներկայացրած 

պարզաբանման տարբերակով:» (մեջբերման ավարտը): 

«ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  Հ/Կ 

Հայաստանի Հանրապետություն, 

Ք. Երեւան, Չարենցի 1, 206 սենյակ 

Հեռ. 374-91-663139 

info@taxpayers.am 
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Վերը նշված դեպքում գտնում ենք, որ առկա է իրավական ակտի դրույթի ոչ հստակ կամ 

տարաբնույթ ընկալում, Օրենքի կիրառման բնագավառում ծագած «դիմող» եզրույթի 

պաշտոնական պարզաբանման կամ պարզաբանման անհրաժեշտություն: Մասնավորապես, 

կարող է տարընկալում առաջանալ ով է դիմողը և ով կարող է օգտվել դիմողի իրավունքից՝ 

միայն այն անձը ով կամ ում ի պաշտոնե ներկայացուցիչը ստորագրել է փաստաթուղթը և ում 

անունը կամ անվանումը նշված է փաստաթղթեում, թե նաև այն անձը ում անունից և ում 

համար դիմումը ներկայացվել է, նաև, եթե նշված անձի մասին նշումը բացակայում է դիմումում: 

Հարցի պարզաբանման վերաբերյալ կազմակերպության սեփական մեկնաբանության 

տարբերակը այն է, որ դիմողը այս դեպքում առնվազն ցանկացած անձ է, ով՝ 

ա) դիմել է անձամբ,  

բ) ում համար դիմել են լիազորագրի հիման վրա,  

գ) ում համար դիմել են, առանց վերջինիս անունը ներկայացնելու:  

Դիմողի այս իրավունքը գտնում ենք, որ պետք է տարածվի ցանկացած անձի վրա, ով օրինական 

եղանակով ծանոթացել է դիմումին և պատասխանին (պատասխան չլինելու փաստին) և գործել 

է՝ վստահելով նշված պարզաբանմանը: Հակառակ դեպքում առաջ կգա օրենքի միատեսակ 

կիրառման խնդիր՝ նույն նորմը տարբեր եղանակով կկիրառվի երկու անձի նկատմամբ. 

- անձի ով դիմել է և չի ստացել պատասխան և, 

-անձի, ով թեկուզ և իմացել է դիմումի մասին, տեղյակ է պատասխանին (պատասխան չլինելու 

վերաբերյալ), բայց անձամբ չի դիմել: 

Ելնելով վերաշարադրյալից և հաշվի առնելով Օրենքի 87-րդ հոդվածի դրույթները, խնդրում 

ենք ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական պարզաբանումը  «դիմող» 

եզրույթի մեկնաբանության վերաբերյալ: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ կազմակերպության հիմնական գործառույթներից է հարկ 

վճարողներին հարկային և մաքսային ոլորտին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության 

ներկայացումը, որը կատարվում է թափանցիկ և անվճար՝ կազմակերպության պաշտոնական 

կայքի և սոցիալական ցանցի հնարավորությունները օգտագործելով:   

 

    Հարգանքով` 

 

 

Հ/Կ ՆԱԽԱԳԱՀ      Փ. Թադևոսյան 
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