
Տեղեկանք 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ  
 
 
Հոդված 81. Անցումային դրույթներ 
 
1. Անձը իրավունք ունի սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց մինչև 2018 թվականի հուլիսի 

1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար հրաժարվելու սոցիալական վճար կատարելու 

պարտականությունից՝ մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ը հարկային մարմնին 

համապատասխան դիմում ներկայացնելու միջոցով: 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ից 

հետո ներկայացված դիմումներն առ ոչինչ են: Վարձու աշխատողը (բացի հարկային 

գործակալի պարտականությունից ազատված գործատուի վարձու աշխատողից) դիմումը 

ներկայացնում է գործատուի միջոցով: Սույն մասում նշված անձը սոցիալական վճար 

կատարելը դադարեցնում է՝ 

1) աշխատավարձից և Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով 

սահմանված` շրջանառության հարկի և արտոնագրային հարկի համակարգերում հարկվող 

գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար 

գործունեության այդ տեսակների մասով` համապատասխան դիմումը հարկային մարմին 

ներկայացնելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից. 

2) ձեռնարկատիրական եկամուտներից` համապատասխան դիմումը ներկայացնելու 

տարվա հունվարի 1-ից: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դիմում ներկայացրած անձը սոցիալական 

վճար է կատարում 2018 թվականի հուլիսի 1-ից: 

4. Եթե սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դիմում ներկայացրած անձը մինչև 

2018 թվականի հուլիսի 1-ը որոշում է վերսկսել սոցիալական վճար կատարելը, ապա սույն 

հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով դիմում է ներկայացնում հարկային մարմին: Այս 

դեպքում սոցիալական վճարները կատարվում են դիմելուն հաջորդող ամսվանից: 

5. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված՝ 1996 թվականի հունվարի 1-ին և 

դրանից հետո ծնված անձի կողմից վճարվող սոցիալական վճարի գումարը մինչև 2018 

թվականի հուլիսի 1-ը նվազեցվում է նրա կողմից վճարման ենթակա եկամտային հարկի 

գումարից:  

6. Եթե սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված՝ 1964 

թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված անձը կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումը 

ներկայացնում է մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը, ապա նրա համար (օգտին) կուտակային 

հատկացումները կատարվում են սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 



չափով (սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված անձանց համար 

սահմանված կարգով): 

7. Սույն օրենքի՝ կենսաթոշակային ֆոնդերի փոփոխության, կենսաթոշակային 

ֆոնդերի փայերի ժառանգման վերաբերյալ դրույթները, ինչպես նաև կենսաթոշակային 

հաշվին առկա միջոցները ստանալու վերաբերյալ դրույթները ուժի մեջ են մտնում 2015 

թվականի հուլիսի 1-ից:  

8. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված սոցիալական վճարների 

հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն շեմերը կիրառվում են 2020 թվականի հուլիսի 1-ից: 

Մինչև 2020 թվականի հուլիսի 1-ը՝ 

1) սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն ամսական շեմը 

սահմանվում է 500 000 դրամ. 

2) սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն տարեկան շեմը 

սահմանվում է 6 000 000 դրամ: 

Սույն մասով սահմանված առավելագույն սահմանաչափերը (շեմերը) չեն 

տարածվում սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 11-րդ մասով նախատեսված դեպքերի վրա: 
 «8.1. Մինչև Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով անհատ 
ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց եկամուտների՝ եկամտային 
հարկով հարկման բեռի նվազեցումը, սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ 
կետերով սահմանված անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող անձանց համար 
սույն օրենքի 6֊րդ հոդվածի 2֊րդ մասի 1֊ին և 2֊րդ կետերով նախատեսված  սոցիալական 
վճարի կեսը, սակայն ոչ ավել, քան 12500 դրամ, կատարում է պետությունը։  

8.2. Մինչև Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով անհատ ձեռնարկատեր 
և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց եկամուտների՝ եկամտային հարկով հարկման 
բեռի նվազեցումը, սույն հոդվածի 8․1 մասով նախատեսված անձանց համար կատարվող 
կուտակային վճարի և այդ անձանց եկամուտներից հաշվարկված և փոխանցված 
(գանձված) սոցիալական վճարի տարբերությունը չի կարող գերազանցել ամսական 37500 և 
տարեկան 450 000 դրամը։»։ 

 


