
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ և ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

 

«29» սեպտեմբերի 2020 թ.        N  2 - Լ 

 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ և ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ 

ՊԱԼԱՏ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ  ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼՈՒ 

ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ 

Պալատ) կանոնադրության 14.16.19–րդ կետը` Պալատի խորհուրդը որոշում է` 

1. Հաստատել «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների 

պալատ» հասարակական կազմակերպության անդամակցության կարգը 

(Անդամակցության կարգ)՝ համաձայն հավելվածի։    

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Պալատի պաշտոնական կայքում 

հրապարակվելուց հետո։ 

       

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

 



 

1 
 

Հավելված 

«Հայաստանի աուդիտորների 

և փորձագետ հաշվապահների 

պալատ» հասարակական 

կազմակերպության խորհրդի 

2020թ. սեպտեմբերի 29-ի  

N 2 - Լ որոշման 

 

 

ԿԱՐԳ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ և ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ 

ՊԱԼԱՏ»  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼՈՒ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ք. Երևան 2020թ. 

  



 

2 
 

 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

1 Ընդհանուր դրույթներ ...................................................................................... 3 

2 Պալատին անդամակցության պայմանները և պահանջները .......................... 5 

2.1 Կազմակերպության անդամակցության պայմանները և պահանջները ........... 6 

2.2 Ֆիզիկական անձի անդամակցության պայմանները և պահանջները ............. 6 

3 Պալատին անդամակցության կարգը .............................................................. 6 

3.1 Կազմակերպության՝ Պալատին անդամակցության կարգը ............................ 6 

3.2 Ֆիզիկական անձի` Պալատին անդամակցության կարգը ............................... 9 

4 Փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են Պալատին անդամակցելու համար . 12 

4.1 Անդամակցության համար Պալատին ներկայացվող փաստաթղթերի 

նկատմամբ պահանջներ .......................................................................................... 12 

4.2 Պալատին որպես աուդիտորական կազմակերպություն անդամակցելու 

համար դիմորդ կազմակերպության կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը ........... 12 

4.3 Պալատին որպես աուդիտոր անդամակցելու համար ֆիզիկական անձի 

կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը .................................................................... 15 

4.4 Պալատին որպես փորձագետ հաշվապահ անդամակցելու համար 

ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը ...................................... 16 

5 Փոփոխություններ Պալատի ռեեստրում պարունակվող տեղեկություններում
 17 

5.1 Պալատի ռեեստրում փոփոխությունների կատարման համար ներկայացվող 

փաստաթղթերի նկատմամբ պահանջներ ................................................................ 17 

5.2 Փաստաթղթեր, որոնք ներկայացվում են փոփոխությունների համար .......... 19 

6 Պալատի անդամների իրավունքները և պարտականությունները ................ 34 

6.1 Պալատի անդամների իրավունքները............................................................ 34 
6.2 Պալատի անդամների պարտականությունները ............................................ 36 

7 Պալատին անդամավճարների վճարման կարգը և պայմանները ................. 37 

7.1 Անդամավճարների տեսակները, չափը և օգտագործումը ............................. 37 

7.2 Անդամավճարների վճարման ժամկետները .................................................. 39 

8 Պալատին անդամակցության կասեցման և վերականգնման կարգը և 

պայմանները ........................................................................................................ 40 

9 Պալատին անդամակցության դադարեցման կարգը և պայմանները ........... 43 

10 Անդամակցության վերականգնումը Պալատին՝ դատարանի որոշման հիման 
վրա ...................................................................................................................... 46 

11 Հավելվածներ ................................................................................................ 47 
 

  



 

3 
 

1 Ընդհանուր դրույթներ 

1.1.1 «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների 

պալատ» հասարակական կազմակերպությանը (այսուհետ՝ Պալատ) 

անդամակցելու կարգը մշակվել է համաձայն Պալատի 

կանոնադրության։ 

1.1.2 Սույն կարգը սահմանում է Պալատին անդամակցության 

պայմանները և պահանջները, Պալատի անդամ ընդունելու կարգը, 

Պալատին անդամակցությունը կասեցնելու, վերականգնելու և 

դադարեցնելու պայմանները և կարգը, Պալատի անդամների 

իրավունքները և պարտականությունները։ 

1.1.3 Հիմնական հասկացությունները և տերմինները (եզրույթները), 

որոնք օգտագործվում են սույն կարգում՝ 

1) Մասնագիտացված կառույց՝ «Հաշվապահական հաշվառման 
և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային 

վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներով 

հավատարմագրված հասարակական կազմակերպություն. 

2) Հանրային վերահսկողության խորհուրդ՝ հաշվապահական 
հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման 

նկատմամբ հանրային վերահսկողության գործառույթներ 

իրականացնելու նպատակով «Հաշվապահական հաշվառման և 

աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային 

վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ֆինանսների 

նախարարությանը կից ստեղծված մարմին. 

3) Ռեեստր՝ «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական կազմակերպության 

անդամների՝ աուդիտորների, փորձագետ հաշվապահների և 

աուդիտորական կազմակերպությունների ռեեստր. 

4) Միասնական ռեեստր՝ «Հաշվապահական հաշվառման և 

աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային 

վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված՝ 

Հանրային վերահսկողության խորհրդի կողմից վարվող 

աուդիտորների, փորձագետ հաշվապահների և աուդիտորական 

կազմակերպությունների ռեեստր. 

5) աուդիտորի որակավորման վկայական՝  

 «Աուդիտորական գործունեության մասին» 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 4–ի ՀՕ–283–Ն օրենքի համաձայն տրված 

աուդիտորի որակավորման վկայական. 

 «Աուդիտորական գործունեության մաuին» 2002 թվականի 

դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-512-Ն oրենքի համաձայն տրված և 
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«Աուդիտորական գործունեության մաuին» 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 4–ի ՀՕ–283–Ն օրենքի «Անցումային 

դրույթներ» 30–րդ հոդվածի համաձայն գործողության մեջ 

գտնվող աուդիտորի որակավորման վկայական. 

6) փորձագետ հաշվապահի որակավորման վկայական՝  

 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 4–ի ՀՕ–283–Ն օրենքի համաձայն տրված 

փորձագետ հաշվապահի որակավորման վկայական.  

 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» 2002 թվականի 

դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-515-Ն օրենքի համաձայն տրված և 

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 4–ի ՀՕ–283–Ն օրենքի «Անցումային 

դրույթներ»-ի 29–րդ հոդվածի համաձայն գործողության 

մեջ գտնվող հաշվապահի որակավորման վկայական. 

 Կենտրոնական բանկի կողմից տրված և 

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 4–ի ՀՕ–283–Ն օրենքի «Անցումային 

դրույթներ»-ի 29–րդ հոդվածի համաձայն գործողության 

մեջ գտնվող հաշվապահի որակավորման վկայական.  

7) շարունակական մասնագիտական զարգացում՝ 

Հաշվապահների միջազգային դաշնության կրթական 7-րդ 

ստանդարտի պահանջների հիման վրա Պալատի կողմից 

հաստատված և Հանրային վերահսկողության խորհրդի հետ 

համաձայնեցված Պալատի անդամ աուդիտորների և 

փորձագետ հաշվապահների շարունակական մասնագիտական 

զարգացման կարգի համաձայն իրականացվող 

մասնագիտական զարգացման գործընթաց.  

8) դիմորդ՝ կազմակերպություն կամ ֆիզիկական անձ, որը դիմել է 
Պալատին՝ անդամակցելու համար։  

9) աուդիտորական կազմակերպություն՝ Մասնագիտացված 
կառույցի անդամ հանդիսացող իրավաբանական անձ, որն 

իրավունք ունի մատուցելու աուդիտորական ծառայություններ. 

10) աուդիտոր՝ Մասնագիտացված կառույցի անդամ հանդիսացող 
ֆիզիկական անձ, որն ունի աուդիտորի որակավորում. 

11) փորձագետ հաշվապահ՝ Մասնագիտացված կառույցի անդամ 
հանդիսացող ֆիզիկական անձ, որն ունի փորձագետ 

հաշվապահի որակավորում.  

12) ՀԳԳՀ՝ Ռեեստրում հիմնական գրառման գրանցման համարն է, 
որը հանդիսանում է Պալատի անդամի անդամակցելու 
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վերաբերյալ տվյալները մուտքագրելու գրառման գրանցման 

համարը։ 

1.1.4 Պալատին անդամակցությունը կամավոր է։ 

1.1.5 Պալատին կարող են անդամակցել՝ 

 «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված աուդիտորական կազմակերպությունները և 

աուդիտորները. 

 «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 

«Անցումային դրույթներ» հոդվածի 3–րդ մասով նախատեսված 

վկայականներ ունեցող անձինք՝ որպես աուդիտորներ։ Նշված 

անձինք կարող են անդամակցել մինչև վկայականի ուժի մեջ 

լինելու ժամկետի ավարտը. 

 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված փորձագետ հաշվապահները. 

 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ 

«Անցումային դրույթներ» հոդվածի 3–րդ մասով նախատեսված 

վկայականներ ունեցող անձինք՝ որպես փորձագետ 

հաշվապահներ։ Նշված անձինք կարող են անդամակցել մինչև 

վկայականի ուժի մեջ լինելու ժամկետի ավարտը։ 

1.1.6 Պալատի անդամ կարող են լինել Պալատի կանոնադրությունն 

ընդունող աուդիտորական կազմակերպությունները, աուդիտորները 

և փորձագետ հաշվապահները, որոնք բավարարում են 

«Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության 

կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին» ՀՀ 

օրենքով, Պալատի կանոնադրությամբ և սույն կարգով սահմանված 

անդամակցության պայմաններին և պահանջներին։ 

1.1.7 Աուդիտորական կազմակերպությունները, աուդիտորները և 

փորձագետ հաշվապահները կարող են անդամակցել միայն մեկ 

Մասնագիտացված կառույցի։ 

1.1.8 Պալատն իր անդամներին իրազեկում է էլեկտրոնային փոստի կամ 

փոստային առաքումների միջոցով (նախապատվությունը տրվում է 

էլեկտրոնային փոստի միջոցով իրազեկմանը)։ Էլեկտրոնային 

փոստի հասցեների, փոստային առաքումների հասցեների, ինչպես 

նաև հեռախոսների համարների պատշաճ աղբյուր են հանդիսանում 

Ռեեստրի տեղեկությունները։  

1.1.9 Պալատին իրազեկման հասցեները ներառված են Հանրային 

վերահսկողության խորհրդի պաշտոնական կայքում ներկայացված 

Միասնական ռեեստրի տեղեկություններում։  

2 Պալատին անդամակցության պայմանները և պահանջները 
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2.1 Կազմակերպության անդամակցության պայմանները և 

պահանջները  

2.1.1 Պալատին անդամակցելու համար դիմորդ կազմակերպությունը 

պետք է բավարարի հետևյալ պայմանները և պահանջները՝ 

1) լինի առևտրային կազմակերպություն, բացառությամբ բաց 

բաժնետիրական ընկերության. 

2) ունենա առնվազն երեք աշխատող աուդիտոր, որոնցից 

երկուսն այլ գործատուի մոտ չեն աշխատում, բացառությամբ 

գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական բնույթի 

աշխատանքների. 

3) կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի առնվազն 51 

տոկոսը պատկանի աուդիտորներին և (կամ) աուդիտորական 

կազմակերպություններին. 

4) եթե կազմակերպությունն ունի կոլեգիալ գործադիր մարմին, 

ապա կոլեգիալ գործադիր մարմնում աուդիտորների թիվը 

չպետք է պակաս լինի կոլեգիալ գործադիր մարմնի կազմի 

առնվազն 50 տոկոսից: Եթե կազմակերպությունն ունի 

միանձնյա գործադիր մարմին, ապա միանձնյա գործադիր 

մարմին հանդիսացող անձը պետք է լինի աուդիտոր. 

5) սահմանի աուդիտորական ծառայության որակի հսկողության 

կանոններ և պահպանի այդ կանոնները. 

6) վճարի Պալատին մուտքի վճար՝ վերջինիս սահմանած կարգով և 

չափով: 

2.2 Ֆիզիկական անձի անդամակցության պայմանները և պահանջները 

2.2.1 Պալատին անդամակցելու համար դիմորդ ֆիզիկական անձը պետք 

է բավարարի հետևյալ պահանջները՝ 

1) ունենա աուդիտորի որակավորման վկայական կամ 

փորձագետ հաշվապահի որակավորման վկայական. 

2) չունենա ֆինանսատնտեսական ոլորտին, ինչպես նաև ոչ մեծ 

ծանրության հանցագործություններին վերաբերող՝ չհանված 

կամ չմարված դատվածություն. 

3) չունենա միջին ծանրության, ծանր և առանձնապես ծանր 

հանցագործություններին վերաբերող դատվածություն. 

4) վճարի Պալատին մուտքի վճար՝ վերջինիս սահմանած 

կարգով և չափով: 

3 Պալատին անդամակցության կարգը 

3.1 Կազմակերպության՝ Պալատին անդամակցության կարգը 
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3.1.1 Դիմորդ կազմակերպությունները, որոնք անդամակցելու համար 

դիմել են Պալատին, պետք է ծանոթանան Պալատի 

կանոնադրությանը, Պալատին անդամակցության մասին սույն 

կարգին, Մասնագիտական էթիկայի կանոնագրքին և Պալատի 

ներքին իրավական այլ ակտերին։ Նշված փաստաթղթերը 

տեղադրված են Պալատի պաշտոնական կայքում՝ aaaa.am. 

3.1.2 Պալատին անդամակցելու համար դիմորդ կազմակերպությունը 

ներկայացնում է համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք 

սահմանված են սույն կարգի 4–րդ բաժնում։  

3.1.3 Դիմորդ կազմակերպության կողմից ներկայացված փաստաթղթերը 

ենթակա են նախնական փորձաքննության՝ սույն կարգի 

պայմաններին և պահանջներին համապատասխանության 

առումով։ 

3.1.4 Պալատի խորհուրդը, դիմորդ կազմակերպության փաստաթղթերը 

Պալատ մուտքագրվելուց հետո 20 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, կայացնում է որոշում դիմորդին Պալատի անդամ 

ընդունելու կամ անդամակցությունը մերժելու վերաբերյալ։  

3.1.5 Դիմորդ կազմակերպության անդամակցության վերաբերյալ 

Պալատի որոշումն ուժի մեջ է մտնում Պալատի խորհրդի որոշման 

ամսաթվից, եթե անդամակցության որոշումը կայացնելու 

ամսաթվին մուտքի վճարը վճարված է։ Այն դեպքում, երբ 

անդամակցության որոշումը կայացնելու ամսաթվին մուտքի վճարը 

վճարված չէ, դիմորդ կազմակերպության անդամակցության 

վերաբերյալ Պալատի խորհրդի որոշումն ուժի մեջ է մտնում դիմորդ 

կազմակերպության կողմից մուտքի վճարը վճարելու ամսաթվից։ 

Այն դեպքում, երբ անդամակցության վերաբերյալ որոշման 

ընդունման ամսաթվին հաջորդող օրվանից սկսած՝ 60 

աշխատանքային օրվա ընթացքում դիմորդ կազմակերպությունը չի 

վճարում մուտքի վճարը, այդ որոշումը Պալատի խորհրդի կողմից 

ճանաչվում է անվավեր: 

3.1.6 Պալատի խորհրդի կողմից դիմորդ կազմակերպության՝ Պալատին 

անդամակցության վերաբերյալ մերժման որոշում կայացնելու 

համար հիմք են հանդիսանում՝ 

1) դիմորդ կազմակերպության անհամապատասխանությունը 

«Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին և սույն կարգով սահմանված 

կազմակերպության անդամակցության պայմաններին և 

պահանջներին. 

