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Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին 
  

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Սույն օրենքի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում «, ինչպես նաև 

միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում միջազգային 

կազմակերպությունում» աշխատանքային գործունեության ընթացքում սոցիալական վճար 

կատարած անձանց կենսաթոշակային տարիքում, պետական կենսաթոշակից բացի, 

կենսաթոշակային լրացուցիչ եկամուտների ստացման հնարավորության ստեղծումն է` 

ապահովելով կատարված սոցիալական վճարների և ստացվող կենսաթոշակի չափի միջև 

ուղղակի կապը, ինչպես նաև հնարավորություն ընձեռելով սոցիալական վճար կատարողին 

ազդելու կուտակային կենսաթոշակների չափի վրա` սույն օրենքով սահմանված կարգով 

ընտրելով իր կուտակած միջոցները կառավարող անձին և այդ միջոցների կառավարման 

քաղաքականությունը: 

 

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

  
1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 

4) աշխատավարձ՝ աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ, ինչպես 

նաև պայմանագրային եկամուտ (աշխատավարձի ու դրան հավասարեցված այլ 

վճարումների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 

«սահմանվում է ՀՀ ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի, կեն-

սաթոշակային ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի և հարկային մարմնի 

համատեղ հրամանով»). 

6) գործատու` Հայաստանի Հանրապետության պետական ռեգիստրում գրանցված 

իրավաբանական անձ, օտարերկրյա իրավաբանական անձի հիմնարկ, օտարերկրյա 

իրավաբանական անձի մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն, անհատ ձեռնարկատեր, 

հիմնարկ, տեղական ինքնակառավարման մարմին, ինչպես նաև նոտար, որն 

աշխատանքային կամ աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) 

քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա կամ օրենքով սահմանված կարգով 

փաստացի օգտագործում է քաղաքացիների աշխատանքը (ծառայությունները)` նրանց 

վճարելով եկամուտներ. 

«6.1 Գործատու է համարվում նաև այն միջազգային կազմակերպությունը, որը, 

միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում ` այդ միջազգային 

կազմակերպությունում աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող 

(պաշտոնեական պարտականությունները կատարող) Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացու համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն կատարում 

է կենսաթոշակի իրավունք տվող վճարներ.». 



23) հաշվի օպերատոր` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

«Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի և 

Կենտրոնական բանկի համատեղ հրամանով սահմանված» կազմակերպություն, որը 

միջնորդավորում է մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից մասնակիցներին մատուցվող 

ծառայությունները. 

38) վարձու աշխատող` գործատուի (այդ թվում` հարկային գործակալի 

պարտականություններից ազատված գործատուի) հետ օրենքով սահմանված կարգով 

աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձ, այդ թվում` հանրային ծառայող 

(բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ոստիկանության, 

ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմինների և Հայաստանի 

փրկարար ծառայության համակարգի հրամանատարական և ոչ հրամանատարական 

կազմի ծառայողների, քրեակատարողական ծառայողների և դատական ակտերի 

հարկադիր կատարողների), ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի 

համաձայն` աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) դիմաց 

գործատուից եկամուտ (բացառությամբ ձեռնարկատիրական եկամտի) ստացող անձ«, 

ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունում աշխատանքային հարաբերությունների 

մեջ գտնվող (պաշտոնեական պարտականությունները կատարող) Հայաստանի 

Հանրապետության այն քաղաքացին, ում համար միջազգային պայմանագրով 

նախատեսված դեպքերում միջազգային կազմակերպությունը կատարում է կենսաթոշակի 

իրավունք տվող վճարներ»: 

 

Հոդված 5. Սոցիալական վճար կատարողները 

  
1. Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական վճարներ են կատարում՝ 

1) 1974 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված վարձու աշխատողները, 

նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը.  

2) մինչև 1974 թվականը ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները, անհատ 

ձեռնարկատերերը, եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով ներկայացրել են սույն օրենքի 

33-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դիմում (այսուհետ՝ կենսաթոշակային ֆոնդի 

ընտրության դիմում).  

