
 

Համարը Համարը N 127-Ն Տ եսակը Տ եսակը Հիմնական
Տ իպը Տ իպը Համատեղ հրաման Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀԳՏ 2018.05.02/13(616) Հոդ.111 Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը Ֆինանսների նախարար Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 30.03.2018

Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը Ֆինանսների նախարար Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 30.03.2018
Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 12.05.2018 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹ ԵՐ ՊԵՏ ԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒ Տ ՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏ ԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԵՎ  ՀՀՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹ ԵՐ ՊԵՏ ԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒ Տ ՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏ ԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԵՎ  ՀՀ
Ֆ ԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԱՄԱՏ ԵՂ ՀՐԱՄԱՆԸ ԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿԱՅԻՆ Տ ԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾՖ ԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԱՄԱՏ ԵՂ ՀՐԱՄԱՆԸ ԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿԱՅԻՆ Տ ԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ

ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ Վ ՃԱՐԻ ԿԱՏ ԱՐՈՒ ՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԸՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ Վ ՃԱՐԻ ԿԱՏ ԱՐՈՒ ՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԸ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ,  ԴԻՄՈՒ ՄԻ ՁԵՎ Ը ԵՎ  ԿՈՒ Տ ԱԿԱՅԻՆՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ,  ԴԻՄՈՒ ՄԻ ՁԵՎ Ը ԵՎ  ԿՈՒ Տ ԱԿԱՅԻՆ

ԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿ ՍՏ ԱՆԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԻ Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿ ՍՏ ԱՆԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԻ Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ
ԳՈՐԾԱՏ ՈՒ ՆԵՐԻՆ Տ ԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆԳՈՐԾԱՏ ՈՒ ՆԵՐԻՆ Տ ԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՆԱԽԱՐԱՐ

2018 թվականի մարտի 20-ի 2018 թվականի մարտի 30-ի

N 182-Ն N 127-Ն

 

Հ Ա Մ Ա Տ Ե Ղ  Հ Ր Ա Մ Ա ՆՀ Ա Մ Ա Տ Ե Ղ  Հ Ր Ա Մ Ա Ն
 

ԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿԱՅԻՆ Տ ԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ Վ ՃԱՐԻ ԿԱՏ ԱՐՈՒ ՄԸԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿԱՅԻՆ Տ ԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ Վ ՃԱՐԻ ԿԱՏ ԱՐՈՒ ՄԸ
ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ,  ԴԻՄՈՒ ՄԻԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ,  ԴԻՄՈՒ ՄԻ

ՁԵՎ Ը ԵՎ  ԿՈՒ Տ ԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿ ՍՏ ԱՆԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԻ Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼՁԵՎ Ը ԵՎ  ԿՈՒ Տ ԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿ ՍՏ ԱՆԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԻ Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՐԾԱՏ ՈՒ ՆԵՐԻՆ Տ ԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՐԾԱՏ ՈՒ ՆԵՐԻՆ Տ ԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ

ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ
 
Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-

րդ և 6-րդ մասերը
 

Հրամայում ենքՀրամայում ենք
 
1. Սահմանել`
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1) կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին
դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին
հարկային մարմին ներկայացվող դիմումի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) կուտակային կենսաթոշակ ստանալու մասին դիմումի վերաբերյալ հարկային մարմնի կողմից գործատուներին
տեղեկացնելու կարգը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Սույն համատեղ հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 
Վ .  ՀարությունյանՎ .  Հարությունյան Վ .  ԱրամյանՎ .  Արամյան

 

Հա վել վա ծ N  1Հա վել վա ծ N  1

ՀՀ կա ռա վա րությա նն ա ռընթեր ՀՀ կա ռա վա րությա նն ա ռընթեր 

պ ետ ա կա ն եկա մուտ ների պ ետ ա կա ն եկա մուտ ների 

կոմիտ եի նա խա գա հիկոմիտ եի նա խա գա հի

2018 թվա կա նի մա րտ ի 20-ի 2018 թվա կա նի մա րտ ի 20-ի 

N  182-Ն և N  182-Ն և 

ՀՀ ֆինա նսների նա խա րա րի ՀՀ ֆինա նսների նա խա րա րի 

2018 թվա կա նի մա րտ ի 30-ի2018 թվա կա նի մա րտ ի 30-ի

N  127-Ն N  127-Ն հա մա տ եղ հրա մա նիհա մա տ եղ հրա մա նի

  
Կ Ա Ր ԳԿ Ա Ր Գ

  
ԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿԱՅԻՆ Տ ԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ Վ ՃԱՐԻ ԿԱՏ ԱՐՈՒ ՄԸԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿԱՅԻՆ Տ ԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ Վ ՃԱՐԻ ԿԱՏ ԱՐՈՒ ՄԸ