2) «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 
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մասին» ՀՀ օրենքով և սույն կարգով սահմանված 

պահանջներին չբավարարող փաստաթղթեր ներկայացնելը կամ 

պահանջվող փաստաթղթերի ոչ ամբողջական ներկայացնելը.  

3) Պալատ ներկայացված փաստաթղթերում ոչ հավաստի 
տեղեկատվության բացահայտումը. 

4) դիմորդ կազմակերպության անդամակցումը այլ 

Մասնագիտացված կառույցի. 

5) «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն որպես կարգապահական 

պատասխանատվության միջոց աուդիտորական 

կազմակերպության՝ Մասնագիտացված կառույցին 

անդամակցության դադարեցումը, եթե՝  

 անդամակցումը դադարեցվել է արտաքին գնահատման 
արդյունքում «6» գնահատական ստանալու արդյունքում և 

անդամակցության դադարեցումից հետո դեռևս չի անցել երեք 

տարի (Հոդված 34, մաս 5). 

 անդամակցումը դադարեցվել է Մասնագիտացված կառույցին 
անդամակցության կասեցման վերաբերյալ որոշմամբ 

սահմանված կասեցման ժամանակահատվածում կասեցման 

համար հիմք հանդիսացող խախտումները չվերացնելու 

պատճառով և անդամակցության դադարեցումից հետո դեռևս 

չի անցել երկու տարի (հոդված 34, մաս 6). 

 անդամակցումը դադարեցվել է աուդիտորական 

կազմակերպության կողմից «Աուդիտորական 

գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի ոչ հավաստի 

աուդիտորական եզրակացություն տրամադրելու պատճառով 

և անդամակցության դադարեցումից հետո դեռևս չի անցել 

երկու տարի (հոդված 34, մաս 7). 

6) «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված՝ անդամակցության 

վերաբերյալ մերժման որոշում կայացնելու այլ դեպքերը։ 

3.1.7 Անդամակցության համար սույն կարգի 4–րդ բաժնով նախատեսված 

փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպակներ, ոչ 

իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և 

նման այլ բացթողումներ) առկայության, ինչպես նաև 

փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում Պալատը դրանք 

հայտնաբերելու պահից երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում 

առաջարկում է դիմորդ կազմակերպությանը հինգ աշխատանքային 

օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները: 
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3.1.8 Սույն կարգի 3.1.7 կետով սահմանված հիմքերով դիմորդ 

կազմակերպության անդամակցությունը մերժվում է, եթե այդ մասին 

պատշաճ ձևով նախազգուշացումը Պալատի կողմից ուղարկվելու 

օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում դիմորդ 

կազմակերպությունը չի վերացնում փաստաթղթերում առկա ոչ 

էական թերությունները կամ չի ներկայացնում անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր կամ նյութեր: 

3.1.9 Պալատի կողմից դիմորդ կազմակերպության անդամակցության 

վերաբերյալ մերժման որոշումը գրավոր ուղարկվում է դիմորդ 

կազմակերպություն՝ այդ որոշման ընդունման ամսաթվին հաջորդող 

օրվանից սկսած՝ յոթ աշխատանքային օրվա  ընթացքում: 

3.1.10 Պալատի կողմից դիմորդ կազմակերպության անդամակցության 
վերաբերյալ մերժման որոշումը կարող է բողոքարկվել Հանրային 

վերահսկողության խորհուրդ: Բողոքարկման բավարարման 

դեպքում Հանրային վերահսկողության խորհրդի որոշման հիման 

վրա Պալատը կայացնում է դիմորդ կազմակերպության 

անդամակցության վերաբերյալ որոշում՝ 20 աշխատանքային օրվա   

ընթացքում: 

3.1.11 Աուդիտորական կազմակերպության անդամակցության վերաբերյալ 

որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ յոթ աշխատանքային 

օրվա ընթացքում, Մասնագիտացված կառույցը գրավոր այդ մասին 

տեղեկացնում է Հանրային վերահսկողության խորհրդին: 

3.2 Ֆիզիկական անձի` Պալատին անդամակցության կարգը 

3.2.1 Դիմորդ ֆիզիկական անձինք, ովքեր անդամակցելու համար դիմել 

են Պալատին, պետք է ծանոթանան Պալատի կանոնադրությանը, 

Պալատին անդամակցության մասին սույն կարգին, 

Մասնագիտական էթիկայի կանոնագրքին և Պալատի ներքին 

իրավական այլ ակտերին։ Նշված փաստաթղթերը տեղադրված են 

Պալատի պաշտոնական կայքում՝ aaaa.am. 

3.2.2 Պալատին անդամակցելու համար դիմորդ ֆիզիկական անձը 

ներկայացնում է համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք 

սահմանված են սույն կարգի 4–րդ բաժնում։  

3.2.3 Դիմորդ ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը 

ենթակա են նախնական փորձաքննության՝ սույն կարգի 

պայմաններին և պահանջներին համապատասխանության 

առումով։ 

3.2.4 Պալատի խորհուրդը, դիմորդ ֆիզիկական անձի փաստաթղթերը 

Պալատ մուտքագրվելուց հետո 20 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, կայացնում է որոշում դիմորդին Պալատի անդամ 

ընդունելու կամ անդամակցությունը մերժելու վերաբերյալ։  
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3.2.5 Դիմորդ ֆիզիկական անձի անդամակցության վերաբերյալ Պալատի 

որոշումն ուժի մեջ է մտնում Պալատի խորհրդի որոշման ամսաթվից, 

եթե անդամակցության որոշումը կայացնելու ամսաթվին մուտքի 

վճարը վճարված է։ Այն դեպքում, երբ անդամակցության որոշումը 

կայացնելու ամսաթվին մուտքի վճարը վճարված չէ, դիմորդ 

ֆիզիկական անձի անդամակցության վերաբերյալ Պալատի 

խորհրդի որոշումն ուժի մեջ է մտնում դիմորդ ֆիզիկական անձի 

կողմից մուտքի վճարը վճարելու ամսաթվից։ Այն դեպքում, երբ 

անդամակցության վերաբերյալ որոշման ընդունման ամսաթվին 

հաջորդող օրվանից սկսած՝ 60 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

դիմորդ ֆիզիկական անձը չի վճարում մուտքի վճարը, այդ որոշումը 

Պալատի խորհրդի կողմից ճանաչում է անվավեր: 

3.2.6 Պալատի խորհրդի կողմից ֆիզիկական անձի՝ անդամակցության 

վերաբերյալ մերժման որոշում կայացնելու համար հիմք են՝ 

1) դիմորդ ֆիզիկական անձի անհամապատասխանությունը 
«Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին և սույն կարգով սահմանված 

ֆիզիկական անձի անդամակցության պայմաններին և 

պահանջներին. 

2) «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին» ՀՀ օրենքով և սույն կարգով սահմանված 

պահանջներին չբավարարող փաստաթղթեր ներկայացնելը կամ 

պահանջվող փաստաթղթերի ոչ ամբողջական ներկայացնելը. 

3) Պալատ ներկայացված փաստաթղթերում ոչ հավաստի 

տեղեկությունների բացահայտումը. 

4) դիմորդ ֆիզիկական անձի անդամակցումը այլ 

Մասնագիտացված կառույցի. 

5) «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն որպես կարգապահական 

պատասխանատվության միջոց աուդիտորի կամ փորձագետ 

հաշվապահի՝ Մասնագիտացված կառույցին անդամակցության 

դադարեցումը, եթե 

 անդամակցումը դադարեցվել է արտաքին գնահատման 
արդյունքում «6» ստանալու արդյունքում և անդամակցության 

դադարեցումից հետո դեռևս չի անցել երեք տարի (Հոդված 

34, մաս 5). 

 անդամակցումը դադարեցվել է Մասնագիտացված 
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կառույցին անդամակցության կասեցման վերաբերյալ 

որոշմամբ սահմանված կասեցման ժամանակահատվածում 

կասեցման համար հիմք հանդիսացող խախտումները 

չվերացնելու պատճառով և անդամակցության 

դադարեցումից հետո դեռևս չի անցել երկու տարի (Հոդված 

34, մաս 6). 

6) «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված՝ անդամակցության 

վերաբերյալ մերժման որոշում կայացնելու այլ դեպքերը։ 

3.2.7 Անդամակցության համար սույն հոդվածով նախատեսված 

փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպակների, ոչ 

իրավաբանական անճշտությունների, թվաբանական սխալների և 

նման այլ բացթողումների) առկայության, ինչպես նաև 

փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում Պալատը դրանք 

հայտնաբերելու պահից երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում 

առաջարկում է ֆիզիկական անձին հինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում վերացնել թերությունները: 

3.2.8 Սույն կարգի 3.2.7 կետով սահմանված հիմքերով դիմորդ 

ֆիզիկական անձի անդամակցությունը մերժվում է, եթե այդ մասին 

պատշաճ ձևով նախազգուշացումը Պալատի կողմից ուղարկվելու 

օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

ֆիզիկական անձը չի վերացնում փաստաթղթերում առկա ոչ էական 

թերությունները կամ չի ներկայացնում անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

կամ նյութեր: 

3.2.9 Պալատի կողմից դիմորդ ֆիզիկական անձի անդամակցության 

վերաբերյալ մերժման որոշումը գրավոր ուղարկվում է այդ 

ֆիզիկական անձին՝ այդ որոշման ընդունման ամսաթվին հաջորդող 

օրվանից սկսած՝ յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

3.2.10 Պալատի կողմից ֆիզիկական անձի անդամակցության վերաբերյալ 
մերժման որոշումը կարող է բողոքարկվել Հանրային 

վերահսկողության խորհուրդ՝ 20 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: Բողոքարկման բավարարման դեպքում Հանրային 

վերահսկողության խորհրդի որոշման հիման վրա 

մասնագիտացված կառույցը կայացնում է ֆիզիկական անձի 

անդամակցության վերաբերյալ որոշում: 

3.2.11 Աուդիտորի կամ փորձագետ հաշվապահի անդամակցության 
վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ յոթ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, Պալատը գրավոր այդ մասին 

տեղեկացնում է Հանրային վերահսկողության խորհրդին: 
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4 Փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են Պալատին 

անդամակցելու համար 

4.1 Անդամակցության համար Պալատին ներկայացվող փաստաթղթերի 

նկատմամբ պահանջներ  

4.1.1 Անդամակցության համար Պալատին ներկայացվող փաստաթղթերը 

պետք է լինեն պահանջվող փաստաթղթերի բնօրինակները կամ 

պատշաճ ձևով վավերացված պատճենները։ 

4.1.2 Պալատը կարող է պահանջել ամբողջովին կամ մասամբ օտար 

լեզվով ներկայացված փաստաթղթերի՝ պատշաճ վավերացմամբ 

հայերեն թարգմանություններ: 

4.1.3 Փաստաթղթերի պատճենները, որոնք ներկայացվում են Պալատին, 

համարվում են պատշաճ ձևով վավերացված, եթե դրանք 

վավերացված են՝ 

1) նոտարի կողմից. 

2) փաստաթուղթը տվող մարմնի (կազմակերպության) կողմից՝ 
այդ մարմնի ղեկավարի կամ համապատասխան 

լիազորություններ ունեցող պաշտոնատար անձի 

ստորագրությամբ և կնիքով (առկայության դեպքում). 

3) 4.1.4 կետի համաձայն։ 

4.1.4 Այն դեպքում, երբ սույն կարգով նախատեսված է պահանջվող 

փաստաթղթերի պատշաճ ձևով վավերացված պատճեն, 

անդամակցության համար դիմող կազմակերպությունը կամ 

ֆիզիկական անձը Պալատին կարող է ներկայացնել այդ 

փաստաթղթերի բնօրինակները, որոնք Պալատի 

համապատասխան աշխատակցի կողմից պատճենահանվում են և 

վավերացվում այդ աշխատակցի ստորագրությամբ և 

դրոշմակնիքով։ Բնօրինակները վերադարձվում են դիմորդին։  

4.1.5 Պալատին ներկայացված փաստաթղթերը դիմորդի կողմից պետք է 

լրացվեն մեքենայական եղանակով կամ ձեռքով՝ տպագրական 

տառերով։ 

4.1.6 Պալատի համապատասխան լիազորություններ ունեցող անձը 

կարող է պահանջել Պալատին ներկայացված փաստաթղթերի 

բնօրինակները, որոնք այդ փաստաթղթերի հետ համեմատելուց 

հետո վերադարձվում են դիմորդի ներկայացուցչին։  

4.2 Պալատին որպես աուդիտորական կազմակերպություն 

անդամակցելու համար դիմորդ կազմակերպության կողմից 

ներկայացվող փաստաթղթերը 

4.2.1 Պալատին (որպես աուդիտորական կազմակերպություն) 

անդամակցելու համար դիմորդ կազմակերպությունը ներկայացնում 
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է հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1) փաստաթղթերի ցուցակ (Հավելված 1ա). բնօրինակ.  

2) դիմում (Հավելված 2ա). բնօրինակ.  

3) աուդիտորական (դիմորդ) կազմակերպության հարցաթերթիկ 
(Հավելված 3ա). բնօրինակ. 

4) հիմնադիր փաստաթղթերը (կանոնադրություն). պատճեն. 

5) քաղվածք (իրավաբանական անձանց) պետական միասնական 
գրանցամատյանից՝ տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը. բնօրինակ. 

6) իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական 
(առկայության դեպքում). պատճեն.  

7) աուդիտորների ցուցակը, ովքեր աշխատանքային 

պայմանագրերի հիման վրա հանդիսանում են աուդիտորական 

(դիմորդ) կազմակերպության աշխատողներ (հիմնական կամ 

համատեղության կարգով աշխատողներ, անժամկետ կամ 

որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրերով 

աշխատողներ) (Հավելված 5). բնօրինակ.  