3) ինքնազբաղված անձինք` անկախ տարիքից, ովքեր սույն օրենքով սահմանված 

կարգով ներկայացրել են կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում կամ սույն մասի 1-ին 

կետի հիման վրա երբևիցե կատարել են սոցիալական վճար: 

2. Անձը չի կարող վերանայել կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա 

սոցիալական վճար կատարելու պարտավորություն ստանձնելու որոշումը:  

3. Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության 

կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող 

անձինք սոցիալական վճարները կատարում են ընդհանուր հիմունքներով, Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների համար սահմանված կարգով, եթե Հայաստանի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: 

4. Անձը դադարում է սոցիալական վճար կատարելը, եթե՝  

1) լրացել է նրա կենսաթոշակային տարիքը, և նա հարկային մարմին է ներկայացրել 

դիմում սոցիալական վճար կատարելը դադարեցնելու վերաբերյալ. 

2) անձը սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում մասնակիցների ռեեստրը վարողին 

ներկայացնում է դիմում կուտակային կենսաթոշակ ստանալու վերաբերյալ: 

5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված դիմումը հարկային մարմին 

ներկայացնելու կարգը, դիմումի ձևը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը «սահմանում են հարկային մարմինը և Հայաստանի Հանրապետության 

ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմինը` համատեղ հրամանով»: Ընդ որում, 



վարձու աշխատողը դիմումը հարկային մարմին է ներկայացնում հարկային գործակալի 

միջոցով: Այս դեպքում դիմումը համարվում է հարկային մարմին ներկայացված հարկային 

գործակալին ներկայացնելու պահից: 

6. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը սույն հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով 

նախատեսված դիմում ներկայացվելու մասին տեղեկացնում է հարկային մարմնին, իսկ 

հարկային մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

«Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի և 

հարկային մարմնի համատեղ հրամանով սահմանված» կարգով` գործատուին: 

 

Հոդված 6. Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտը և դրույքաչափը 

 

6. Անձի ամսական համախառն եկամտի՝ «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածով հաշվետու ամսվա համար 

սահմանված չափի 15-ապատիկը գերազանցող գումարից (այսուհետ՝ սոցիալական վճարի 

հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն ամսական շեմ) կամ տարեկան համախառն եկամտի՝ 

«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

1-ին հոդվածով հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ սահմանված չափի 180-

ապատիկը գերազանցող գումարից (այսուհետ՝ սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի 

առավելագույն տարեկան շեմ) սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում և փոխանցվում 

(գանձվում): Եթե անձը եկամուտ է ստանում մի քանի աղբյուրից (ստանում է 

ձեռնարկատիրական եկամուտ և աշխատավարձ), ապա հաշվարկված և փոխանցված 

(գանձված) սոցիալական վճարների` սույն հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված չափը 

գերազանցող գումարները (եթե այդպիսիք առկա են) մասնակիցներին վերադարձնելու 

կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը «սահմանում են 

հարկային մարմինը և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի պետական 

լիազորված մարմինը համատեղ հրամանով»: Ամսական համախառն եկամուտը անձի 

կողմից ստացման ենթակա՝ հաշվետու ամսվա համար (բոլոր գործատուների հաշվարկած) 

աշխատավարձի և դրան հավասարեցված եկամուտների ու այդ հաշվետու ամսվա 

ընթացքում անձին վճարված պայմանագրային եկամտի հանրագումարն է: Տարեկան 

համախառն եկամուտը անձի կողմից ստացման ենթակա՝ հաշվետու տարվա 

ձեռնարկատիրական եկամտի, հաշվետու տարվա (ամիսների) համար հաշվարկված (բոլոր 

գործատուների հաշվարկած) աշխատավարձի և դրան հավասարեցված եկամուտների ու 

այդ հաշվետու տարվա՝ անձին վճարված պայմանագրային եկամտի հանրագումարն է: 

 

Հոդված 7. Սոցիալական վճար կատարելը 

  
1. Սույն օրենքով սահմանված՝ վարձու աշխատողի սոցիալական վճարները 

հաշվարկելու և փոխանցելու (գանձելու) պարտականությունը կրում են գործատուները` 

որպես հարկային գործակալ: 

2. Գործատուները օրենքով սահմանված ժամկետներում և կարգով էլեկտրոնային 

եղանակով հարկային մարմնում գրանցում են իրենց հետ աշխատանքային և 

քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մեջ գտնվող վարձու աշխատողներին, 

ինչպես նաև, որպես հարկային գործակալ, «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով եկամտային հարկը հաշվարկելու և վճարելու համար 

սահմանված ժամկետներում սույն օրենքով սահմանված չափով հաշվարկում և փոխանցում 

են սոցիալական վճարները: 