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ
  
1.  Սույն կարգով կարգավորվում են կենսաթոշ ակային տարիքը լրացած` կուտակային1.  Սույն կարգով կարգավորվում են կենսաթոշ ակային տարիքը լրացած` կուտակային

կենսաթոշ ակային բաղադրիչի մասնակցի (այսուհետ` մասնակից)  կողմից սոցիալական վճարիկենսաթոշ ակային բաղադրիչի մասնակցի (այսուհետ` մասնակից)  կողմից սոցիալական վճարի
կատարումը դադարեցնելու մասին դիմումը (այսուհետ` դիմում)  հարկային մարմին ներկայացնելու հետկատարումը դադարեցնելու մասին դիմումը (այսուհետ` դիմում)  հարկային մարմին ներկայացնելու հետ
կապված հարաբերությունները:կապված հարաբերությունները:

2.  Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն «Կուտակային կենսաթոշ ակների մասին»2.  Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն «Կուտակային կենսաթոշ ակների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված իմաստը:Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված իմաստը:

3.  Կենսաթոշ ակային տարիքը լրանալու դեպքում մասնակիցը կարող է  դադարեցնել սոցիալական3.  Կենսաթոշ ակային տարիքը լրանալու դեպքում մասնակիցը կարող է  դադարեցնել սոցիալական
վճարների կատարումը` սույն համատեղ հրամանի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ձևովվճարների կատարումը` սույն համատեղ հրամանի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ձևով
հարկային մարմին դիմում ներկայացնելու միջոցով:հարկային մարմին դիմում ներկայացնելու միջոցով:

4.  Սույն կարգի կիրառության իմաստով` կենսաթոշ ակային տարիքը լրացած` սոցիալական վճար4.  Սույն կարգի կիրառության իմաստով` կենսաթոշ ակային տարիքը լրացած` սոցիալական վճար
կատարած (այդ թվում` օտարերկրյա քաղաքացիներ և քաղաքացիություն չունեցող անձինք)կատարած (այդ թվում` օտարերկրյա քաղաքացիներ և քաղաքացիություն չունեցող անձինք)
մասնակիցներն են`մասնակիցներն են`

1)  վարձու աշ խատողները.1)  վարձու աշ խատողները.
2)  անհատ ձեռնարկատերերը.2)  անհատ ձեռնարկատերերը.
3)  նոտարները.3)  նոտարները.
4)  ինքնազբաղված անձինք:4)  ինքնազբաղված անձինք:
5.  Վ արձու աշ խատողը (բացառությամբ հարկային գործակալի պարտականությունից ազատված5.  Վ արձու աշ խատողը (բացառությամբ հարկային գործակալի պարտականությունից ազատված

գործատուի վարձու աշ խատողի)  դիմումը ներկայացնում է  գործատուին` թղթային տարբերակով:գործատուի վարձու աշ խատողի)  դիմումը ներկայացնում է  գործատուին` թղթային տարբերակով:
Գործատուն վարձու աշ խատողի դիմումի մասին տեղեկատվությունը հարկային մարմնին հայտնում էԳործատուն վարձու աշ խատողի դիմումի մասին տեղեկատվությունը հարկային մարմնին հայտնում է
օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացվող գրանցման հայտի միջոցով:  Այս դեպքումօրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացվող գրանցման հայտի միջոցով:  Այս դեպքում
դիմումը համարվում է  հարկային մարմին ներկայացված` գործատուին ներկայացնելու պահից:դիմումը համարվում է  հարկային մարմին ներկայացված` գործատուին ներկայացնելու պահից:

6.  Անհատ ձեռնարկատերը,  նոտարը,  հարկային գործակալի պարտականությունից ազատված6.  Անհատ ձեռնարկատերը,  նոտարը,  հարկային գործակալի պարտականությունից ազատված
գործատուի վարձու աշ խատողը և ինքնազբաղված անձը դիմումը հարկային մարմին ներկայացնում ենգործատուի վարձու աշ խատողը և ինքնազբաղված անձը դիմումը հարկային մարմին ներկայացնում են
էլեկտրոնային եղանակով:է լեկտրոնային եղանակով:
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Հա վել վա ծ N  2Հա վել վա ծ N  2

ՀՀ կա ռա վա րությա նն ա ռընթեր ՀՀ կա ռա վա րությա նն ա ռընթեր 

պ ետ ա կա ն եկա մուտ ների պ ետ ա կա ն եկա մուտ ների 

կոմիտ եի նա խա գա հիկոմիտ եի նա խա գա հի

2018 թվա կա նի մա րտ ի 20-ի 2018 թվա կա նի մա րտ ի 20-ի 

N  182-Ն և N  182-Ն և 

ՀՀ ֆինա նսների նա խա րա րի ՀՀ ֆինա նսների նա խա րա րի 

2018 թվա կա նի մա րտ ի 30-ի2018 թվա կա նի մա րտ ի 30-ի

N  127-Ն N  127-Ն հա մա տ եղ հրա մա նիհա մա տ եղ հրա մա նի

  
ԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿԱՅԻՆ Տ ԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ Վ ՃԱՐԻ ԿԱՏ ԱՐՈՒ ՄԸԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿԱՅԻՆ Տ ԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ Վ ՃԱՐԻ ԿԱՏ ԱՐՈՒ ՄԸ