8) քաղվածք Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից (տրված ոչ 

ուշ, քան մեկ ամիսը), որը հաստատում է, որ վերը նշված 

ցուցակում (Հավելված 5) ներառված աուդիտորները 

հանդիսանում են աուդիտորներ. բնօրինակ1.  

9) դիմորդ կազմակերպությունում աշխատող աուդիտորների 
աշխատանքային պայմանագրերը (այդ թվում որոշակի 

ժամկետով աշխատանքային պայմանագրերը, 

համատեղության կարգով աշխատանքային պայմանագրերը). 

պատճեններ. 

10) փաստաթուղթ (հրաման, արձանագրություն կամ այլ 

փաստաթուղթ), որը հիմնավորում է կազմակերպության 

միանձնյա գործադիր մարմնի նշանակումը (ընտրությունը). 

պատճեն. 

11) քաղվածք Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից (տրված ոչ 
ուշ,  քան մեկ ամիսը), որը հաստատում է, որ միանձնյա 

                                                   
1  Այստեղ և հետագայում Պալատին անդամակցության համար, ինչպես նաև 
Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ կատարելու համար դիմում 

ներկայացնելիս, փաստաթղթերի փաթեթի կազմում աուդիտորի, 

աուդիտորական կազմակերպության և փորձագետ հաշվապահի վերաբերյալ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից քաղվածք չի պահանջվում, եթե 

աուդիտորը, աուդիտորական կազմակերպությունը կամ փորձագետ 

հաշվապահը հանդիսանում է Պալատի անդամ։  
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գործադիր մարմինը հանդիսանում է աուդիտոր. պատճեն.  

12) կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամների ցուցակը՝ նշելով այն 
անձանց, ովքեր հանդիսանում են աուդիտորներ (եթե 

հիմնադիր փաստաթղթերով նախատեսված է կոլեգիալ 

գործադիր մարմին) (Հավելված 4). բնօրինակ.  

13) դիմորդ կազմակերպության սեփականատերերի (մասնակից, 
բաժնետեր) ցուցակը՝ նշելով կանոնադրական (բաժնեհավաք) 

կապիտալում նրանցից յուրաքանչյուրի մասնակցության չափը և 

գտնվելու կամ գրանցման հասցեն (Հավելված 6). բնօրինակ.  

14) քաղվածք Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից (տրված ոչ 
ուշ,  քան մեկ ամիսը), որը հաստատում է, որ վերը նշված 

ցուցակում (Հավելված 6) ներառված աուդիտորները և 

աուդիտորական կազմակերպությունները հանդիսանում են 

աուդիտորներ և աուդիտորական կազմակերպություններ. 

պատճեն.  

15) քաղվածք բաժնետերերի ռեեստրից (բաժնետիրական 

ընկերությունների համար). բնօրինակ. 

16) դիմորդ կազմակերպության կողմից հաստատված 

աուդիտորական գործունեության որակի հսկողության 

կանոնները. պատճեն. 

17) տեղեկություններ միջազգային ցանցերում աուդիտորական 
կազմակերպության անդամակցության վերաբերյալ (Հավելված 

9). բնօրինակ. 

18) փաստաթուղթ, որը հաստատում է միջազգային ցանցերում 
աուդիտորական կազմակերպության անդամությունը. պատճեն. 

19) փաստաթուղթ, որը հաստատում է այլ երկրներում որպես 

աուդիտորական կազմակերպություն (կամ համանման այլ 

կազմակերպություն) գրանցումը (հաշվառումը)՝ նշելով գրանցող 

մարմնին և գրանցման համարը (առկայության դեպքում). 

պատճեն. 

20) փաստաթուղթ, որը հաստատում է այլ Մասնագիտացված 
կառույցին անդամակցության դադարեցումը՝ նշելով ՀԳԳՀ, 

անդամակցության ամսաթիվը և անդամակցությունը 

դադարեցնելու ամսաթիվը. պատճեն. 

21) փաստաթուղթ, որը հաստատում է Պալատին մուտքի վճարի 
վճարումը. պատճեն. 

22) այլ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են սույն կետում նշված 
փաստաթղթերին և դրանցում ներառված տվյալներին, եթե 

անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք ներկայացնել։ 
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4.3 Պալատին որպես աուդիտոր անդամակցելու համար 

ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 

4.3.1 Պալատին որպես աուդիտոր անդամակցելու համար ֆիզիկական 

անձը ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1) փաստաթղթերի ցուցակ (Հավելված 1բ). բնօրինակ.  

2) դիմում (Հավելված 2բ). բնօրինակ.  

3) դիմորդ ֆիզիկական անձի հարցաթերթիկ (Հավելված 3բ). 

բնօրինակ. 

4) աուդիտորի որակավորման վկայական. պատճեն. 

5) տեղեկանք ֆինանսատնտեսական ոլորտին, ինչպես նաև ոչ 

մեծ ծանրության հանցագործություններին վերաբերող՝ 

չհանված կամ չմարված դատվածության բացակայության 

մասին (տրված ոչ ուշ, քան երկու ամիսը). բնօրինակ. 

6) տեղեկանք միջին ծանրության, ծանր և առանձնապես ծանր 

հանցագործություններին վերաբերող դատվածության 

բացակայության մասին (տրված ոչ ուշ, քան երկու ամիսը). 

բնօրինակ. 

7) քաղաքացու՝ 

 անձնագիր՝ 2-5 էջերը (անձնագրի առկայության դեպքում). 

պատճեն. կամ 

 կենսաչափական անձնագիր՝ 2-3 էջերը (կենսաչափական 

անձնագրի առկայության դեպքում). պատճեն.  

8) հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող 

փաստաթուղթ՝ 

 նույնականացման քարտ. պատճեն. կամ 

 սոցիալական քարտ. պատճեն, կամ 

 տեղեկանք հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու 
մասին. բնօրինակ. 

9) տեղեկանք դիմորդի ներկա աշխատանքի վայրից (վայրերից) 

(Հավելված 7ա և (կամ) Հավելված 7բ). բնօրինակ.  

10) փաստաթուղթ, որը հաստատում է այլ երկրներում որպես 
աուդիտոր (կամ այլ համանման անձ) գրանցումը 

(հաշվառումը)՝ նշելով գրանցող մարմնին և գրանցման 

համարը (առկայության դեպքում). պատճեն.  

11) փաստաթուղթ, որը հաստատում է այլ Մասնագիտացված 
կառույցին անդամակցության դադարեցումը՝ նշելով ՀԳԳՀ, 

անդամակցության ամսաթիվը և անդամակցությունը 
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դադարեցնելու ամսաթիվը. պատճեն. 

12) փաստաթուղթ, որը հաստատում է Պալատին մուտքի վճարի 
վճարումը. պատճեն. 

13) երկու լուսանակար 3x4 չափի. 

14) այլ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են սույն կետում նշված 
փաստաթղթերին և դրանցում ներառված տվյալներին, եթե 

անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք ներկայացնել։ 

4.4 Պալատին որպես փորձագետ հաշվապահ անդամակցելու համար 

ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 

4.4.1 Պալատին որպես փորձագետ հաշվապահ անդամակցելու համար 

ֆիզիկական անձը ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1) փաստաթղթերի ցուցակ (Հավելված 1գ). բնօրինակ.  

2) դիմում (Հավելված 2գ). բնօրինակ.  

3) դիմորդ ֆիզիկական անձի հարցաթերթիկ (Հավելված 3գ). 

բնօրինակ. 

4) փորձագետ հաշվապահի որակավորման վկայական. 

պատճեն. 

5) տեղեկանք ֆինանսատնտեսական ոլորտին, ինչպես նաև ոչ 

մեծ ծանրության հանցագործություններին վերաբերող՝ 

չհանված կամ չմարված դատվածության բացակայության 

մասին (տրված ոչ ուշ, քան երկու ամիսը). բնօրինակ. 

6) տեղեկանք միջին ծանրության, ծանր և առանձնապես ծանր 

հանցագործություններին վերաբերող դատվածության 

բացակայության մասին (տրված ոչ ուշ, քան երկու ամիսը). 

բնօրինակ. 

7) քաղաքացու՝ 

 անձնագիր՝ 2-5 էջերը (անձնագրի առկայության դեպքում). 

պատճեն. կամ 

 կենսաչափական անձնագիր՝ 2-3 էջերը (կենսաչափական 

անձնագրի առկայության դեպքում). պատճեն.  

8) հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող 

փաստաթուղթ՝ 

 նույնականացման քարտ. պատճեն. կամ 

 սոցիալական քարտ. պատճեն, կամ 

 տեղեկանք հանրային ծառայության համարանիշ 

չստանալու մասին. բնօրինակ. 
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9) տեղեկանք դիմորդի ներկա աշխատանքի վայրից (վայրերից) 

(Հավելված 7գ). բնօրինակ.  

10) փաստաթուղթ, որը հաստատում է այլ Մասնագիտացված 
կառույցին անդամակցության դադարեցումը՝ նշելով ՀԳԳՀ, 

անդամակցության ամսաթիվը և անդամակցությունը 

դադարեցնելու ամսաթիվը. պատճեն. 

11) փաստաթուղթ, որը հաստատում է Պալատին մուտքի վճարի 
վճարումը. պատճեն. 

12) երկու լուսանկար 3x4 չափի. 

13) այլ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են սույն կետում նշված 
փաստաթղթերին և դրանցում ներառված տվյալներին, եթե 

անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք ներկայացնել։ 

5 Փոփոխություններ Պալատի ռեեստրում պարունակվող 

տեղեկություններում 

5.1 Պալատի ռեեստրում փոփոխությունների կատարման համար 

ներկայացվող փաստաթղթերի նկատմամբ պահանջներ 

5.1.1 Պալատի ռեեստրում փոփոխությունները կատարվում են Պալատի 

ռեեստրի վարման կարգով նախատեսված կարգով և հիմքերի 

առկայության դեպքում։ Պալատի անդամ աուդիտորական 

կազմակերպությունները, աուդիտորները և փորձագետ 

հաշվապահները պարտավոր են իրենց մասին Պալատի ռեեստրում 

պարունակվող տեղեկությունների փոփոխությունները գրավոր ձևով 

(պատշաճ) հայտնել Պալատին՝ այդպիսի փոփոխությունների 

առաջացման ամսաթվին հաջորդող օրվանից սկսած՝ 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փոփոխությունների 

առաջացման օր է հանդիսանում այն ամսաթիվը, երբ Պալատի 

անդամը իմացել է կամ պարտավոր էր իմանալ համապատասխան 

փոփոխությունների մասին։  

5.1.2 Տեղեկությունների փոփոխությունները, որոնք պարունակում են 

Պալատի ռեեստրում, կատարվում են հետևյալ փաստաթղթերի 

հիման վրա՝ 

1) փոփոխությունների կատարման հայտարարություն. բնօրինակը 

2) , Հավելված 8բ, Հավելված 8գ). 

3) փոփոխությունները հիմնավորող փաստաթղթեր, որոնք նշված 
են սույն կարգի 5.2 ենթաբաժնում։  

5.1.3 Պալատի ռեեստրում պարունակող տեղեկություններում 

փոփոխությունները կարող են կատարվել փոփոխությունների 

կատարման հայտարարության սկանավորված պատճենի հիման 
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վրա՝ կցելով փոփոխությունները հիմնավորող փաստաթղթերի 

սկանավորված պատճեները, որոնք ստացվել են Պալատի 

էլեկտրոնային փոստով՝ aaaa@aaaa.am: 

Ընդ որում, Պալատի ռեեստրում փոփոխությունների կատարման 

հայտարարությունը ուղարկելու պատշաճ էլեկտրոնային հասցե է 

հանդիսանում համապատասխանաբար աուդիտորական 

կազմակերպությունների, աուդիտորի և փորձագետ հաշ-

վապահների էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որի վերաբերյալ 

տեղեկությունը ներառված է Պալատի ռեեստրում։ 

5.1.4 Պալատի ռեեստրում պարունակող տեղեկություններում 

փոփոխություններ կատարելու համար պետք է ներկայացվի սույն 

կարգի 5.2 ենթաբաժնով նախատեսված պահանջներին 

բավարարող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը։ 

5.1.5 Եթե ներկայացվում է փաստաթղթերի ոչ ամբողջական փաթեթ և 

(կամ) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում 

սույն կարգի պահանջներին, Պալատի ռեեստրում 

փոփոխություններ չեն կատարվում մինչև փաստաթղթերի 

ամբողջական փաթեթի ներկայացումը և (կամ) սահմանված 

պահանջներին բավարարող փաստաթղթերի ներկայացումը։  

5.1.6 Փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ձևավորման ամսաթիվ է 
համարվում սույն կարգի պահանջների բավարարող, պատշաճ 

ձևավորված վերջին փաստաթղթի մուտքը Պալատ։  

5.1.7 Պալատի ռեեստրում պարունակվող տեղեկություններում 

փոփոխություններին վերաբերող փաստաթղթերը Պալատ մուտք 

լինելու ամսաթիվ է համարվում՝ 

1) փաստաթղթերը առձեռն հանձնելու դեպքում. այն 

ամսաթիվը, որը ցույց է տրված Պալատի կողմից 

փաստաթղթի ընդունման նշումում. 

2) փոստային առաքման դեպքում. այն ամսաթիվը, որը նշված 

է փոստային առաքման ծանուցումում. 