3. Գործատուները «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին են 

ներկայացնում անձնավորված հաշվարկ: 

4. Նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը, ինքնազբաղված անձինք, ինչպես նաև 

վարձու աշխատողները, որպես ինքնազբաղված անձինք, ստացման ենթակա 

եկամուտներից ինքնուրույն հաշվարկում և փոխանցում են սոցիալական վճարները 

տարեկան կտրվածքով՝ «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով եկամտային հարկի վճարման համար սահմանված ժամկետներում: 

Եթե գործատուն ազատված է հարկային գործակալի պարտականություններից, ապա 

վարձու աշխատողը սոցիալական վճարը հաշվարկում և փոխանցում է ինքնուրույն` 

գործատուի համար սահմանված ժամկետներում: 

5. Նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը և ինքնազբաղված անձինք «Եկամտային 

հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետում 

էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին են ներկայացնում անձնավորված հաշվարկ: 

Սույն հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում նշված վարձու աշխատողները 

յուրաքանչյուր ամսվա համար գործատուի համար սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային 

եղանակով հարկային մարմին են ներկայացնում անձնավորված պարզեցված հաշվարկ: 

6. Վարձու աշխատողների գրանցման հայտը, անձնավորված հաշվարկը հարկային 

մարմին ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են 

«Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: 

7. Գործատուները և սույն հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում նշված 

վարձու աշխատողները նախորդ հաշվետու ժամանակահատվածների համար 

ներկայացված սոցիալական վճարի հաշվարկներում սխալների ինքնուրույն հայտնաբերման 

դեպքում կարող են բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին ներկայացնել 

ճշտված հաշվարկներ, որոնց հիման վրա կատարվում է այդ ժամանակահատվածների 

համար սոցիալական վճարների պարտավորությունների վերահաշվարկ, բացառությամբ 

հաշվարկված տույժերի: 

Ճշտված հաշվարկ ներկայացնելու արդյունքում առաջացած սոցիալական վճարի 

լրացուցիչ պարտավորության նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ՝ ընդհանուր հիմունքներով: 

8. Նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը և ինքնազբաղվածները հաշվետու 

ժամանակահատվածի համար տարեկան սոցիալական վճարի մասին հաշվարկը 

ներկայացնելուց հետո իրավունք ունեն ճշգրտումներ մտցնելու դրանցում արտացոլված 

տվյալներում: 

9. Հարկային մարմնի կողմից սոցիալական վճար կատարողների (գործատուների) մոտ 

իրականացվող ստուգումների ընթացքում կամ ստուգումների ավարտից հետո հարկային 

մարմին ներկայացված ստուգվող կամ արդեն ստուգված ժամանակահատվածներին 

վերաբերող սոցիալական վճարների հաշվարկների ճշտում չի իրականացվում: 

10. Գործատուի սնանկության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ (այդ թվում՝ գործատու 

հանդիսացող) մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունների մարման և 

համապատասխան կուտակային հատկացումները մասնակիցների ռեեստրը վարողին 

փոխանցելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

«11. Օտարերկրյա արժույթով կատարված սոցիալական վճարների փոխանցումների 

գումարները վերահաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` ելնելով 

դրանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրման օրը Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկի հրապարակած` արժութային շուկաներում 

ձևավորված միջին փոխարժեքից:»: 



Հոդված 9. Մասնակիցների ռեեստրը վարողին կուտակային հատկացումները և 

անձնավորված տեղեկատվությունը փոխանցելը 

1. Հարկային մարմինը սոցիալական վճարների վերաբերյալ հաշվարկները փաստացի 

ստանալու օրվանից հետո` առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում, մշակում է դրանք: Եթե 

ներկայացված տեղեկություններում չկան սխալներ, և կամուրջ հաշվին մուտքագրվել են 

հաշվետվության մեջ նշված սոցիալական վճարները, ապա հարկային մարմինը վճարման 

հանձնարարական է ուղարկում գանձապետարան` սոցիալական վճար կատարած 

(կատարող) անձի համար (օգտին) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 

կուտակային հատկացում կատարելու (համապատասխան գումարները մասնակիցների 

ռեեստրը վարողին փոխանցելու) համար: Կուտակային հատկացման գումարը ձևավորվում է 

սոցիալական վճարներից և սույն օրենքի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բյուջեից հատկացվող լրացուցիչ միջոցներից:  

7. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հանձնարարականի ուղարկման օրը հարկային 

մարմինը կուտակային հատկացումների մասին անձնավորված տեղեկատվությունը 

ներկայացնում է մասնակիցների ռեեստրը վարողին: 

8. Հարկային մարմնի կողմից մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացվող 

տեղեկատվությունը պարունակում է սոցիալական վճարներ կատարած (կատարող) անձանց 

մասին հետևյալ տեղեկությունները. 

