
Հարգելի գործընկեր 

Մեկից ավելի հիմքով վճարված դրոշմանիշային վճարը հետ ստանալու համար կազմված 
դիմումները և կից տեղեկանքները կարող եք ներկայացնել 2018թ. հունվարի 1-ից փետրվարի 
28-ն ընկած ժամանակահատվածում: 1

Մեկից ավելի հիմքով վճարված դրոշմանիշային վճարը հետ ստանալու եղանակների կարգին 
ծանոթանալու համար հարկավոր է կատարել հետևյալ քայլերը. 

 

ՔԱՅԼ 1- Մուտք գործեք www.1000plus.am կայք 

 

ՔԱՅԼ 2. Ընտրեք §Մեր մասին¦ բաժինը, սեղմեք §նորություններ¦ տողը 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Դիմումները ցանկալի է ներկայացնել 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա վճարումները կատարելուց 
հետո՝ հունվարի 20-ից, որպեսզի դեկտեմբեր ամսվա վճարումը ևս ներառվի հաշվարկի մեջ:   
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ՔԱՅԼ 3. §Նորություններ¦ բաժնում 10 հունվարի 2018 ամսաթվի հղմամբ տեղադրված է 
«Մեկից ավելի հիմքով վճարված դրոշմանիշային վճարի վերադարձի դիմում¦-ի ձևը և 
դիմումի ներկայացման մասին տեղեկատվություն2

 

: Սեղմեք վերնագրի վրա, ծանոթացեք 
ներկայացման կարգին:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Մեկից ավելի հիմքով վճարված դրոշմանիշային վճարը հետ ստանալու եղանակները և կարգը ամբողջությամբ 
ներկայացված է նորություններ բաժնի՝ 14 դեկտեմբեր 2017 թվականի ամսաթվի հղմամբ տեղադրված նյութում:    
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ՔԱՅԼ 4. Դիմումի ձևը լրացնելու համար ընտրեք §ներբեռնել այստեղ¦ տողը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՔԱՅԼ 5. Պահպանել  ստորև ներկայացված կարգի պահանջները 

Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը կրկին անգամ հիշեցնում է, որ այն 
քաղաքացիները, որոնք աշխատում են մեկից ավել գործատուների մոտ կարող են 
Հիմնադրամից ետ ստանալ նույն հաշվետու ժամանակաշրջանում (ամսում) 1000 դրամից 
ավել վճարված դրոշմանիշային վճարները` Երեւան, Վ. Սարգսյան 6, 0010 հասցեով 
փոստային եղանակով ներկայացնելով. 

1. Սահմանված ձևի լրացված դիմում` ուղղված Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարուժան 
Ավետիքյանին 

2. ՊԵԿ որևէ բաժանմունքից տրված տեղեկանք` ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽՈՐԴ ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՎՃԱՐՎԱԾ (ԱՆՁԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՊԱՀՎԱԾ) ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԻ ՄԱՍԻՆ (ՁԵՎ 4)* 
ՀՀ Կառավարության 02.02.2017թ. թիվ 86-Ն որոշման համաձայն ՊԵԿ-ից ստացված Ձև 4 
տեղեկանքը ստանալու համար Դուք ՊԵԿ-ի տարածքային ստորաբաժանում պետք է 
ներկայացնեք Ձեր յուրաքանչյուր գործատուից ստացված տեղեկանք առ այն, որ 
դրոշմանիշային վճարները պահվել են հենց Ձեզանից: 
Գործատուներից ստացված տեղեկանքները Հիմնադրամ ներկայացնելու կարիք չկա: 
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Դիմումն ու ՊԵԿ-ից ստացված Ձև 4 տեղեկանքը սահմանված կարգով ներկայացնելու 
դեպքում երկօրյա ժամկետում Ձեր նշած բանկային հաշվին կփոխանցվի ավել վճարված ու 
պահանջված դրոշմանիշային վճարը: 
ՊԵԿ-ից ստացված Ձև 4 տեղեկանքը եթե ներկայացված չէ, ապա Ձեր դիմումը կմերժվի: 
Հիշեցնում ենք նաև, որ ավել վճարված 1000-ական դրամները ետ ստանալու համար դիմումն 
ու ՊԵԿ-ի տեղեկանքը պետք է Հիմնադրամ ներկայացնել մինչև 2018 թվականի փետրվարի 
28-ը
* Պաշտպանության նախարարությունում, Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարությունում, Ազգային անվտանգության ծառայությունում, Ոստիկանությունում, 
դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում, քրեակատարողական 
ծառայությունում աշխատանքային պայմանագրով աշխատող կամ համապատասխան 
պետական մարմիններից աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման 
քաղաքացիական-իրավական պայմանագրով եկամուտ ստացող անձանց մասով վճարված 
դրոշմանիշային վճարների չափի մասին տեղեկանքը տրամադրում է այն համապատասխան 
պետական մարմինը, որից աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների 
մատուցման քաղաքացիական-իրավական պայմանագրով եկամուտ է ստանում տվյալ անձը: 

: 
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