3) էլեկտրոնային փոստով առաքելու դեպքում. այն ամսաթիվը, 

որը նշված է փաստաթղթերի ստացումը հավաստող 

համապատասխան ծանուցումում։ 

5.1.8 Այն դեպքում, երբ Պալատ մուտք է լինում փաստաթղթերի ոչ 
ամբողջական փաթեթ և (կամ) սույն կարգի պահանջներին 

չհամապատասխանող փաստաթղթեր, Պալատի 

համապատասխան աշխատակիցը էլեկտրոնային փոստի միջոցով 

ծանուցում է Պալատի անդամին ներկայացված փաստաթղթերի 

mailto:aaaa@aaaa.am:
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փոփոխության կամ համալրման անհրաժեշտության մասին։ Եթե 

բացակայող տեղեկատվությունը կարող է ստացվել արտաքին 

հրապարակային պաշտոնական աղբյուրներից, ապա Պալատի 

աշխատակիցը իրավասու է կցելու այդպիսի տեղեկատվությունը 

(փաստաթուղթը) փաստաթղթերի փաթեթին, որը ներկայացված է 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ կատարելու համար։  

5.1.9 Փոփոխությունների կատարման դիմումը պետք է լրացվի հստակ և 
ամբողջությամբ՝ լիազորված անձի կողմից ստորագրված և կնքված 

(կնիքի առկայության դեպքում)։  

5.1.10 Համապատասխան (հավաստող) փաստաթղթերը, որոնք կցված են 
փոփոխությունների կատարման դիմումին, պետք է լինեն պատշաճ 

ձևակերպված՝ 5.2 ենթաբաժնին համապատասխան։ 

5.2 Փաստաթղթեր, որոնք ներկայացվում են փոփոխությունների 

համար 

5.2.1 Փաստաթղթեր, որոնք ներկայացվում են աուդիտորական 
կազմակերպությունների կողմից Պալատի ռեեստրում 

փոփոխություններ կատարելու համար 

հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

1 Աուդիտորական 

կազմակերպության կամ 

մասնաճյուղի անվան-

ման փոփոխություն 

(լրիվ և կրճատ 

անվանում, ֆիրմային 

անվանում, օտար 

լեզվով անվանում) 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում 

( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ 

կամ կանոնադրության փոփոխությունները 

Բնօրինակ 

կամ նոտա-

րական վա-

վերացմամբ 

պատճեն 

(Իրավաբանական անձանց) պետական 

միասնական գրանցամատյանից արդիական 

քաղվածք 

Բնօրինակ 

2 Աուդիտորական 

կազմակերպության կամ 

մասնաճյուղի գտնվելու 

վայրի (իրավաբանա-

կան հասցեի)՝ մարզ, 

քաղաք, փողոց, շենք, 

փոստային ինդեքսը 

փոփոխություններ 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում 

( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ 

կամ կանոնադրության փոփոխությունները 

Բնօրինակ 

կամ նոտա-

րական վա-

վերացմամբ 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

 պատճեն 

(Իրավաբանական անձանց) պետական 

միասնական գրանցամատյանից արդիական 

քաղվածք 

Բնօրինակ 

3 Աուդիտորական 

կազմակերպության կամ 

մասնաճյուղի փոստա-

յին հասցեի՝ մարզ, 

քաղաք, փողոց, շենք, 

փոստային ինդեքսը 

փոփոխություններ 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում 

( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

4 Հեռախոսի համարի 

փոփոխություն, 

ավելացում (կոդի հետ) 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում  

(ցույց է տրվում՝ փոփոխություն է, թե՝ 

ավելացում) ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

5 Էլեկտրոնային փոստի 

հասցեի փոփոխություն, 

նոր հասցեի ավելացում 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում  

(ցույց է տրվում՝ փոփոխություն է, թե՝ 

ավելացում) ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

6 Պաշտոնական կայքի 

հասցեի փոփոխություն, 

նոր հասցեի ավելացում  

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում  

(ցույց է տրվում՝ փոփոխություն է, թե՝ 

ավելացում) ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

7 Մասնաճյուղի ստեղծում 

կամ մասնաճյուղի 

գործունեության 

դադարեցում 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ 

կամ կանոնադրության փոփոխությունները 

Բնօրինակ 

կամ 

պատճեն 

(Իրավաբանական անձանց) պետական 

միասնական գրանցամատյանից արդիական 

քաղվածք 

Բնօրինակ 

8 Փոփոխություններ աուդիտորական կազմակերպության սեփականատերերի 

(մասնակից, բաժնետեր) մասին տեղեկություններում 

8.1ա Փոփոխություններ բոլոր Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ Բնօրինակ 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

կազմակերպաիրավակ

ան ձևի կազմակեր-

պությունների 

սեփականատերերի 

(մասնակիցների) 

կազմում, բացի 

բաժնետիրական 

ընկերությունների 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակ 

(Իրավաբանական անձանց) պետական 

միասնական գրանցամատյանից արդիական 

քաղվածք 

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք՝ տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը, 

որը հաստատում է, որ նոր սեփականատերը 

(մասնակիցը) հանդիսանում է Մասնագի-

տացված կառույցի անդամ՝ նշելով ՀԳԳՀ 

(եթե նոր սեփականատերը հանդիսանում է 

աուդիտորական կազմակերպություն կամ 

աուդիտոր) 

Բնօրինակ 

8.1բ Փոփոխություններ 

բաժնետերերի կազմում. 

բաժնետիրական 

ընկերությունների 

համար 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակ 

Բաժնետերերի ռեեստրից արդիական 

քաղվածք  

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք (տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը), 

որը հաստատում է, որ նոր բաժնետերը 

հանդիսանում է Մասնագիտացված կառույցի 

անդամ՝ նշելով ՀԳԳՀ (եթե նոր բաժնետերը 

հանդիսանում է աուդիտորական 

կազմակերպություն կամ աուդիտոր) 

Բնօրինակ 

8.2.ա Փոփոխություններ բոլոր 

կազմակերպաիրավակ

ան ձևի կազմակեր-

պությունների 

սեփականատերերի 

(մասնակիցների) 

բաժնեմասի չափում, 

բացի բաժնետիրական 

ընկերություններից 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակ 

(Իրավաբանական անձանց) պետական 

միասնական գրանցամատյանից արդիական 

քաղվածք 

Բնօրինակ 

 Փոփոխություններ 

բաժնետերերի 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Բնօրինակ 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

8.2բ բաժնեմասի չափում. 

բաժնետիրական 

ընկերությունների 

համար 

Հավելված 8ա) 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակ 

Բաժնետերերի ռեեստրից արդիական 

քաղվածք  

Բնօրինակ 

8.3 Սեփականատիրոջ 

(մասնակից, բաժնետեր) 

ԱԱՀ–ի (անուն, 

ազգանուն, հայրանուն) 

փոփոխություն 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակը 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք (տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը), 

որը հաստատում է, որ սեփականատերը 

(մասնակից, բաժնետեր) հանդիսանում է 

Մասնագիտացված կառույցի անդամ՝ նշելով 

ՀԳԳՀ (եթե սեփականատերը հանդիսանում 

է աուդիտոր) 

Բնօրինակ 

Քաղաքացիական կացության ակտերի 

գրանցման մարմիններում ԱԱՀ–ի 

փոփոխության պետական գրանցման մասին 

փաստաթուղթ  

Պատճեն 

8.4 Սեփականատիրոջ 

(մասնակից, բաժնետեր) 

բնակության 

(գրանցման, 

հաշվառման) վայրի 

փոփոխություն 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակ 

Սեփականատիրոջ (մասնակից, բաժնետեր) 

անձնագիրը կամ ծանուցումը, որը բնակութ-

յան (գրանցման, հաշվառման) վայրի փոփո-

խության վերաբերյալ սեփականատերը 

(մասնակից, բաժնետեր) ներկայացրել է 

աուդիտորական կազմակերպությանը 

 

Պատճեն 

8.5ա Բոլոր կազմակերպա-

իրավական ձևի կազմա-

կերպությունների 

իրավաբանական անձ 

սեփականատիրոջ 

(մասնակցի) անվանման 

փոփոխությունը, բացի 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակ 

(Իրավաբանական անձանց) պետական  
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

բաժնետիրական 

ընկերություններից 

միասնական գրանցամատյանից արդիական 

քաղվածք 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք (տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը), 

որը հաստատում է, որ անվանումը փոխած 

սեփականատերը (մասնակիցը) 

հանդիսանում է Մասնագիտացված կառույցի 

անդամ՝ նշելով ՀԳԳՀ (եթե սեփականատերը 

հանդիսանում է աուդիտորական 

կազմակերպություն) 

Բնօրինակ 

8.5բ Իրավաբանական անձ 

բաժնետիրոջ 

անվանման 

փոփոխություն. 

բաժնետիրական 

ընկերությունների 

համար 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակ 

Բաժնետերերի ռեեստրից արդիական 

քաղվածք  

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք (տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը), 

որը հաստատում է, որ անվանումը փոխած 

բաժնետերը հանդիսանում է 

Մասնագիտացված կառույցի անդամ՝ նշելով 

ՀԳԳՀ (եթե բաժնետերը հանդիսանում է 

աուդիտորական կազմակերպություն) 

 

 

 

Բնօրինակ 

8.6ա Իրավաբանական անձ 

սեփականատիրոջ 

(մասնակցի) գտնվելու 

վայրի 

(իրավաբանական 

հասցեի) փոփոխութ-

յունը, բացի բաժնե-

տիրական 

ընկերությունից 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակ 

Բաժնետերերի ռեեստրից արդիական 

քաղվածք  

Բնօրինակ 

8.6բ Իրավաբանական անձ 

բաժնետիրոջ գտնվելու 

վայրի (իրավաբանա-

կան հասցեի) փոփո-

խությունը.  

բաժնետիրական 

ընկերությունների 

համար 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակ 

Բաժնետերերի ռեեստրից արդիական 

քաղվածք 

Բնօրինակ 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

8.7 Սեփականատիրոջ 

(մասնակից, բաժնետեր) 

անդամակցության 

դադարեցումը Մասնա-

գիտացված կառույցին 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակ 

Փաստաթուղթ, որը հաստատում է 

սեփականատիրոջ (մասնակից, բաժնետեր) 

անդամակցության դադարեցումը 

Մասնագիտացված կառույցին  

 

Պատճեն 

8.8 Սեփականատիրոջ 

(մասնակից, բաժնե-

տեր) անդամակցութ-

յունը Մասնագի-

տացված կառույցին 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) 

արդիական ցուցակը (Հավելված 6) 

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք (տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը), 

որը հաստատում է, որ նոր սեփականատերը 

(մասնակից, բաժնետեր) հանդիսանում է 

Մասնագիտացված կառույցի անդամ՝ նշելով 

ՀԳԳՀ  

Բնօրինակ 

9 Փոփոխություններ աուդիտորական կազմակերպության միանձնյա գործադիր մարմնի 

(ՄԳՄ) մասին տեղեկություններում. 

9.1 ՄԳՄ–ի փոխում Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Աուդիտորների արդիական ցուցակը, ովքեր 

աշխատանքային պայմանագրերի հիման 

վրա հանդիսանում են աուդիտորական 

կազմակերպության աշխատողներ (այդ 

թվում՝ որոշակի ժամկետով աշխատանքային 

պայմանագրերով և համատեղության 

կարգով աշխատողներ) (Հավելված 5) 

 

 

Բնօրինակ 

Քաղվածք Մասնագիտացված կառույցի 

ռեեստրից՝ տրված ոչ ուշ,  քան մեկ ամիսը, 

որը հաստատում է, որ ՄԳՄ–ի 

անդամակցությունը (որպես աուդիտոր) 

Մասնագիտացված կառույցին՝ նշելով 

ՀԳԳՀ  

 

 

Բնօրինակ 

Փաստաթուղթ ՄԳՄ–ի նշանակման Պատճեն 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

(ընտրության) մասին.  

(Իրավաբանական անձանց) պետական 

միասնական գրանցամատյանից արդիական 

քաղվածք 

Բնօրինակ 

Աշխատանքային պայմանագիրը (որպես նոր 

աշխատակցի՝ ՄԳՄ աշխատանքի 

ընդունվելու դեպքում) 

Պատճեն 

9.2 ՄԳՄ–ի ԱԱՀ–ի (անուն, 

ազգանուն, հայրանուն) 

փոփոխություն 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Աուդիտորների արդիական ցուցակը, ովքեր 

աշխատանքային պայմանագրերի հիման 

վրա հանդիսանում են աուդիտորական 

կազմակերպության աշխատողներ (այդ 

թվում՝ որոշակի ժամկետով աշխատանքային 

պայմանագրերով և համատեղության 

կարգով աշխատողներ) (Հավելված 5) 

 

 

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք (նոր ԱԱՀ)՝ տրված ոչ ուշ, քան մեկ 

ամիսը, որը հաստատում է ՄԳՄ–ի 

անդամակցությունը (որպես աուդիտոր) 

Մասնագիտացված կառույցին՝ նշելով ՀԳԳՀ  

 

 

Բնօրինակ 

Քաղաքացիական կացության ակտերի 

գրանցման մարմիններում ԱԱՀ–ի 

փոփոխության պետական գրանցման մասին 

փաստաթուղթ  

Պատճեն 

9.3 ՄԳՄ–ի 

անդամակցության 

դադարեցումը 

Մասնագիտացված 

կառույցին  

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Աուդիտորների արդիական ցուցակը, ովքեր 

աշխատանքային պայմանագրերով 

աշխատում են աուդիտորական 

կազմակերպությունում (այդ թվում՝ որոշակի 

ժամկետով աշխատանքային 

պայմանագրերով և համատեղության 

կարգով աշխատողներ) (Հավելված 5) 

 

 

Բնօրինակ 

Փաստաթուղթ, որը հաստատում է ՄԳՄ–ի 

անդամակցության դադարեցումը 

Մասնագիտացված կառույցին  

Պատճեն 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

9.4 ՄԳՄ–ի անդամակցումը 

Մասնագիտացված 

կառույցին 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Աուդիտորների արդիական ցուցակը, ովքեր 

աշխատանքային պայմանագրերով 

աշխատում են աուդիտորական 

կազմակերպությունում (այդ թվում՝ որոշակի 

ժամկետով աշխատանքային 

պայմանագրերով և համատեղության 

կարգով աշխատողներ) (Հավելված 5) 

 

 

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք՝ տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը, 

որը հաստատում է ՄԳՄ–ի անդամակցութ-

յունը (որպես աուդիտոր) Մասնագիտաց-

ված կառույցին՝ նշելով ՀԳԳՀ 

 

 

Բնօրինակ 

10 Փոփոխություններ աուդիտորական կազմակերպության կոլեգիալ գործադիր մարմնի 

(ԿԳՄ) անդամների մասին տեղեկություններում. 