1) անունը և ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը. 

2) հանրային ծառայության համարանիշի կամ հանրային ծառայության համարանիշ 

չունենալու մասին տեղեկանքի համարը. 

3) կատարած սոցիալական վճարի չափը. 

4) պետական բյուջեից վճարման ենթակա կուտակային հատկացման չափը. 

5) գործատուի, ինչպես նաև նոտարի և անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկ վճարողի 

հաշվառման համարը. 

6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած «հարկային մարմնի և 

Կենտրոնական բանկի համատեղ հրամանով սահմանված» այլ տեղեկություններ: 

9. Կուտակային հատկացումները և սույն հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված 

տեղեկատվությունը փոխանցելու հետ կապված սխալները շտկելու կարգը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: «9. Կուտակային հատկացումները և 

սույն հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված տեղեկատվությունը փոխանցելու հետ կապված 

սխալները շտկելու, սխալների շտկման գործընթացի տեխնիկածրագրային և 

ընթացակարգային հարցերը կարգավորելու կարգը սահմանվում է Հայաստանի 

Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի և հարկային 

մարմնի համատեղ հրամանով` համաձայնեցնելով ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ:»: 

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի հաշվին ավել փոխանցված կուտակային 

հատկացումները չեն վերադարձվում, այլ հաշվի են առնվում համապատասխան անձանց 

գծով հետագա կուտակային հատկացումները հաշվարկելիս և վճարելիս: 

Հոդված 10. Կենսաթոշակային հաշիվ բացելը և վարելը 

  
1. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը անձի անվամբ կենսաթոշակային հաշիվ բացում է 

անձի կողմից կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի կամ սույն օրենքի 9-րդ 



հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված տեղեկատվությունը առաջին անգամ ստանալու հիման 

վրա (եթե կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա անձի անվամբ 

կենսաթոշակային հաշիվ չի բացվել): 

2. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի 

հիման վրա կենսաթոշակային հաշիվ բացելու մասին անմիջապես տեղեկացնում է 

հարկային մարմնին, իսկ հարկային մարմինը Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի 

պետական լիազորված մարմնի և հարկային մարմնի համատեղ հրամանով սահմանված» 

կարգով տեղեկացնում է գործատուին: 

3. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը կենսաթոշակային հաշիվը վարում է մինչև անձի 

մահանալը, իսկ մասնակցի մահանալու պահին նրա կենսաթոշակային հաշվում 

հաշվառված փայերի առկայության դեպքում` մինչև այդ փայերը սույն օրենքով սահմանված 

կարգով ժառանգի կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելը կամ օրենքով սահմանված 

կարգով մարելը: 

Հոդված 11. Կուտակային հատկացումների հաշվին կենսաթոշակային ֆոնդի 

փայեր ձեռք բերելը 

  
5. Կենսաթոշակային ֆոնդի փայի սկզբնական անվանական արժեքը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը «Հայաստանի Հանրապետության 

ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմինը»: 

 

Հոդված 12. Կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվություն 

տրամադրելը 

 

1. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը տարին մեկ անվճար, ոչ ուշ, քան մինչև ապրիլի 15-

ը տեղեկատվություն է տրամադրում անձին նրա կենսաթոշակային հաշվում արտացոլված 

նախորդ օրացուցային տարվա տվյալների մասին, բացառությամբ սույն հոդվածով 

նախատեսված դեպքերի:  

7. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տեղեկատվությունը ներկայացնելու ձևը, 

բովանդակությունը և կարգը, ինչպես նաև տեղեկատվության ստացման տարբերակների 

ընտրության, տեղեկատվության ստացման դադարեցման ու տեղեկատվության ստացման 

վերականգնման համար դիմելու կարգը, դիմումի ձևը և բովանդակությունը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը «սահմանվում է կենսաթոշակային 

ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից` համաձայնեցնելով ՀՀ 

կենտրոնական բանկի հետ»: 

 

Հոդված 16. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի գործառույթները 

 

2. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի փոփոխության կամ նրա գործունեության 

