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պատճենը՝ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  

ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ  

պրն. Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆԻՆ 

 

Հարգելի պարոն Խաչատրյան 

Հայտնում ենք Ձեզ, որ «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ՀՀ 2014 թվականի մայիսի 15-ի ՀՕ-13-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) ուժով 

որոշ գործատուների աշխատակիցներ ներկայացրել են համապատասխան դիմում՝ 

հրաժարվելով պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին մասնակցությունից: 

Գործատու համարվող այն հարկ վճարողները, որոնք 2014 թվականի հունվար, փետրվար, 

մարտ և ապրիլ ամիսներին իրականացրել էին աշխատակիցներից պարտադիր կուտակային 

վճարների պահումներ, սակայն չէին փոխանցել գանձապետական կամուրջ հաշվին այդ 

ամիսների պարտադիր կուտակային վճարների գումարները,  հարկային մարմնի 

հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում վերը նշված ամիսների 

համար ներկայացրել են եկամտային հարկի ճշգրտված հաշվարկներ, որով ճշգրտվել են 

աշխատակիցների մասնակցության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև նախկինում 

ինքնաշխատ հաշվարկվող պարտադիր կուտակային վճարների մեծությունները: 

Սակայն, կան դեպքեր, երբ օրենքով սահմանափակված է ճշգրտված հաշվարկներ 

ներկայացնելու հնարավորությունը և, որոշ գործատուներ, այդ պատճառով, հայտնվել են  

«փակուղում», քանի որ հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային 

համակարգի կողմից ճշգրտված հաշվարկներ «չի ընդունում»: 

Որոշ հարկ վճարողներ, օրենքով սահմանված ընթացակարգերը պահպանելով, 2014 

թվականի հունվար-ապրիլ ամիսների ընթացքում դադարեցրել են իրենց գործունեությունը: Այս 

դեպքում, ինչպես գիտեք լուծվում են բոլոր աշխատանքային պայմանագրերը (այդ թվում` 

տնօրենի) և նախկին աշխատակիցները չգիտեն, թե ում հասցեագրել պարտադիր կուտակային 

կենսաթոշակային համակարգին միանալ չցանկանալու և իրենցից պահված գումարները հետ 

վճարելու իրենց դիմումները: Կան նույնիսկ դեպքեր, երբ գործունեությունը դադարեցրած 

ընկերությունների մասնակիցները մեկնել են երկրից և, նոր գործադիր մարմնի նշանակումը և 

ընկերության գործունեության վերսկսումը տեխնիկապես հնարավոր չէ: 

 «ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  Հ/Կ 

Հայաստանի Հանրապետություն, 

Ք. Երևան, Չարենցի 1, 206 սենյակ 

Հեռ. 374-91-663139 

info@taxpayers.am 

«Taxpayers Rights Protection» NGO 

1 Charents, Yerevan, Republic of Armenia 

Tel. 374-91-663139 
www.taxpayers.am 

 

«ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

«Taxpayers Rights Protection» Public Organization  

ք. Երևան, 13.06.14 թ. 

Ելք № 008 

mailto:info@taxpayers.am
http://www.taxpayers.am/
http://www.taxpayers.am/


 

Ելնելով վերոշարադրյալից, խնդրում ենք Ձեր հանձնարարականը համապատասխան 

ստորաբաժանմանը նշված հարցերի կարգավորման վերաբերյալ կամ նշված հարցերը 

կարգավորված լինելու դեպքում, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի և   

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 29-ի «Հարկերի, տուր-

քերի և այլ պարտադիր վճարների գծով հարաբերությունները կարգավորող իրավական 

ակտերի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումների տրամադրման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 1007-Ն որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան, խնդրում ենք 

հարկային մարմնի պաշտոնական պարզաբանումը՝ թե ինչ կարգով պետք է Օրենքին 

համապատասխան ընթացք տրվեն վարձու աշխատողների դիմումներին և, ինչ կարգով պետք է 

հարկային մարմնում հարկ վճարողների համար վարվող անհատական հաշվի քարտերից 

հեռացվեն պարտադիր կուտակային վճարենրի գծով հաշվարկված ապառքը, ինչպես նաև 

գործատուներին պարտադիր կուտակային համակարգից հրաժարվելու դիմում ներկայացրած 

վարձու աշխատողները, վերը նշված դեպքերում, չհամարվեն համակարգին միացած: 

Հարգանքով`  

 

ՀԿ նախագահ       Փ. Թադևոսյան 
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