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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ 

«ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Կուտակային կենսաթոշակների մաuին» Հայաuտանի 

Հանրապետության 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀO-244-Ն oրենքի (այսուհետ` 

Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«11) միասնական հաշիվ` ըստ «Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի.»: 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 8. Սոցիալական վճարի պարտավորությունների հաշվառումը 

 

1. Սոցիալական վճարի պարտավորությունների հաշվառման նպատակով 

հարկային գործակալի (գործատուի) կամ սոցիալական վճարները սույն օրենքով 

սահմանված դեպքերում ինքնուրույն կատարող անձանց համար հարկային մարմնում 

բացվում են անձնական հաշվի քարտեր: Անձնական հաշվի քարտի ձևը և վարման 

կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի 

պետական լիազորված մարմինը: 

2. Սոցիալական վճարի պարտավորությունները մարվում են «Հարկերի մաuին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի հավելված 1-ով սահմանված կարգով: 

Սոցիալական վճարի (բացառությամբ ճշտված հաշվարկի ներկայացման 

արդյունքում առաջացածի) պարտավորությունը տվյալ հաշվետու ժամանակահատվածի 

համար համարվում է մարված, եթե միասնական հաշվին մուտքագրված գումարները 

բավարար են այդ հաշվետու ժամանակահատվածի սոցիալական վճարը և տույժը 

մարելու համար: 

Սույն մասի կիրառման իմաստով սոցիալական վճարի ճշտված հաշվարկների 

ներկայացման արդյունքում առաջացած լրացուցիչ պարտավորությունը հաշվառվում է 

ճշտված հաշվարկի փաստացի ներկայացման ամսաթվով: 



3. Միասնական հաշվին մուտքագրված գերավճարները ենթակա են 

վերադարձման «Հարկերի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով: 

4. Եթե հարկային գործակալը (գործատուն) ներկայացնում է ճշտված հաշվարկ, 

ճշտված հաշվարկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ հաշվետու ժամանակահատվածում 

հարկային գործակալից (գործատուից) սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտ 

համարվող՝ եկամուտ ստացած անձն ազատվել է աշխատանքից (դադարել է նրա հետ 

կնքված աշխատանքային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագիրը), և ճշտված 

հաշվարկի արդյունքում վերահաշվարկվում է (փոխվում է) աշխատանքից ազատված 

անձի սոցիալական վճարի պարտավորությունը, ապա փոփոխության արդյունքում 

առաջացած տարբերությունը հաշվառվում է որպես ճշտված հաշվարկ ներկայացրած 

գործատուի՝ ճշտված հաշվարկ ներկայացնելու արդյունքում առաջացած լրացուցիչ 

պարտավորություն:»: 

Հոդված 3. Օրենքի ողջ շարադրանքում «կամուրջ» բառը փոխարինել 

«միասնական» բառով: 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ՀՀ Ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ կատարված առաջարկությունների 

և փոփոխությունների  

 

Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության բովանդակությունը Կատարված փոփոխությունները 

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարություն 

Առաջարկվում է ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից 

շահագործվող հին սերնդի հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաները նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաներով փոխարինելու վերջնաժամկետը 2016 

թվականի հունվարի 1-ի փոխարեն սահմանել 2017 

թվականի հունվարի 1-ը: 

Նախագծում կատարվել է 

համապատասխան լրացում: 

«Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարություն 

Առաջարկվում է հարկ վճարողներին թույլ տալ 

շարունակել համարվել շրջանառության հարկ վճարող, 

եթե նրանց փոխկապակցված անձինք որևէ 

գործունեություն չեն իրականացրել: 

Նախագծում կատարվել է 

համապատասխան լրացում: 

 

 

 