դադարեցման դեպքում մասնակիցների ռեեստրը փոխանցվում է մասնակիցների ռեեստր 

վարող այլ անձի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը: Մասնակիցների 

ռեեստրի փոխանցման կարգը, ձևը և ժամկետները սահմանում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը «սահմանում են Հայաստանի Հանրապետության 

ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմինը և Կենտրոնական բանկը համատեղ 

հրամանով»: 



 

Հոդված 46. Երաշխիքային ֆոնդի միջոցները և երաշխիքային վճարները 

 

5. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչները, բացառությամբ 

անվճարունակ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչների, պարտավոր են սույն օրենքով 

նախատեսված կարգով երաշխիքային ֆոնդին վճարել միանվագ և պարբերական 

երաշխիքային վճարներ: Երաշխիքային վճարների հաշվարկման կարգը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: «սահմանում են Հայաստանի 

Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմինը և 

Կենտրոնական բանկը համատեղ հրամանով»: 

 

Հոդված 47. Կուտակային հատկացումների հատուցումը, տեղեկատվության 

փոխանակումը և վերահսկողությունը 

  
1. Կուտակային հատկացումների հատուցման դեպքի առկայության մասին որոշումը 

մասնակիցների ռեեստրը վարողն ընդունում է սույն օրենքի 49-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դիմումը ստանալուց հետո` 5 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, որից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մասնակցին հայտնում է 

հատուցման դեպքի առկայության (կամ դրա բացակայության) և սույն օրենքի 45-րդ 

հոդվածով նախատեսված տարբերության չափի մասին: 

2. Հատուցման դեպքի առկայության փաստը բացահայտելուց հետո` 2 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում, մասնակիցների ռեեստրը վարողն այդ մասին (ներառյալ` սույն օրենքի 

45-րդ հոդվածով նախատեսված տարբերության չափի) Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնին և երաշխիքային 

ֆոնդին` ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

փաստաթղթերը և տեղեկությունները: 

2. Հատուցման դեպքի առկայության փաստը բացահայտելուց հետո` 2 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում, մասնակիցների ռեեստրը վարողն այդ մասին (ներառյալ` սույն օրենքի 

45-րդ հոդվածով նախատեսված տարբերության չափի) Հայաստանի Հանրապետության 

ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի և Կենտրոնական բանկի համատեղ 

հրամանով սահմանված կարգով տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնին և երաշխիքային 

ֆոնդին»: 

7. Երաշխիքային ֆոնդի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի, ինչպես նաև մասնակիցների 

ռեեստրը վարողի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական 

ոլորտի պետական լիազորված մարմնի միջև տեղեկությունների փոխանակման կարգը և 

պայմանները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

«սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի պետական 

լիազորված մարմնի և Կենտրոնական բանկի համատեղ հրամանով»: 

 

Հոդված 54. Ծրագրային վճարը 

  



1. Ծրագրային վճարը մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում առկա կենսաթոշակային 

ֆոնդերի փայերի մասնակի մարումների հաշվին ամսական կտրվածքով վճարվող 

կենսաթոշակ է՝ բաշխված ըստ կյանքի սպասվող տևողության ամիսների: 

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում է ծրագրային 

վճարների հաշվարկման մեթոդաբանությունը և վճարման կարգը: 

«2. Ծրագրային վճարների հաշվարկման մեթոդաբանությունը և վճարման կարգը 

սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի պետական 

լիազորված մարմնի կողմից` համաձայնեցնելով ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ»: 

 

Հոդված 56. Մասնակցի կողմից կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցները 

ամբողջությամբ ստանալու պահանջը 

  
1. Մասնակիցն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ, ներառյալ` նախքան 

կենսաթոշակային տարիքը լրանալը, ներկայացնելու իր կենսաթոշակային հաշվում առկա 

(այդ թվում` մասնակցի կողմից նախկինում ներկայացված դիմումի հիման վրա ծրագրային 

վճարի տեսքով վճարվող կենսաթոշակը) միջոցները (անկախ դրանց չափից) 

ամբողջությամբ ստանալու պահանջ, եթե առկա է հետևյալ պայմաններից որևէ մեկը. 

1) մասնակիցն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել է աշխատանքային 

գործունեությամբ զբաղվելու կարողության երրորդ աստիճանի սահմանափակում ունեցող 

հաշմանդամ. 