10.1 Փոփոխություն ԿԳՄ–ի 

կազմում 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակը 

ԿԳՄ–ի անդամների արդիական ցուցակը` 

նշելով աուդիտորների ՀԳԳՀ (Հավելված 4) 

 

Բնօրինակ 

Քաղվածք Մասնագիտացված կառույցի 

ռեեստրից՝ տրված ոչ ուշ,  քան մեկ ամիսը, 

որը հաստատում է ԿԳՄ–ի աուդիտոր 

անդամների անդամակցությունը (որպես 

աուդիտոր) Մասնագիտացված կառույցին՝ 

նշելով ՀԳԳՀ  

 

 

Բնօրինակ 

10.2 ԿԳՄ–ի անդամների 

ԱԱՀ–ի (անուն, 

ազգանուն, 

հայրանուն) 

փոփոխություն 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

ԿԳՄ–ի անդամների արդիական ցուցակը` 

նշելով աուդիտորների ՀԳԳՀ (Հավելված 4) 

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք (նոր ԱԱՀ–ով)՝ տրված ոչ ուշ,  քան 

մեկ ամիսը, որը հաստատում է ԿԳՄ 

անդամի անդամակցությունը (որպես 

աուդիտոր) Մասնագիտացված կառույցին՝ 

նշելով ՀԳԳՀ (եթե անդամը հանդիսանում է 

Բնօրինակ 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

աուդիտոր) 

Քաղաքացիական կացության ակտերի 

գրանցման մարմիններում ԱԱՀ–ի փոփո-

խության պետական գրանցման մասին 

փաստաթուղթ  

Պատճեն 

10.3 ԿԳՄ–ի անդամի 

անդամակցության 

դադարեցումը 

Մասնագիտացված 

կառույցին  

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

ԿԳՄ–ի անդամների արդիական ցուցակը` 

նշելով աուդիտորների համար ՀԳԳՀ 

(Հավելված 4) 

 

Բնօրինակ 

Փաստաթուղթ, որը հաստատում է ԿԳՄ–ի 

անդամի անդամակցության դադարեցումը 

Մասնագիտացված կառույցին  

Պատճեն 

10.4 ԿԳՄ–ի անդամի 

անդամակցումը 

Մասնագիտացված 

կառույցին  

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

ԿԳՄ–ի անդամների արդիական ցուցակը` 

նշելով աուդիտորների համար ՀԳԳՀ 

(Հավելված 4) 

 

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք՝ տրված ոչ ուշ քան մեկ ամիսը, որը 

հաստատում է ԿԳՄ–ի անդամի 

անդամակցությունը (որպես աուդիտոր) 

Մասնագիտացված կառույցին՝ նշելով ՀԳԳՀ 

Բնօրինակ 

11 Փոփոխություններ աուդիտորների մասին տեղեկություններում, ովքեր  

աշխատանքային պայմանագրերի հիման վրա հանդիսանում են աուդիտորական 

կազմակերպության աշխատող (հիմնական աշխատող կամ համատեղության կարգով 

աշխատող, որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրով աշխատող կամ 

անորոշ ժամկետով աշխատանքային պայմանագրով աշխատող). 

11.1 Նոր աուդիտորի 

աշխատանքի ընդունում 

(այդ թվում՝ 

մասնաճյուղ) 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Աուդիտորների արդիական ցուցակը, ովքեր 

աշխատանքային պայմանագրերով 

աշխատում են աուդիտորական 

կազմակերպությունում (այդ թվում՝  որոշակի 

ժամկետով աշխատանքային 

պայմանագրերով և համատեղության 

Բնօրինակ 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

կարգով աշխատողներ) (Հավելված 5) 

Աշխատանքային պայմանագիրը Պատճեն 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք՝ տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը, 

որը հաստատում է աուդիտորի 

անդամակցությունը (որպես աուդիտոր) 

Մասնագիտացված կառույցին՝ նշելով ՀԳԳՀ 

Բնօրինակ 

11.2 Աուդիտորի 

աշխատանքից 

ազատվելը (այդ թվում՝ 

մասնաճյուղից) 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Աուդիտորների արդիական ցուցակը, ովքեր 

աշխատանքային պայմանագրերով 

աշխատում են աուդիտորական 

կազմակերպությունում (այդ թվում՝  որոշակի 

ժամկետով աշխատանքային 

պայմանագրերով և համատեղության 

կարգով աշխատողներ) (Հավելված 5) 

Բնօրինակ 

Աշխատանքից ազատման հրամանը կամ 

պայմանագրի դադարեցման (լուծարման) 

համաձայնագիրը 

Պատճեն 

11.3 Աուդիտորի ԱԱՀ-ի 

(անուն, ազգանուն, 

հայրանուն) 

փոփոխություն 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Աուդիտորների արդիական ցուցակը, ովքեր 

աշխատանքային պայմանագրերով 

աշխատում են աուդիտորական 

կազմակերպությունում (այդ թվում՝  որոշակի 

ժամկետով աշխատանքային 

պայմանագրերով և համատեղության 

կարգով աշխատողներ) (Հավելված 5) 

 

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք (նոր ԱԱՀ–ով)՝ տրված ոչ ուշ՝  

քան մեկ ամիսը, որը հաստատում է 

աուդիտորի անդամակցությունը (որպես 

աուդիտոր) Մասնագիտացված կառույցին՝ 

նշելով ՀԳԳՀ 

Բնօրինակ 

Քաղաքացիական կացության ակտերի 

գրանցման մարմիններում ԱԱՀ–ի 

փոփոխության պետական գրանցման մասին 

փաստաթուղթ  

Պատճեն 



 

29 
 

հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

11.4 Աուդիտորի 

անդամակցության 

դադարեցումը 

Մասնագիտացված 

կառույցին  

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Աուդիտորների արդիական ցուցակը, ովքեր 

աշխատանքային պայմանագրերով աշխա-

տում են աուդիտորական կազմակերպութ-

յունում (այդ թվում՝ որոշակի ժամկետով 

աշխատանքային պայմանագրերով և 

համատեղության կարգով աշխատողներ) 

(Հավելված 5) 

 

 

Բնօրինակ 

Փաստաթուղթ, որը հաստատում է 

աուդիտորի անդամակցության դադարեցումը 

Մասնագիտացված կառույցին  

Պատճեն 

11.5 Անդամակցությունը 

(որպես աուդիտոր) 

Մասնագիտացված 

կառույցին  

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Աուդիտորների արդիական ցուցակը, ովքեր 

աշխատանքային պայմանագրերով 

աշխատում են աուդիտորական 

կազմակերպությունում (այդ թվում՝ որոշակի 

ժամկետով աշխատանքային 

պայմանագրերով և համատեղության 

կարգով աշխատողներ) (Հավելված 5) 

 

 

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք՝ տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը, 

որը հաստատում է ՄԳՄ–ի 

անդամակցությունը (որպես աուդիտոր) 

Մասնագիտացված կառույցին՝ նշելով 

ՀԳԳՀ 

 

 

Բնօրինակ 

12 Տեղեկությունների միջազգային ցանցերում աուդիտորական կազմակերպության 

անդամակցության վերաբերյալ 

12.1 Տեղեկությունների 

միջազգային ցանցերում 

աուդիտորական 

կազմակերպության 

անդամակցության (կամ 

այլ մասնակցության) 

վերաբերյալ 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Տեղեկությունների միջազգային ցանցերում 

աուդիտորական կազմակերպության 

անդամակցության  վերաբերյալ  

(Հավելված 9) 

Բնօրինակ 

Վկայական (կամ համանման այլ Պատճեն 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

փաստաթուղթ) միջազգային ցանցերում 

աուդիտորական կազմակերպության 

անդամակցության վերաբերյալ  

12.2 Տեղեկությունների 

միջազգային ցանցերում 

աուդիտորական 

կազմակերպության 

անդամակցության 

դադարեցման 

վերաբերյալ 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում  

( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակը 

Փաստաթուղթ, որը հաստատում է 

միջազգային ցանցերում աուդիտորական 

կազմակերպության անդամակցության 

դադարեցումը  

 

Պատճենը 

13 Տեղեկություններ այլ երկրներում որպես աուդիտորական կազմակերպություն (կամ 

համանման այլ անձ) գրանցման (հաշվառման) վերաբերյալ 

13.1 Տեղեկություններ այլ 

երկրներում որպես 

աուդիտորական կազ-

մակերպություն (կամ 

համանման այլ անձ) 

գրանցման (հաշվառ-

ման) վերաբերյալ 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Վկայական (կամ համանման այլ 

փաստաթուղթ) այլ երկրում, որպես 

կազմակերպության, անդամակցության 

գրանցման (հաշվառման) վերաբերյալ  

 

Պատճեն 

14 Այլ փոփոխությունները 

14.1 Այլ փոփոխություններ Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում ( 

Հավելված 8ա) 

Բնօրինակ 

Փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են 

փոփոխությունները (առկայության դեպքում) 

Բնօրինակ 

կամ 

պատճեն 

5.2.2 Փաստաթղթեր, որոնք ներկայացվում են աուդիտորների և 
փորձագետ հաշվապահների կողմից Պալատի ռեեստրում 

փոփոխություններ կատարելու համար 

հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

1 Աուդիտորի կամ փոր-

ձագետ հաշվապահի 

ԱԱՀ–ի (անուն, հայրա-

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

 

Բնօրինակ 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

նուն, ազգանուն) փոփո-

խություն (ԱԱՀ փոփո-

խության դեպքում 

անհրաժեշտ է վերա-

ձևակերպել աուդիտորի 

և/կամ փորձագետ հաշ-

վապահի որակավոր-

ման վկայականը) 

Քաղաքացու անձնագիրը (2-3 էջերը և 

հաշվառման (գրանցման) հասցեով էջը) 

Պատճեն 

Քաղաքացիական կացության ակտերի 

գրանցման մարմիններում ԱԱՀ–ի 

փոփոխության պետական գրանցման 

մասին փաստաթուղթ  

Պատճեն 

2 Աուդիտորի կամ փոր-

ձագետ հաշվապահի 

բնակության (գրանց-

ման, հաշվառման) 

վայրի փոփոխություն 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

Քաղաքացու անձնագիրը (2-3 էջերը և 

արդիական հաշվառման (գրանցման) 

հասցեով էջը) 

 

Պատճեն 

3 Փաստացի բնակության 

վայրի հասցեի 

փոփոխություն 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

4 Կոնտակտային հեռա-

խոսի համարների (կոդի 

հետ) փոփոխություն, 

ավելացում (տնային, 

աշխատանքային, 

բջջային) 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (ցույց է տրվում՝  

փոփոխություն է, թե՝ ավելացում) (Հավելված 

8բ, Հավելված 8գ) 

 

 

 

Բնօրինակ 

5 Էլեկտրոնային փոստի 

հասցեի փոփոխություն, 

նոր հասցեի ավելացում 

 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (ցույց է տրվում՝  

փոփոխություն է, թե՝ ավելացում)  

(Հավելված 8բ, Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

6 Պաշտոնական կայքի 

հասցեի փոփոխություն, 

նոր հասցեի ավելացում 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ կա-

տարելու դիմում (ցույց է տրվում՝  փոփոխութ-

յուն է, թե՝ ավելացում) 

 (Հավելված 8բ, Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

7 Անձնագրային 

տվյալների 

փոփոխություն 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում 

 (Հավելված 8բ, Հավելված 8գ) 

Բնօրինակը 

Քաղաքացու անձնագիրը (2-3 և արդիական 
տվյալներով էջերը) 

Պատճեն 

8 Տեղեկություններ այլ 

երկրներում որպես 

աուդիտոր (կամ 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում 

 (Հավելված 8բ, Հավելված 8գ) 

Բնօրինակը 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

համանման այլ անձ) 

գրանցման (հաշ-

վառման) վերաբերյալ 

Փաստաթուղթ այլ երկրներում որպես 

աուդիտոր (կամ համանման այլ անձ 

գրանցման (հաշվառման) վերաբերյալ  

Պատճեն 

9 Տեղեկություններ աշխատանքի վայրի փոփոխությունների վերաբերյալ. 

9.1 Աուդիտորի կամ 

փորձագետ հաշվա-

պահի աշխատանքի 

ընդունվելը աուդի-

տորական կազմա-

կերպությունում  

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում 

 (Հավելված 8բ, Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք՝ տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը, 

որը հաստատում է աուդիտորական 

կազմակերպության անդամակցությունը 

Մասնագիտացված կառույցին՝ նշելով ՀԳԳՀ  

 

 

Բնօրինակ 

Տեղեկանք – հաստատում (Հավելված 7ա) Բնօրինակ 

9.2 Աուդիտորի կամ 

փորձագետ հաշվա-

պահի աշխատանքի 

ընդունվելը այլ կազ-

մակերպությունում 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

Տեղեկանք – հաստատում (Հավելված 7բ, 

Հավելված 7գ) 

 

Բնօրինակ 

9.3 Աուդիտորի կամ փոր-

ձագետ հաշվապահի 

աշխատանքից ազատ-

վելը (այդ թվում՝ աշխա-

տանքից ազատվելը, 

որը պայմանավորված է 

որոշակի ժամկետով 

աշխատանքային պայ-

մանագրերի ժամկետի 

լրացմամբ) 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

Աշխատանքից ազատման հրամանը կամ 

պայմանագրի դադարեցման (լուծարման) 

համաձայնագիրը 

Պատճեն 

10 Աշխատանքի վայրի վերաբերյալ տեղեկություններում փոփոխություններ. 

10.1 Աուդիտորի կամ փոր-

ձագետ հաշվապահի 

աշխատանքի վայր 

հանդիսացող աուդիտո-

րական կազմակեր-

պության անվանման 

փոփոխությունը 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք (կազմակերպության նոր 

անվանմամբ)՝ տրված ոչ ուշ՝  քան մեկ 

ամիսը, որը հաստատում է աուդիտորական 

կազմակերպության անդամակցությունը 

Մասնագիտացված կառույցին՝ նշելով ՀԳԳՀ  

Բնօրինակ 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

Տեղեկանք – հաստատում (Հավելված 7ա, 

Հավելված 7գ) 

Բնօրինակ 

10.2 Աուդիտորի և (կամ) 

փորձագետ հաշվա-

պահի աշխատանքի 

վայր հանդիսացող ոչ 

աուդիտորական 

կազմակերպության 

անվանման 

փոփոխությունը 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

Տեղեկանք – հաստատում (Հավելված 7բ, 

Հավելված 7գ) 

Բնօրինակ 

10.3 Աուդիտորի և (կամ) 

փորձագետ հաշվա-

պահի աշխատանքի 

վայր հանդիսացող 

աուդիտորական 

կազմակերպության 

վերակազմակերպում 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

Տեղեկանք – հաստատում (Հավելված 7ա, 

Հավելված 7գ) 

Բնօրինակ 

Փաստաթուղթ, որը հիմնավորում է 

աուդիտորական կազմակերպության 

անդամակցության դադարեցումը 

Մասնագիտացված կառույցին  

 

Պատճեն 

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք՝ տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը, 

որը հաստատում է վերակազմակերպված 

աուդիտորական կազմակերպության 

անդամակցությունը Մասնագիտացված 

կառույցին՝ նշելով ՀԳԳՀ 

 

 

Բնօրինակ 

10.4 Աուդիտորի և (կամ) 

փորձագետ հաշվա-

պահի աշխատանքի 

վայր հանդիսացող ոչ 

աուդիտորական 

կազմակերպության 

վերակազմակերպում 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

Տեղեկանք – հաստատում (Հավելված 7բ, 

Հավելված 7գ) 

Բնօրինակ 

10.5 Աուդիտորի և (կամ) 

փորձագետ հաշվա-

պահի աշխատանքի 

վայր հանդիսացող 

աուդիտորական 

կազմակերպության 

գտնվելու վայրի 

(իրավաբանական 

հասցեի)՝ մարզ, քաղաք, 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակը 

Տեղեկանք – հաստատում (Հավելված 7ա, 

Հավելված 7գ) 