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԻ ՁԵՎ ԸԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԻ ՁԵՎ Ը

Դ Ի Մ ՈՒ  ՄԴ Ի Մ ՈՒ  Մ

ԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿԱՅԻՆ Տ ԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿԱՅԻՆ Տ ԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ
ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ

Վ ՃԱՐԻ ԿԱՏ ԱՐՈՒ ՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒՎ ՃԱՐԻ ԿԱՏ ԱՐՈՒ ՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ

Փ աստաթղթի մուտքագրման համարըՓ աստաթղթի մուտքագրման համարը
________________________________________________________________

(լ րա ցվում է հա րկա յին մա րմնի կողմից` դիմումն(լ րա ցվում է հա րկա յին մա րմնի կողմից` դիմումն

էլ եկտ րոնա յին եղա նա կով ներկա յա ցնել ու դեպ քում)էլ եկտ րոնա յին եղա նա կով ներկա յա ցնել ու դեպ քում)

1.  Մասնակցի անունը,  ազգանունը1.  Մասնակցի անունը,  ազգանունը 2.  Մասնակցի բնակության վայրը2.  Մասնակցի բնակության վայրը

    

3.  ՀՎ ՀՀ (առկայության դեպքում)3.  ՀՎ ՀՀ (առկայության դեպքում)

  

Անձը հաստատողԱնձը հաստատող
փաստաթղթիփաստաթղթի

6.  Հանրային6.  Հանրային
ծառայություններիծառայությունների
համարանիշ ը կամհամարանիշ ը կամ
հանրայինհանրային
ծառայություններիծառայությունների
համարանիշ  չստանալուհամարանիշ  չստանալու
մասին տեղեկանքիմասին տեղեկանքի
համարըհամարը

7.  Ներկայացնելու օրը,  ամիսը,7.  Ներկայացնելու օրը,  ամիսը,
տարեթիվըտարեթիվը

4.  Տ եսակը4.  Տ եսակը 5.5.
ՆույնականացմանՆույնականացման
համարըհամարը

      

____ ______________20 թ.____ ______________20 թ.Կենսաթոշ ակային տարիքը լրանալու կապակցությամբԿենսաթոշ ակային տարիքը լրանալու կապակցությամբ
ցանկանում եմ սոցիալական վճարների կատարումըցանկանում եմ սոցիալական վճարների կատարումը
դադարեցնել:դադարեցնել:

8.  Մասնակցի ( լիազորված անձի)8.  Մասնակցի ( լիազորված անձի)
ստորագրությունըստորագրությունը

  

Սույն համատեղ հրամանի իմաստով անձը հաստատող փաստաթղթերն են՝  ՀՀ քաղաքացիներիՍույն համատեղ հրամանի իմաստով անձը հաստատող փաստաթղթերն են՝  ՀՀ քաղաքացիների
համար` ՀՀ անձնագիրը,  նույնականացման քարտը,  օտարերկրյա քաղաքացու և քաղաքացիությունհամար` ՀՀ անձնագիրը,  նույնականացման քարտը,  օտարերկրյա քաղաքացու և քաղաքացիություն
չունեցող անձի համար` ՀՀ-ում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը,  փախստականիչունեցող անձի համար` ՀՀ-ում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը,  փախստականի
կարգավիճակ ունեցող անձի համար` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը:կարգավիճակ ունեցող անձի համար` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը:
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Հա վել վա ծ N  3Հա վել վա ծ N  3

ՀՀ կա ռա վա րությա նն ա ռընթեր ՀՀ կա ռա վա րությա նն ա ռընթեր 

պ ետ ա կա ն եկա մուտ ների պ ետ ա կա ն եկա մուտ ների 

կոմիտ եի նա խա գա հիկոմիտ եի նա խա գա հի

2018 թվա կա նի մա րտ ի 20-ի 2018 թվա կա նի մա րտ ի 20-ի 

N  182-Ն և N  182-Ն և 

ՀՀ ֆինա նսների նա խա րա րի ՀՀ ֆինա նսների նա խա րա րի 

2018 թվա կա նի մա րտ ի 30-ի2018 թվա կա նի մա րտ ի 30-ի

N  127-Ն N  127-Ն հա մա տ եղ հրա մա նիհա մա տ եղ հրա մա նի

  
Կ Ա Ր ԳԿ Ա Ր Գ

  
ԿՈՒ Տ ԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿ ՍՏ ԱՆԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԻ Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐԿԱՅԻՆԿՈՒ Տ ԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹ ՈՇԱԿ ՍՏ ԱՆԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒ ՄԻ Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐԿԱՅԻՆ

ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՐԾԱՏ ՈՒ ՆԵՐԻՆ Տ ԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՐԾԱՏ ՈՒ ՆԵՐԻՆ Տ ԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ
  
1.  Սույն կարգով կարգավորվում են «Կուտակային կենսաթոշ ակների մասին»  Հայաստանի1.  Սույն կարգով կարգավորվում են «Կուտակային կենսաթոշ ակների մասին»  Հայաստանի

Հանրապետության օրենքով սահմանված` մասնակցի կողմից ռեեստրը վարողին ներկայացված`Հանրապետության օրենքով սահմանված` մասնակցի կողմից ռեեստրը վարողին ներկայացված`
կուտակային կենսաթոշ ակ ստանալու մասին դիմումի (այսուհետ` դիմում)  վերաբերյալ հարկային մարմնիկուտակային կենսաթոշ ակ ստանալու մասին դիմումի (այսուհետ` դիմում)  վերաբերյալ հարկային մարմնի
կողմից գործատուին տեղեկացնելու հետ կապված հարաբերությունները:կողմից գործատուին տեղեկացնելու հետ կապված հարաբերությունները:

2.  Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն «Կուտակային կենսաթոշ ակների մասին»2.  Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն «Կուտակային կենսաթոշ ակների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված իմաստը:Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված իմաստը:

3.  Սույն կարգի կիրառության իմաստով,  դիմում ներկայացրած մասնակիցներ են համարվում3.  Սույն կարգի կիրառության իմաստով,  դիմում ներկայացրած մասնակիցներ են համարվում
«Կուտակային կենսաթոշ ակների մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ և 56-րդ«Կուտակային կենսաթոշ ակների մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ և 56-րդ
հոդվածներով նախատեսված դեպքերում ռեեստրը վարողին կուտակային կենսաթոշ ակ ստանալու մասինհոդվածներով նախատեսված դեպքերում ռեեստրը վարողին կուտակային կենսաթոշ ակ ստանալու մասին
դիմում ներկայացնելու իրավունք ունեցող անձինք:դիմում ներկայացնելու իրավունք ունեցող անձինք:

4.  Հարկային մարմինը դիմում ներկայացրած մասնակիցների վերաբերյալ գործատուներին4.  Հարկային մարմինը դիմում ներկայացրած մասնակիցների վերաբերյալ գործատուներին
տեղեկացնում է  ռեեստր վարողից տեղեկատվությունն ստանալուց հետո մեկ աշ խատանքային օրվատեղեկացնում է  ռեեստր վարողից տեղեկատվությունն ստանալուց հետո մեկ աշ խատանքային օրվա
ընթացքում` է լեկտրոնային ծանուցման եղանակով` www.taxs ervice. am կայքէջին կից գործող` https : //file-ընթացքում` է լեկտրոնային ծանուցման եղանակով` www.taxs ervice. am կայքէջին կից գործող` https : //file-
online. taxs ervice. am հաշ վետվությունները ներկայացնելու է լեկտրոնային համակարգի միջոցով:online. taxs ervice. am հաշ վետվությունները ներկայացնելու է լեկտրոնային համակարգի միջոցով:

5.  Գործատուին ներկայացվող է լեկտրոնային ծանուցման մեջ  արտացոլվում են ռեեստրը վարողին5.  Գործատուին ներկայացվող է լեկտրոնային ծանուցման մեջ  արտացոլվում են ռեեստրը վարողին
կուտակային կենսաթոշ ակ ստանալու մասին դիմում ներկայացրած մասնակիցների վերաբերյալ հետևյալկուտակային կենսաթոշ ակ ստանալու մասին դիմում ներկայացրած մասնակիցների վերաբերյալ հետևյալ
տվյալները`տվյալները`

1)  անունը,  ազգանունը.1)  անունը,  ազգանունը.
2)  հանրային ծառայությունների համարանիշ ը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ2)  հանրային ծառայությունների համարանիշ ը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ

չստանալու մասին տեղեկանքի համարը.չստանալու մասին տեղեկանքի համարը.
3)  անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համարը.3)  անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համարը.
4)  ծննդյան օրը,  ամիսը,  տարեթիվը.4)  ծննդյան օրը,  ամիսը,  տարեթիվը.
5)  կուտակային կենսաթոշ ակ ստանալու մասին դիմումը ներկայացնելու օրը,  ամիսը,  տարեթիվը:5)  կուտակային կենսաթոշ ակ ստանալու մասին դիմումը ներկայացնելու օրը,  ամիսը,  տարեթիվը:
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