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ներառված 

հիվանդություններով հիվանդանալու (վիճակներում գտնվելու) դեպքում՝ առողջապահության 

բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի տված 

եզրակացության հիման վրա. 

3) Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող օտարերկրացի մասնակիցը 

վերադառնում է իր մշտական բնակության երկիր: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հիմքերից որևէ մեկի առկայության դեպքում 

մասնակիցը դիմում է ներկայացնում մասնակիցների ռեեստրը վարողին՝ կցելով 

համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթեր: 

3. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում 

առկա փայերը մարվում են, և համապատասխան միջոցները վճարվում են նրան սույն 

օրենքի 55-րդ հոդվածով սահմանված կարգով` մասնակցի դիմումը և հավաստող 

փաստաթղթերն ստանալուց հետո` տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքերի: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված հիմքով մասնակցի պարտադիր 

կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը նախքան նրա կենսաթոշակային տարիքը մարվելու 

դեպքում առաջացած միջոցները հօգուտ մասնակցի փոխանցվում են համապատասխան 

օտարերկրյա պետությունում նրա անդամակցած կուտակային կենսաթոշակային 

համակարգին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած  

«կենսաթոշակային ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի և Հայաստանի 

Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի համատեղ 

հրամանով սահմանված» կարգով և պայմաններով: Եթե համապատասխան օտարերկրյա 

պետությունում անձը չի մասնակցում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի, կամ 

միջոցների փոխանցումն անհնար է որևէ այլ օբյեկտիվ պատճառով, ապա նա իր միջոցները 

կարող է ստանալ բացառապես սույն օրենքի 49-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

 



Հոդված 71. Պատասխանատվությունը սոցիալական վճարները չկատարելու կամ 

ուշացումով կատարելու համար 

  
1. Սույն օրենքով սոցիալական վճար կատարելու պարտավորություն ունեցող վարձու 

աշխատողները (նրանց համար սոցիալական վճար հաշվարկելու և փոխանցելու 

պարտավորություն ունեցող հարկային գործակալները) պատասխանատվություն են կրում 

սոցիալական վճարները չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու համար: Սոցիալական 

վճարը սահմանված ժամկետում չկատարելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա 

համար վարձու աշխատողը (նրա համար սոցիալական վճարներ հաշվարկելու և 

փոխանցելու պարտավորություն ունեցող հարկային գործակալը) վճարում է տույժ՝ 

ժամանակին չմուծված սոցիալական վճարի գումարի 0.15 տոկոսի չափով: 

Սույն մասով նախատեսված տույժը կիրառվում է ժամանակին չմուծված սոցիալական 

վճարի գումարների նկատմամբ՝ կետանցման ամբողջ ժամանակահատվածի համար, բայց 

ոչ ավելի, քան 365 օրվա համար: 

Սոցիալական վճարներ չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու համար գանձված 

տույժերը, որպես կուտակային հատկացում, փոխանցվում են մասնակիցների ռեեստրը 

վարողին, որոնց հաշվին ձեռք են բերվում այն պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի 

փայերը, որին այդ պահին կուտակային հատկացումներ է կատարվում մասնակցի համար 

(օգտին): 

Գանձված (մուծված) տույժերի հաշվին մասնակցի պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի 

փայերը որոշվում են՝ մասնակիցների եկամտից (այդ թվում` ստուգմամբ հայտնաբերված) 

պահված (վճարված) սոցիալական վճարի ընդհանուր գումարում տվյալ մասնակցի համար 

հաշվարկված սոցիալական վճարի գումարի չափից ելնելով: 

2. Սույն օրենքի դրույթների համաձայն՝ ժամանակին չպահված (կամ պակաս պահված) 

սոցիալական վճարի գումարները (այդ թվում՝ սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված` 

սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտը թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու 

դեպքում) հարկային գործակալի կողմից մասնակցից, Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, կարող են պահվել ոչ ավելի, քան վերջին երեք 

ամսվա համար: 

3. Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտը թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու 

դեպքում սոցիալական վճար կատարողից (հարկային գործակալից) սույն օրենքով 

սահմանված կարգով գանձվում է թաքցրած կամ պակաս ցույց տված սոցիալական վճարի 

հաշվարկման օբյեկտի նկատմամբ հաշվարկված (հարկային մարմնի կողմից) սոցիալական 

վճարի գումարը: 

Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտը թաքցնելը կամ պակաս ցույց տալը 

