ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔԸ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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«ՀՈԴՎԱԾ 165 . «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
կամ դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելը
1. «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կամ դրա
հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները ֆիզիկական անձանց կողմից
առաջին անգամ խախտելը, բացառությամբ աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային
իրավունքի նորմեր պարունակող նորմերը խախտելու դեպքերից ՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի
չափով ։
2. Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված՝ վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ տարվա
ընթացքում՝ «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կամ
այդ օրենքի հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները ֆիզիկական
անձանց
կողմից կրկին խախտելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում` նվազագույն
աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, ընդ որում՝ այդ օրենքի յուրաքանչյուր պահանջի
մի քանի խախտումներ թույլ տալու դեպքում յուրաքանչյուր խախտում համարվում է մեկ խախտում:
8
Գործատուի կողմից աշխատավարձ չհաշվարկելը և (կամ) չվճարելը
Հոդված 169 .
Գործատուի կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամ
ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելը կամ չվճարելը կամ ոչ աշխատողի մեղքով առաջացած
պարապուրդի ժամանակ վճարում չկատարելը կամ «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին և (կամ) 2-րդ հոդվածներով նախատեսված
չափից պակաս աշխատավարձ սահմանելը կամ այդ մեծությունը գերազանցող չափով
աշխատավարձը սխալ հաշվարկելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ` յուրաքանչյուր
աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի մեկ քառորդի չափով:
Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո` կրկին
անգամ, մեկ տարվա ընթացքում`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ` յուրաքանչյուր
չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի մեկ երկրորդի չափով:

Գործատուն ազատվում է սույն հոդվածով նախատեսված` աշխատավարձ չվճարելու համար
սահմանված պատասխանատվությունից, եթե աշխատավարձ ստացողը գործատուին
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չի ներկայացրել իր հանրային ծառայությունների համարանիշը
(սոցիալական ապահովության քարտը) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու
վերաբերյալ տեղեկանքը:

<<Գործատուն ազատվում է սույն հոդվածով նախատեսված` աշխատավարձ չվճարելու համար
սահմանված պատասխանատվությունից, եթե աշխատավարձ ստացողը գործատուին
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չի ներկայացրել իր հանրային ծառայությունների համարանիշը
(սոցիալական ապահովության քարտը) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու
վերաբերյալ տեղեկանքը և/կամ աշխատավարձը անկանխիկ ստանալու համար օրենքով
սահմանված ձևերից որևէ մեկը:>>։
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Հոդված 244 . Հարկային մարմինները
(վերնագիրը փոփ. 11.05.11 ՀՕ-155-Ն)
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Հարկային մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 41.4, 481, 169, 169 , 169 , 169 , 169 , 169 ,
14
15
2
3
4
6
7
8
9
12
169
հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով,169 , 170 , 170 , 170 , 170 , 170 , 170 , 170 , 170
և
13
170 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը, ինչպես
18
26
27
2
նաև սույն օրենսգրքի 1691, 1695 , 169 , 169 , 169 հոդվածներով, 198 հոդվածի երկրորդ և
երրորդ մասերով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` հարկային
իրավախախտումների մասով ու 158 հոդվածի տասներկուերորդ, տասնիններորդ մասերով, 165 և
10
165 հոդվածներով ով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` իրեն
վերապահված իրավասությունների շրջանակներում:
Հարկային մարմինների անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու և
վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության վերադաս
հարկային մարմնի վարչությունների պետերը և հարկային մարմնի հարկային (տարածքային)
տեսչության պետերը:

