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Հարգելի պարոն Խաչատրյան 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին 

մասին համաձայն պարտադիր կուտակային բաղադրիչին պարտադիր կարգով մասնակցում են 1974 

թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված վարձու աշխատողները: 

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Օրենքի 1-ին  հոդվածի 1-ին մասը տարածվում է 

նաև 1974 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված այն օտարերկրացիների կամ 

քաղաքացիություն չունեցող անձանց վրա, ովքեր ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստանում 

են բազային եկամուտ: 

Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետի «34» ենթակետի համաձայն վարձու աշխատողը է համարվում 

գործատուի (այդ թվում` հարկային գործակալի պարտականություններից ազատված գործատուի) 

հետ օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձը, իսկ 

նույն կետի «36» ենթակետի համաձայն նշված օրենքի իմաստով օտարերկրացի է համարվում ՀՀ-ում 

բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացին: 

Հետևաբար, վերը նշված դրույթների վերլուծությունից ստացվում է, որ այն օտարերկրյա 

քաղաքացիները, ովքեր ՀՀ-ում բնակության իրավունք կամ կացության կարգավիճակ չունեն, Օրենքի 

իմաստով չեն համարվում օտարերկրացի և Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դրույթի 

ուժով չեն համարվում պարտադիր կուտակային բաղադրիչին պարտադիր կարգով մասնակցող 

անձիք: 

Խնդիրն արդիական է դառնում նաև այն տեսանկյունից, որ ՀՀ-ում բնակության իրավունք կամ 

կացության կարգավիճակ չունեցող անձանց համար գործատուները՝ համակարգում պարտադիր 

լրացման դաշտերի առկայության պայմաններում, հնարավորություն չեն ունենում հարկային 

մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում նշված անձանց համար 

ներկայացնել գրացման հայտեր, ինչը հնարավություն կտար եկամտային հարկի հաշվարկում 

արտացոլել նշված անձնանց համար անձնավորված՝ եկամտային հարկի հաշվարկը: 

 «ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  Հ/Կ 

Հայաստանի Հանրապետություն, 
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Ելնելով վերոշարադրյալից, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի և   

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

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 տրամադրել հարկային մարմնի 

պաշտոնական պարզաբանումը: 

Հարգանքով`  

 

 

ՀԿ նախագահ       Փ. Թադևոսյան 
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