հարկային մարմին ներկայացված սոցիալական վճարների հաշվարկներում սոցիալական 

վճարի հաշվարկման օբյեկտը ցույց չտալն է, պակաս ցույց տալը կամ սոցիալական վճարի 

հաշվարկման օբյեկտ չառաջանալու մասին կեղծ տվյալներ ներկայացնելը: 

Սոցիալական վճար կատարողները (հարկային գործակալները) թաքցված կամ պակաս 

ցույց տրված սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտից սոցիալական վճարի 

գումարները, իսկ վարձու աշխատողները (հարկային գործակալները) նաև սույն օրենքի 71-

րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ստուգման ակտով հաշվարկված տույժերը վճարում են 

հարկային մարմնի կողմից ստուգման ակտը ներկայացվելուց հետո` 10-օրյա ժամկետում: 

Ստուգման ակտով առաջադրված սոցիալական վճարի գումարների նկատմամբ նշված 10-

օրյա ժամկետում տույժերը չեն հաշվարկվում: Այդ ժամկետը լրանալուց հետո ստուգման 

ակտով առաջադրված սոցիալական վճարի գումարների չվճարման կամ մասնակի 

վճարման դեպքում տույժերի հաշվարկի վերսկսման ժամանակ նշված 10-օրյա ժամկետը 

հաշվի չի առնվում: 



4. Սոցիալական վճարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում 

հարկային մարմինը որոշում է կայացնում սույն օրենքով սոցիալական վճար հաշվարկելու և 

փոխանցելու (գանձելու) պարտականություն ունեցող անձից (այսուհետ` սոցիալական վճար 

կատարող) ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ 

ծանուցում վերջինիս:  

Մինչև գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի դառնալը սոցիալական 

վճար կատարողի գույքի վրա կարող է արգելանք դրվել: Հարկային մարմնի կողմից 

վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով 

արգելանքը դնում է հարկային մարմինը` «Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 30.2-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում և կարգով: 

Սոցիալական վճար կատարողի կողմից գումարը գանձելու մասին որոշումն 

անբողոքարկելի դառնալու դեպքում գումարը գանձվում է «Վարչարարության հիմունքների 

և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ գլխով 

սահմանված կարգով:  

Գանձման ընթացքում սոցիալական վճար կատարողի կողմից պարտավորությունները 

մարվելու դեպքում գումարը գանձելու մասին որոշումն ուժը կորցրած է ճանաչվում, և 

գանձումը դադարեցվում է: 

Սոցիալական վճար կատարողի կողմից չկատարված` հարկային մարմնի կողմից 

վերահսկվող սոցիալական վճարի գծով պարտավորությունների գանձման նպատակով 

հարկային մարմինն իրավունք ունի պարտապանի (դեբիտորի) նկատմամբ պահանջի 

իրավունքի զիջման պայմանագրով ձեռք բերելու սոցիալական վճար կատարողի պահանջի 

իրավունքը և ստացված գումարներն ուղղելու սոցիալական վճար կատարողի 

պարտավորությունների մարմանը: 

Ընդ որում, հարկային մարմնին է անցնում իրավունքի անցման պահին առկա ծավալով 

պարտավորության (ներառյալ` ապառքը և դրա նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերը) պահանջի իրավունքը, իսկ 

պահանջի իրացման պահին, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված սոցիալական վճարների տույժերի հաշվարկման ժամկետները, կատարվում է 

պարտավորությունների վերահաշվարկ: 

Որպես հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող սոցիալական վճարի գծով 

պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց` հարկային մարմնի և 

սոցիալական վճար կատարողի միջև կարող է կնքվել գրավի պայմանագիր՝ Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով: Գրավի 

պայմանագիր կնքվելու դեպքում պարտավորությունները մարելու նպատակով կազմվում է 

պարտավորությունների աստիճանական մարման ժամանակացույց: 

(71-րդ հոդվածը խմբ. 17.12.15 ՀՕ-199-Ն, 16.12.16 ՀՕ-258-Ն) 

«5. Սույն հոդվածի դրույթները չեն տարածվում միջազգային կազմակերպություն 

հանդիսացող գործատուի հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող 

(պաշտոնեական պարտականությունները կատարող) վարձու աշխատողների համար այդ 

միջազգային կազմակերպության կողմից սոցիալական վճարներ կատարելու 

հարաբերությունների վրա, եթե ՀՀ միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված 

չէ:»: 

 

 



 