Բնօրինակ 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

փողոց, շենք, 

փոստային ինդեքս, 

փոփոխությունները 

10.6 Աուդիտորի և (կամ) 

փորձագետ հաշվա-

պահի աշխատանքի 

վայր հանդիսացող ոչ 

աուդիտորական 

կազմակերպության 

գտնվելու վայրի 

(իրավաբանական 

հասցեի)՝ մարզ, քաղաք, 

փողոց, շենք, 

փոստային ինդեքս 

փոփոխությունները 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

Տեղեկանք – հաստատում (Հավելված 7բ, 

Հավելված 7գ) 

Բնօրինակ 

10.7 Պաշտոնական կայքի 

հասցեի փոփոխություն, 

նոր հասցեի ավելացում 

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

Տեղեկանք – հաստատում (Հավելված 7ա 

կամ Հավելված 7բ, Հավելված 7գ) 

Բնօրինակ 

10.8 Աուդիտորական 

կազմակերպության 

անդամակցության 

դադարեցումը 

Մասնագիտացված 

կառույցին  

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

 

Բնօրինակ 

Փաստաթուղթ, որը հաստատում է 

աուդիտորական կազմակերպության 

անդամակցության դադարեցումը 

Մասնագիտացված կառույցին  

 

Պատճեն 

10.9 Աուդիտորական 

կազմակերպության 

անդամակցությունը 

Մասնագիտացված 

կառույցին  

Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ  

Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից 

քաղվածք՝ տրված ոչ ուշ՝  քան մեկ ամիսը, 

որը հաստատում է աուդիտորական 

կազմակերպության անդամակցությունը 

Մասնագիտացված կառույցին՝ նշելով 

ՀԳԳՀ  

 

 

Բնօրինակ 

Տեղեկանք – հաստատում (Հավելված 7ա, 

Հավելված 7գ) 

Բնօրինակ 

11 Այլ փոփոխությունները 
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հ/հ 
Փոփոխության 

տեսակը 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Փաստա-

թղթի 

տեսակը 

11.1 Այլ փոփոխություններ Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ 

կատարելու դիմում (Հավելված 8բ, 

Հավելված 8գ) 

Բնօրինակ 

Փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են 

փոփոխությունները (առկայության դեպքում) 

Բնօրինակ 

կամ 

պատճեն 

6 Պալատի անդամների իրավունքները և պարտականությունները  

6.1 Պալատի անդամների իրավունքները 

6.1.1 Պալատի անդամներն իրավունք ունեն՝ 

1) կամավոր դադարեցնել Պալատին անդամակցությունը՝ 

Պալատի կանոնադրության և սույն կարգի համաձայն. 

2) մասնակցել Պալատի ընդհանուր ժողովին (Պալատի 
աուդիտոր և փորձագետ հաշվապահ անդամները), եթե 

ընդհանուր ժողովն անցկացվում է բոլոր անդամների 

մասնակցությամբ։ Ներկա գտնվել Պալատի ընդհանուր 

ժողովին, եթե ընդհանուր ժողովն անցկացվում է 

պատվիրակների մասնակցությամբ. 

3) ընտրել Պալատի կառավարման, վերահսկող, 

մասնագիտացված և այլ մարմիններ և ընտրվել, նշանակվել 

կամ ընդգրկվել այդ մարմիններում. 

4) ծանոթանալ Պալատի մարմինների արձանագրություններին, 
ստանալ նրանց ընդունած որոշումների պատճենները. 

5) վերադասության կամ դատական կարգով 

բողոքարկել Պալատի մարմինների որոշումները. 

6) Պալատից պահանջել տեղեկություններ, ստանալ 

փաստաթղթերի պատճեններ՝ Պալատի կանոնադրության 

փոփոխությունների, մարմինների արձանագրությունների, 

որոշումների, գույքի կառավարումից ստացված դրամական 

միջոցների վերաբերյալ, ինչպես նաև ստանալ Պալատի 

ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրած 

անկախ աուդիտորի եզրակացության պատճենները, որոնք 

վերաբերում են վերջին երեք տարիներին. 

7) մասնակցել Պալատի ընդհանուր ժողովի պատվիրակների 
ընտրությանը, առաջադրել իր թեկնածությունը` պատվիրակ 

ընտրվելու նպատակով, եթե ընդհանուր ժողովն անցկացվելու 

է պատվիրակների մասնակցությամբ. 
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8) դիմել Պալատին՝ իր մասնագիտական շահերի 

պաշտպանությանն օժանդակելու համար՝ պայմանավորված 

այնպիսի գործունեության իրականացմամբ, որը բխում է 

Պալատի նպատակներից և խնդիրներից. 

9) Պալատի մարմիններին ներկայացնել առաջարկություններ 
հաշվապահական հաշվառման, աուդիտորական 

գործունեության, տնտեսական իրավունքի և հարկային 

ոլորտները կարգավորող իրավական ակտերի 

կատարելագործման վերաբերյալ. 

10) վերահսկել Պալատի կառավարման մարմինների և գործադիր 
մարմնի գործունեությունը՝ Պալատի վերստուգիչ 

հանձնաժողովին դիմելու և վերջինիս կողմից Պալատի 

ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգում 

իրականացնելու նպատակով առաջարկություն ներկայացնելու 

միջոցով. 

11) Պալատի հնարավորության շրջանակներում Պալատից 

ստանալ տեղեկություն և խորհրդատվություն մասնագիտական 

պատրաստվածության և որակավորման բարձրացման 

համար. 

12) օգտվել Պալատի տեղեկատվական համակարգից. 

13) ծանոթանալ Պալատի մարմինների աշխատանքների 

արձանագրման մասին փաստաթղթերին. 

14) մասնակցել հաշվապահական հաշվառմանը և 

աուդիտորական գործունեությանը վերաբերող՝ Պալատի 

կողմից անցկացվող համագումարներին, սիմպոզիումներին, 

կոնֆերանսներին, սեմինարներին և այլ միջոցառումներին. 

15) օգտվել Պալատի աջակցությունից՝ մասնագիտական 

հարցերում. 

16) օգտվել Պալատի խորհրդատվական աջակցությունից՝ 

իրավապահ և դատական մարմիններում Պալատի անդամի 

օրինական մասնագիտական շահերին առնչվող հարցեր 

քննարկելիս. 

17) Պալատի հավանությամբ Պալատի ամսագրերում և այլ 
պարբերականներում հրապարակել մասնագիտական 

թեմաներին վերաբերող նյութեր. 

18) առաջարկություններ ներկայացնել Պալատի աշխատանքների 
բարելավման ուղղությամբ. 

19) մասնակցել Պալատի ներքին իրավական ակտերի մշակման 
աշխատանքներին.  
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20) իրացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և 
Պալատի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ։ 

6.2 Պալատի անդամների պարտականությունները 

6.2.1 Պալատի անդամները  պարտավոր են՝ 

1) պահպանել հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող 

իրավական ակտերի (տես՝ «Հաշվապահական հաշվառման 

մասին» Հ Հ օրենքը) և աուդիտորական գործունեությունը 

կարգավորող իրավական ակտերի (տես՝ «Աուդիտորական 

գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքը) պահանջները. 

2) պահպանել «Հաշվապահական հաշվառման և 

աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային 

վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները. 

3) պահպանել Պալատի կանոնադրությունը, սույն կարգը և 

Պալատի ներքին իրավական այլ ակտերը. 

4) պահպանել Պալատի շահերը. 

5) մասնակցել (Պալատի աուդիտոր և փորձագետ հաշվապահ 

անդամները)՝ 

 Պալատի ընդհանուր ժողովին, եթե այն անցկացվում է 

համատեղ հավաքի ձևով.  

 Պալատի ընդհանուր ժողովի պատվիրակների ընտրությանը, 

եթե ժողովն անցկացվելու է պատվիրակների համատեղ 

հավաքի ձևով. 

6) մասնակցել հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության բնագավառների զարգացմանն ուղղված 

աշխատանքներին. 

7) կատարել Պալատի ղեկավար մարմինների, 

մասնագիտացված մարմինների և գործադիր մարմնի 

որոշումները. 

8) ժամանակին և ամբողջությամբ վճարել մուտքի վճարները և 

անդամավճարները, որոնք նախատեսված են սույն կարգով.  

9) անցնել շարունակական մասնագիտական զարգացում՝ 

Պալատի անդամների շարունակական մասնագիտական 

զարգացման կարգի համաձայն. 

10) անցնել աուդիտորական ծառայությունների որակի 

հսկողության պահանջների պահպանման արտաքին 

գնահատում (աուդիտորական կազմակերպությունների և 
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աուդիտորական կազմակերպություններում աշխատող 

աուդիտորների համար)՝ «Հաշվապահական հաշվառման և 

աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային 

վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 

արտաքին գնահատման ընթացակարգերի համաձայն. 

11) անցնել «Հաշվապահական հաշվառման մասին» և 

«Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների պահանջների պահպանման 

արտաքին գնահատում (փորձագետ հաշվապահների և 

աուդիտորական կազմակերպություններում չաշխատող 

աուդիտորների համար)՝ «Հաշվապահական հաշվառման և 

աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային 

վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 

արտաքին գնահատման ընթացակարգերի համաձայն. 

12) Պալատի խորհրդի կողմից սահմանված կարգով մասնակցել 
6.2.1.(10) կետում նշված արտաքին գնահատման 

աշխատանքներին (վերաբերում է Պալատի անդամ 

աուդիտորներին). 

13) ներկայացնել իր գործունեության մասին հաշվետվություններ՝ 
Պալատի ներքին իրավական ակտերի համաձայն. 

14) սույն կարգի համաձայն Պալատին հայտնել Պալատի 
ռեեստրում իրենց մասին պարունակվող տեղեկությունների 

փոփոխությունները՝ այդպիսի փոփոխությունների 

առաջացման ամսաթվին հաջորդող օրվանից սկսած՝ 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում. 

15) կրել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և 
Պալատի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված այլ 

պարտականություններ։ 

7 Պալատին անդամավճարների վճարման կարգը և պայմանները  

7.1 Անդամավճարների տեսակները, չափը և օգտագործումը  

7.1.1 Անդամավճարները հանդիսանում են Պալատի գույքի ձևավորման 

հիմնական աղբյուրը։ Պալատի գույքը օգտագործվում է Պալատի 

կանոնադրական նպատակների և խնդիրների իրականացման, 

ինչպես նաև նյութատեխնիկական բազան զարգացնելու համար։ 

7.1.2 Պալատում սահմանված են անդամավճարների հետևյալ 

տեսակները. 

1) աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների՝ Պալատին 

անդամակցության համար մուտքի միանվագ վճարներ. 

2) աուդիտորական կազմակերպությունների՝ Պալատին 
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անդամակցության համար մուտքի միանվագ վճարներ. 

3) աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պարբերական 

հաստատուն անդամավճարներ. 

4) աուդիտորական կազմակերպությունների պարբերական 

հաստատուն անդամավճարներ. 

5) աուդիտորական կազմակերպությունների պարբերական 

փոփոխուն անդամավճարներ՝ կախված աուդիտորական 

կազմակերպության՝ աուդիտորական ծառայությունների 

մատուցումից ստացված հասույթներից.  

6) աուդիտորական կազմակերպությունների պարբերական 

փոփոխուն անդամավճարներ` կախված աուդիտորական 

կազմակերպության՝ առևտրային կազմակերպություններում 

իրականացված պարտադիր աուդիտի քանակից։ 

7.1.3 Անդամավճարների չափը հաստատում է Պալատի ընդհանուր 

ժողովը։ 

7.1.4 Պալատի անդամների կողմից վճարված անդամավճարները 

վերադարձման ենթակա չեն։ 

7.1.5 Անդամավճարների չվճարումը, ոչ ամբողջական չափով վճարումը 

կամ ոչ ժամանակին վճարումը հիմք են հանդիսանում Պալատի 

անդամի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության 

միջոցների կիրառման համար՝ Պալատի կարգապահական 

պատասխանատվության միջոցների կիրառման կարգին 

համապատասխան: 

7.1.6 Անդամավճարների գծով ստացված դրամական միջոցներն  

օգտագործվում են՝ 

1) Պալատի աշխատակազմի պահպանման համար. 

2) հարկերի և այլ պարտադիր վճարների վճարման համար. 

3) Պալատի ընդհանուր ժողովի և Պալատի խորհրդի 

որոշումներին համապատասխան՝ Պալատի գործունեության 

գերակա ուղղությունների ֆինանսավորման համար.  

4) տարածքի վարձակալության համար. 

5) կոմունալ ծառայությունների համար. 

6) Պալատի կանոնադրական այլ նպատակների իրականացման 

համար։ 

7.2 Անդամավճարների վճարման ժամկետները 

7.2.1 Աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների՝ Պալատին 

անդամակցության համար մուտքի միանվագ վճարներ. Պալատին 

անդամակցելու համար աուդիտորները և փորձագետ 
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հաշվապահները մուտքի վճարը վճարում են անդամակցելու համար 

Պալատին դիմում ներկայացնելու ամսաթվից մինչև Պալատի 

խորհրդի կողմից անդամակցելու վերաբերյալ որոշման ընդունման 

ամսաթվին հաջորդող 60–րդ օրը (60 օրվա հաշվարկի մեջ 

ներառվում են միայն աշխատանքային օրերը)։  

7.2.2 Աուդիտորական կազմակերպությունների անդամակցության 

համար մուտքի միանվագ վճարներ. Պալատին անդամակցելու 

համար աուդիտորական կազմակերպությունները մուտքի վճարը 

վճարում են անդամակցելու համար Պալատին դիմում 

ներկայացնելու ամսաթվից մինչև Պալատի խորհրդի կողմից 

անդամակցելու վերաբերյալ որոշման ընդունման ամսաթվին 

հաջորդող 60–րդ օրը (60 օրվա հաշվարկի մեջ ներառվում են միայն 

աշխատանքային օրերը)։ 

7.2.3 Աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պարբերական 

հաստատուն անդամավճարներ.  

1) աուդիտորները և փորձագետ հաշվապահները 

պարբերական հաստատուն անդամավճարը վճարում են 

յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև տվյալ տարվա մարտի 31–ը՝ 

ամբողջ տարվա համար սահմանված գումարի չափով. 

2) առաջին անգամ Պալատին անդամակցելիս աուդիտորները 

և փորձագետ հաշվապահները անդամավճարը վճարում են 

անդամ դառնալուն հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, ընդ որում, եթե՝ 

 անդամակցությունը տեղի է ունեցել օրացուցային 

տարվա 1–ին կիսամյակում, ապա անդամավճարը 

վճարվում է տարեկան անդամավճարի ամբողջ 

գումարի չափով. 

 անդամակցությունը տեղի է ունեցել օրացուցային 

տարվա 2–րդ կիսամյակում, ապա անդամավճարը 

վճարվում է տարեկան անդամավճարի 1/2 չափով։ 

7.2.4 Աուդիտորական կազմակերպությունների պարբերական 

հաստատուն անդամավճարներ.  

1) աուդիտորական կազմակերպությունները պարբերական 

հաստատուն անդամավճարը վճարում են յուրաքանչյուր 

տարի՝ մինչև տվյալ տարվա մարտի 31–ը՝ ամբողջ տարվա 

համար սահմանված գումարի չափով. 

2) առաջին անգամ Պալատին անդամակցելիս աուդիտորական 

կազմակերպությունները անդամավճարը վճարում են անդամ 

դառնալուն հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

ընդ որում, եթե՝ 
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 անդամակցությունը տեղի է ունեցել օրացուցային 

տարվա 1–ին կիսամյակում, ապա անդամավճարը 

վճարվում է տարեկան անդամավճարի ամբողջ 

գումարի չափով. 

 անդամակցությունը տեղի է ունեցել օրացուցային 

տարվա 2–րդ կիսամյակում, ապա անդամավճարը 

վճարվում է տարեկան անդամավճարի 1/2 չափով։ 

7.2.5 Աուդիտորական կազմակերպությունների պարբերական 

փոփոխուն անդամավճարներ՝ կախված աուդիտորական 

կազմակերպության՝ աուդիտորական ծառայությունների 

մատուցումից ստացված հասույթներից (հասույթների հետ 

կապված անդամավճարներ). հասույթների հետ կապված 

անդամավճարները վճարվում են յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ 

մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող ամսվա վերջին օրը։  

7.2.6 Աուդիտորական կազմակերպությունների պարբերական 

փոփոխուն անդամավճարներ՝ կախված աուդիտորական 

կազմակերպության՝ առևտրային կազմակերպություններում 

իրականացված պարտադիր աուդիտի քանակից (պարտադիր 

աուդիտի քանակի հետ կապված անդամավճարներ). պարտադիր 

աուդիտի քանակի հետ կապված անդամավճարներ վճարվում են 

յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ մինչև տվյալ եռամսյակին 

հաջորդող ամսվա վերջին օրը։ 

7.2.7 Ֆինանսական դժվարությունների դեպքում Պալատի անդամը 

կարող է դիմում ներկայացնել Պալատի խորհրդին՝ խնդրանքով՝ 

իրեն տրամադրել անդամավճարի վճարման ժամկետի հետաձգում։ 

7.2.8 Անդամավճարի վճարման ժամկետի հետաձգում տրվում է Պալատի 

խորհրդի որոշմամբ՝ ոչ ավելի, քան 90 օրացուցային օրը։  

7.2.9 Անդամավճարի վճարման ժամկետի հետաձգում տրամադրելու 

դեպքում անդամավճարի չվճարման կամ ոչ լրիվ վճարման համար 

կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ չեն 

կիրառվում։ 

8 Պալատին անդամակցության կասեցման և վերականգնման կարգը և 

պայմանները 

8.1.1 Պալատի անդամի անդամակցության կասեցումը հանդիսանում է 

Պալատի անդամի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական 

պատասխանատվության միջոց։ Անդամակցության կասեցումը 

կատարվում է Պալատի խորհրդի որոշմամբ՝ կարգապահական 

պատասխանատվության միջոցների կիրառման կարգին 

համապատասխան։  
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8.1.2 Պալատին անդամակցությունը կասեցնելու համար հիմք են 

հանդիսանում՝  

1) Պալատի խորհրդի որոշումը՝ «Հաշվապահական հաշվառման և 
աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային 

վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի համաձայն, որպես կարգապահական պատաս-

խանատվության միջոց Պալատին անդամակցությունը 

կասեցնելու վերաբերյալ, կամ 

2) «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 

ժամկետում (60 օրացուցային օր) աուդիտորական 

կազմակերպության նկատմամբ որպես կարգապահական 

պատասխանատվության միջոց կիրառված տուգանքի գումարի 

չվճարումը: 

8.1.3 Մասնագիտացված կառույցին անդամակցությունը կասեցվում է 

կասեցման վերաբերյալ Պալատի խորհրդի որոշմամբ սահմանված 

ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան վեցամսյա ժամկետը: 

8.1.4 Աուդիտորը, որի անդամակցությունը Պալատին կասեցվել է, 

կասեցման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում իրավունք 

չունի՝ 

1) մասնակցելու աուդիտորական գործունեության 

իրականացմանը կամ, «Հաշվապահական հաշվառման մասին» 

օրենքի պահանջների համաձայն, աշխատելու միջին 

կազմակերպության, խոշոր կազմակերպության և հանրային 

հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպության գլխավոր 

հաշվապահ. 

2) մասնակցելու Պալատի ընտրովի և մասնագիտական 

մարմինների աշխատանքներին: 

8.1.5 Աուդիտորական կազմակերպությունը, որի անդամակցությունը 

Մասնագիտացված կառույցին կասեցվել է, կասեցման ամբողջ 

ժամանակահատվածի ընթացքում իրավունք չունի՝ 

1) կնքելու աուդիտորական ծառայությունների մատուցման 
պայմանագիր. 

2) մինչև կասեցումը կնքված աուդիտորական ծառայությունների 
մատուցման պայմանագրերում կատարելու այնպիսի 

փոփոխություններ, որոնք կհանգեցնեն աուդիտորական 

կազմակերպության պարտավորությունների ավելացմանը: 

8.1.6 Փորձագետ հաշվապահը և աուդիտորական կազմակերպությունում 

չաշխատող աուդիտորը, որի անդամակցությունը մասնագիտացված 
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կառույցին կասեցվել է, կասեցման ամբողջ ժամանակահատվածի 

ընթացքում իրավունք չունի՝ 

1) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 

պահանջների համաձայն՝ աշխատելու միջին, խոշոր և 

հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպության 

գլխավոր հաշվապահ. 

2) մասնակցելու Մասնագիտացված կառույցի ընտրովի և 
մասնագիտական մարմինների աշխատանքներին: 

8.1.7 Անդամակցության կասեցումը չի ազատում Պալատի անդամին՝  

1) սույն կարգով նախատեսված անդամավճարների վճարումից. 

2) աուդիտորական ծառայությունների որակի հսկողության 
պահանջների պահպանման արտաքին գնահատումից 

(վերաբերում է աուդիտորական կազմակերպություններին և 

աուդիտորական կազմակերպություններում աշխատող 

աուդիտորներին). 

3)  «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին» և 

«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքներով 

ներկայացվող պահանջների պահպանման արտաքին 

գնահատումից (վերաբերում է փորձագետ հաշվապահներին և 

աուդիտորական կազմակերպությունում չաշխատող 

աուդիտորներին). 

4) Պալատի ռեեստրում պարունակվող տվյալների 

փոփոխությունների՝  Պալատին իրազեկումից. 

5) Պալատի կանոնադրությամբ, սույն կարգով և Պալատի ներքին 
իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

պարտականությունների կատարումից։ 

8.1.8 Պալատը, անդամակցության կասեցման մասին որոշման 

ընդունման հաջորդ օրվանից սկսած՝ յոթ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, որոշման մասին գրավոր տեղեկացնում է 

պատասխանատվության ենթարկվող անդամին և Հանրային 

վերահսկողության խորհրդին: 

8.1.9 Անդամակցության կասեցման վերաբերյալ Պալատի որոշումը 

կարող է բողոքարկվել Հանրային վերահսկողության խորհուրդ՝ 

կասեցման վերաբերյալ Պալատի համապատասխան որոշման 

ընդունման օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Բողոքարկման բավարարման դեպքում Հանրային 

վերահսկողության խորհրդի որոշման հիման վրա Պալատը 

կայացնում է անդամակցության կասեցումը դադարեցնելու 
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վերաբերյալ որոշում: 

8.1.10 Պալատի անդամի անդամակցության կասեցման ժամկետը 
լրանալուց առնվազն 7 օր առաջ, Պալատի խորհուրդը որոշում է 

ընդունում Պալատի անդամի անդամակցության վերականգնման 

կամ դադարեցման մասին։  

8.1.11 Պալատի անդամի անդամակցության վերականգնման մասին 

Պալատի խորհրդի որոշում կարող է ընդունվել, եթե անդամը 

Պալատին ներկայացնում է կասեցման համար հիմք հանդիսացող 

խախտումների վերացումը հաստատող փաստաթղթերի 

ամբողջական փաթեթը։  

9 Պալատին անդամակցության դադարեցման կարգը և պայմանները  

9.1.1 Պալատին անդամակցությունը դադարեցնելու համար հիմք են 

հանդիսանում՝ 

1) Պալատի անդամի գրավոր դիմումը՝ Պալատի 

անդամակցությունից դուրս գալու վերաբերյալ. Բնօրինակը 

(Հավելված 10ա, Հավելված 10բ, Հավելված 10գ). 

2) «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն 

արտաքին գնահատման արդյունքով տրվել է «6» 

գնահատական. 

3)  «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Պալատին անդամակցության 

կասեցման վերաբերյալ որոշմամբ սահմանված՝ կասեցման 

ժամանակահատվածում կասեցման համար հիմք հանդիսացող 

խախտումները չվերացնելը. 

4) «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 

համաձայն ոչ հավաստի աուդիտորական եզրակացություն 

տրամադրելը. 

5) Պալատի անդամ աուդիտորական կազմակերպության 

վերակազմակերպումը. 

6) Պալատի անդամ աուդիտորական կազմակերպության 

լուծարումը կամ աուդիտորական կազմակերպությանը սնանկ 

ճանաչելը.  

7) Աուդիտորին կամ փորձագետ հաշվապահին դատարանի՝ 
օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով անգործունակ, 

սահմանափակ գործունակ ճանաչելը կամ 

ֆինանսատնտեսական, հաշվապահական, աուդիտորական և 
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հարակից ոլորտներում պաշտոններ զբաղեցնելու կամ 

աշխատանքներ կատարելու կամ ծառայություններ մատուցելու 

իրավունքից զրկելը. 

8) Աուդիտորի և փորձագետ հաշվապահի որակավորման 
չեղարկումը. 

9) «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության 

մասին», «Աուդիտորական գործունեության մասին» և 

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հ Հ օրենքներով 

նախատեսված այլ դեպքերում։ 

9.1.2 Պալատին անդամակցությունը դադարում է՝ 

1) աուդիտորական կազմակերպության լուծարման դեպքում՝ 
լուծարման ամսաթվից. 

2) աուդիտորական կազմակերպությանը սնանկ ճանաչելու 
դեպքում` սնանկ ճանաչելու ամսաթվից. 

3) մնացած բոլոր դեպքերում՝ անդամակցության դադարեցման 
վերաբերյալ Պալատի խորհրդի որոշման՝ ուժի մեջ մտնելու 

ամսաթվից։ Պալատի խորհրդի որոշումն ուժի մեջ է մտնում 

որոշման ընդունման օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային 

օրվանից, եթե այդ որոշումը, սույն կարգի 9.1.4 կետի 

համաձայն, չի բողոքարկվել: 

9.1.3 Պալատը, անդամակցության դադարեցման մասին որոշման 

ընդունման հաջորդ օրվանից սկսած՝ 7 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, որոշման մասին գրավոր տեղեկացնում է 

պատասխանատվության ենթարկվող անդամին և Հանրային 

վերահսկողության խորհրդին: 

9.1.4 Անդամակցության դադարեցման վերաբերյալ Պալատի որոշումը 

կարող է բողոքարկվել Հանրային վերահսկողության խորհուրդ՝ 

դադարեցման վերաբերյալ Պալատի համապատասխան որոշման 

ընդունման օրվան հաջորդող 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

9.1.5 Բողոքարկման ընթացքում անդամակցության դադարեցման 

վերաբերյալ Պալատի որոշումը կասեցվում է: Բողոքարկման 

ընթացքում աուդիտորական կազմակերպության, աուդիտորի և 

փորձագետ հաշվապահի՝ մասնագիտացված կառույցին 

անդամակցությունը համարվում է կասեցված: Հանրային 

վերահսկողության խորհրդի կողմից բողոքարկման չբավարարման 

դեպքում անդամակցության դադարեցման վերաբերյալ 

մասնագիտացված կառույցի որոշումը մնում է անփոփոխ, և 

մասնագիտացված կառույցին անդամակցությունը համարվում է 

դադարեցված՝ սույն կարգի 9.1.2 (3) կետի համաձայն: 
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Բողոքարկման բավարարման դեպքում Հանրային 

վերահսկողության խորհրդի որոշման հիման վրա Պալատը 

կայացնում է անդամակցության դադարեցումը չեղարկելու 

վերաբերյալ որոշում: 

9.1.6 Պալատի անդամի անդամակցության դադարեցման վերաբերյալ 

տեղեկությունները պետք է ներառվեն Պալատի ռեեստրում 

անդամակցության դադարեցման ամսաթվին հաջորդող օրվանից 

սկսած՝ 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

9.1.7 Պալատի անդամը Պալատից դուրս գալու դեպքում իրավունք չունի 

ստանալ Պալատի գույք, այդ թվում՝ այն գույքի արժեքի 

սահմաններում, որը Պալատի անդամի կողմից որպես 

սեփականություն փոխանցվել է Պալատին (ներառյալ՝ 

անդամավճարները): 

9.1.8 Պալատը, անդամակցության դադարեցման մասին որոշման ուժի 

մեջ մտնելուն հաջորդ օրվանից սկսած՝ 7 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, որոշման մասին գրավոր տեղեկացնում է՝ 

1) անձին, ում անդամակցությունը դադարեցվել է. 

2) Հանրային վերահսկողության խորհրդին. 

3) աուդիտորական կազմակերպությանը, որի աշխատակից է 
հանդիսանում աուդիտորը (աշխատանքային պայմանագրի 

հիման վրա), որի անդամակցությունը դադարեցվել է. 

4) այլ մասնագիտացված կառույցներին:  

9.1.9 Պալատն իր պաշտոնական կայքում տեղադրում է 

տեղեկությունները Պալատի անդամի անդամակցության 

դադարեցման վերաբերյալ։ 

9.1.10 Սույն կարգի 9.1.1(2) կետով նախատեսված հիմքով 

անդամակցության դադարեցման դեպքում աուդիտորական 

կազմակերպությունը, աուդիտորը կամ փորձագետ հաշվապահը 

իրավունք ունեն նորից անդամակցության համար դիմելու 

Մասնագիտացված կառույցին անդամակցությունը դադարեցնելուց 

երեք տարի հետո: 

9.1.11 Սույն կարգի 9.1.1(3) կետով նախատեսված հիմքով 

անդամակցության դադարեցման դեպքում աուդիտորական 

կազմակերպությունը, աուդիտորը կամ փորձագետ հաշվապահն 

իրավունք ունեն անդամակցության համար նորից դիմելու 

մասնագիտացված կառույցին ոչ շուտ, քան անդամակցությունը 

դադարեցնելուց երկու տարի հետո: 

9.1.12 Սույն կարգի 9.1.1(4) կետով նախատեսված հիմքով 

անդամակցության դադարեցման դեպքում աուդիտորական 
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կազմակերպությունն իրավունք ունի անդամակցության համար 

նորից դիմելու մասնագիտացված կառույցին ոչ շուտ, քան 

անդամակցությունը դադարեցնելուց երկու տարի հետո:  

10 Անդամակցության վերականգնումը Պալատին՝ դատարանի որոշման 
հիման վրա  

10.1.1 Պալատին անդամակցության վերականգնման որոշումն ընդունվում 

է Պալատի խորհրդի կողմից՝ անդամակցության դադարեցման 

վերաբերյալ Պալատի խորհրդի որոշման բեկանման մասին 

դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած որոշման առկայության 

դեպքում։  

10.1.2 Այն դեպքում, երբ Պալատի խորհրդի կողմից անդամակցության 
վերականգնման որոշման ամսաթվի դրությամբ Պալատի 

վերականգնված անդամի մասին Պալատի ռեեստրի 

տեղեկությունները կորցրել են արդիականությունը 

(ակտուալությունը), Պալատի անդամը պարտավոր է անդամության 

վերականգնման մասին Պալատի խորհրդի որոշման ընդունման 

ամսաթվին հաջորդող աշխատանքային 10 օրվա ընթացքում 

ներկայացնել Պալատի ռեեստրում փոփոխություններ կատարելու 

համապատասխան փաստաթղթեր։  
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11 Հավելվածներ 

Հավելված 1ա 

  

Մտ N  /   

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ* 

Դիմորդ աուդիտորական կազմակերպություն  

 

Անվանումը 

 

 

հ/հ Փաստաթղթի անվանում 

Նշում 

առկայության 

մասին 
1 2 3 

1. Դիմում (Հավելված № 2ա). բնօրինակ  

2. Հարցաթերթիկ (Հավելված № 3ա). բնօրինակ  

3. Հիմնադիր փաստաթղթեր (կանոնադրություն)` գործող խմբագրությամբ. 

պատճեն 

 

4. Քաղվածք (իրավաբանական անձանց) պետական միասնական 

գրանցամատյանից՝ տրված ոչ ուշ,  քան մեկ ամիսը. բնօրինակ 

 

5. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական (առկայության 

դեպքում). պատճեն 

 

6. Աուդիտորների ցանկ (Հավելված № 5). բնօրինակ  

7. Քաղվածք Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից՝ հավելված N 5–ում ներառված 

աուդիտորներ վերաբերյալ՝ տրված ոչ ուշ,  քան մեկ ամիսը. բնօրինակ 

 

8. Դիմորդ կազմակերպությունում աշխատող աուդիտորների աշխատանքային 

պայմանագրերը (այդ թվում որոշակի ժամկետով աշխատանքային 

պայմանագրերը, համատեղության կարգով աշխատանքային պայմանագրերը). 
պատճեններ 

 

9. Փաստաթուղթ (հրաման, արձանագրություն կամ այլ փաստաթուղթ), որը 

հիմնավորում է կազմակերպության միանձնյա գործադիր մարմնի նշանակումը 

(ընտրությունը). պատճեն 

 

10. Քաղվածք Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից՝ միանձնյա գործադիր մարմնի 

վերաբերյալ՝ տրված ոչ ուշ, քան մեկ ամիսը. պատճեն 
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11. Կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամների ցանկը (եթե հիմնադիր 

փաստաթղթերով նախատեսված է կոլեգիալ գործադիր մարմին) (հավելված N 

4). բնօրինակ 

 

12. Դիմորդ կազմակերպության սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) ցանկը 

(հավելված N 6ա). բնօրինակ 

 

13. Քաղվածք Մասնագիտացված կառույցի ռեեստրից՝ հավելված N 6ա–ում 

ներառված սեփականատերերի (մասնակից, բաժնետեր) վերաբերյալ՝ տրված ոչ 

ուշ, քան մեկ ամիսը,. պատճեն  

 

14. Քաղվածք բաժնետերերի ռեեստրից (բաժնետիրական ընկերությունների 

համար). բնօրինակ 

 

15. Աուդիտորական գործունեության որակի հսկողության կանոններ. պատճեն  

16. Տեղեկություններ միջազգային ցանցերում անդամակցության վերաբերյալ 

(հավելված N 9). բնօրինակ 

 

17. Փաստաթուղթ, որը հաստատում է միջազգային ցանցերում անդամությունը. 
պատճեն 

 

18. Փաստաթուղթ, որը հաստատում է այլ երկրներում որպես աուդիտորական 

կազմակերպություն (կամ համանման այլ կազմակերպություն) գրանցումը 

(հաշվառումը)՝ նշելով գրանցող մարմնին և գրանցման համար (առկայության 

դեպքում). պատճեն 

 

19. Փաստաթուղթ, որը հաստատում է այլ Մասնագիտացված կառույցին 

անդամակցության դադարեցումը՝ նշելով ՀԳԳՀ, անդամակցության ամսաթիվը և 

անդամակցությունը դադարեցնելու ամսաթիվը. պատճեն 

 

20. Փաստաթուղթ, որը հաստատում է Պալատին մուտքի վճարի վճարումը. պատճեն  

21. (այլ փաստաթղթեր, եթե անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք ներկայացնել)  

* Տես՝ սույն կարգի 4.2 ենթաբաժինը 

 

Փաստաթղթերի քանակը՝  բաղկացած է  Էջից 
 Տառերով    

 

Դիմորդ կազմակերպության ղեկավարի    

 Ստորագրությունը  անուն, ազգանուն 

 

Կ.տ (առկայության դեպքում) 

 
«         »  20         

թ. 

ամսաթիվ 
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Հավելված 1բ 

Մտ N  /   

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ* 

Դիմորդ աուդիտորի   

 անուն, հայրանուն, ազգանուն  

 

 

հ/հ Փաստաթղթի անվանում 

Նշում 

առկայության 

մասին 

1 2 3 

1. Դիմում (Հավելված № 2բ). բնօրինակ  

2. Հարցաթերթիկ (Հավելված № 3բ). բնօրինակ  

3. Աուդիտորի որակավորման վկայական. պատճեն  

4. Տեղեկանք ֆինանսատնտեսական ոլորտին, ինչպես նաև ոչ մեծ ծանրության 

հանցագործություններին վերաբերող՝ չհանված կամ չմարված դատվածության 

բացակայության մասին (տրված ոչ ուշ,  քան երկու ամիսը). բնօրինակ 

 

5. Տեղեկանք միջին ծանրության, ծանր և առանձնապես ծանր 

հանցագործություններին վերաբերող դատվածության բացակայության մասին 

(տրված ոչ ուշ,  քան երկու ամիսը). բնօրինակ 

 

6.  Քաղաքացու անձնագիր (2-5 էջերը, անձնագրի առկայության դեպքում). 

պատճեն, կամ 

 Կենսաչափական անձնագիր՝ (2-3 էջերը, կենսաչափական անձնագրի 

առկայության դեպքում). պատճեն 

 

7. Հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթուղթ (նշել)՝ 

 նույնականացման քարտ. պատճեն, կամ 

 սոցիալական քարտ. պատճեն, կամ 

 տեղեկանք հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու մասին. 

բնօրինակ 

 

8. Տեղեկանք դիմորդի ներկա աշխատանքի վայրից (վայրերից) (հավելված N 7ա և 

(կամ) 7բ). բնօրինակ 
 

9. Փաստաթուղթ, որը հաստատում է այլ երկրներում որպես աուդիտոր (կամ այլ 

համանման անձ) գրանցումը (հաշվառումը)՝ նշելով գրանցող մարմնին և 

գրանցման համարը (առկայության դեպքում). պատճեն 

 

10. Փաստաթուղթ, որը հաստատում է այլ Մասնագիտացված կառույցին 

անդամակցության դադարեցումը՝ նշելով ՀԳԳՀ, անդամակցության ամսաթիվը և 

անդամակցությունը դադարեցնելու ամսաթիվը. պատճեն 

 

11. Փաստաթուղթ, որը հաստատում է Պալատին մուտքի վճարի վճարումը. պատճեն  

12. (այլ փաստաթղթեր, եթե անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք ներկայացնել)  

* Տես՝ սույն կարգի 4.3 ենթաբաժինը 
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Փաստաթղթերի քանակը՝  բաղկացած է  Էջից 

 Տառերով    

 

«         

» 

 20         

թ. 

  

Ամսաթիվ  Ստորագրությունը 
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Հավելված 1գ 

Մտ N  /   

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ* 

Դիմորդ փորձագետ հաշվապահի   

 անուն, հայրանուն, ազգանուն  

 

 

հ/հ Փաստաթղթի անվանում 

Նշում 

առկայության 

մասին 

1 2 3 

1. Դիմում (Հավելված № 2գ). բնօրինակ  

2. Հարցաթերթիկ (Հավելված № 3բ). բնօրինակ  

3. Փորձագետ հաշվապահի որակավորման վկայական. պատճեն  

4. Տեղեկանք ֆինանսատնտեսական ոլորտին, ինչպես նաև ոչ մեծ ծանրության 

հանցագործություններին վերաբերող՝ չհանված կամ չմարված դատվածության 

բացակայության մասին (տրված ոչ ուշ, քան երկու ամիսը). բնօրինակ 

 

5. Տեղեկանք միջին ծանրության, ծանր և առանձնապես ծանր 

հանցագործություններին վերաբերող դատվածության բացակայության մասին 

(տրված ոչ ուշ, քան երկու ամիսը). բնօրինակ 

 

6.  Քաղաքացու անձնագիր (2-5 էջերը, անձնագրի առկայության դեպքում). 

պատճեն, կամ 

 Կենսաչափական անձնագիր՝ (2-3 էջերը, կենսաչափական անձնագրի 

առկայության դեպքում). պատճեն 

 

7. Հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթուղթ (նշել)՝ 

 նույնականացման քարտ. պատճեն, կամ 

 սոցիալական քարտ. պատճեն, կամ 

 տեղեկանք հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու մասին. 

բնօրինակ 

 

8. Տեղեկանք դիմորդի ներկա աշխատանքի վայրից (վայրերից) (հավելված N 7գ). 
բնօրինակը 

 

9. Փաստաթուղթ, որը հաստատում է այլ Մասնագիտացված կառույցին 

անդամակցության դադարեցումը՝ նշելով ՀԳԳՀ, անդամակցության ամսաթիվը 

և անդամակցությունը դադարեցնելու ամսաթիվը. պատճեն 

 

10. Փաստաթուղթ, որը հաստատում է Պալատին մուտքի վճարի վճարումը. 
պատճեն 

 

11. (այլ փաստաթղթեր, եթե անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք ներկայացնել)  

* Տես՝ սույն կարգի 4.4 ենթաբաժինը 

Փաստաթղթերի քանակը՝  բաղկացած է  Էջից 

 Տառերով    
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«         

» 

 20         

թ. 

  

մսաթիվ  Ստորագրությունը 
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Հավելված 2ա 

 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարակական 

կազմակերպության խորհրդին 

 
Անվանումը 

դիմորդ կազմակերպության կողմից 

ի դեմս  
 Պաշտոնը 

 
անուն, հայրանուն, ազգանուն  

Դիմում 

Խնդրում եմ   

 կազմակերպության անվանումը 

ընդունել «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ»  

հասարակական կազմակերպության անդամ։    

 պարտավորվում է՝  
կազմակերպության անվանումը  

 կատարել «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 

աուդիտորական գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի (մասնավորապես՝ 

«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, «Հաշվապահական հաշվառման և 

աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին» 

ՀՀ օրենք, աուդիտորական գործունեության միջազգային ստանդարտներ),  Պալատի 

կանոնադրության, Մասնագիտական էթիկայի կանոնագրքի, Պալատի 

անդամակցության կարգի և Պալատի ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները, 

 անցնել Պալատի կողմից անցկացվող աուդիտորական ծառայությունների որակի 

հսկողության պահանջների պահպանման արտաքին գնահատում, 

 ժամանակին և ամբողջությամբ Պալատին վճարել մուտքի վճարները և 

անդամավճարները։ 

 պարտավորվում է  
կազմակերպության անվանումը  

Պալատի կանոնադրության և Պալատի անդամակցության կարգի համաձայն պատշաճ ձևով 

հայտնել Պալատի ռեեստրում ներառված իրեն վերաբերող տեղեկությունների բոլոր 

փոփոխությունների մասին՝ այդպիսի փոփոխությունների առաջացման ամսաթվին 

հաջորդող օրվանից սկսած՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

 հաստատում է,  
կազմակերպության անվանումը  

որ չի հանդիսանում այլ Մասնագիտացված կառույցի անդամ։  
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«         »  20      թ.   

ամսաթիվ Կ.տ ստորագրությունը 

 

  

 

Հավելվածներ� Պալատին անդամակցության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ 

համաձայն ցանկի։ 
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Հավելված 2բ 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական 

կազմակերպության խորհրդին  

դիմորդ աուդիտոր 

 կողմից 
անուն, հայրանուն, ազգանուն   

Հաշվառման (գրանցման) հասցեն՝  

 

 
 

Անձնագրային տվյալներ  

 

 

Դիմում 

Խնդրում եմ ինձ ընդունել «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական կազմակերպության աուդիտոր 

անդամ։ 

Պարտավորվում եմ՝ 

 կատարել «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով 

նախատեսված աուդիտորական գործունեությունը կարգավորող 

իրավական ակտերի (մասնավորապես՝ «Աուդիտորական գործունեության 

մասին» ՀՀ օրենք, «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական 

գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին» ՀՀ 

օրենք, աուդիտորական գործունեության միջազգային ստանդարտներ),  

Պալատի կանոնադրության, Մասնագիտական էթիկայի կանոնագրքի, 

Պալատի անդամակցության կարգի և Պալատի ներքին իրավական այլ 

ակտերի պահանջները. 

 անցնել Պալատի կողմից անցկացվող աուդիտորական ծառայությունների 

որակի հսկողության պահանջների պահպանման արտաքին գնահատում. 

 անցնել շարունակական մասնագիտական զարգացում. 

 մասնակցել  այլ աուդիտորական կազմակերպություններում Պալատի 

կողմից անցկացվող աուդիտորական ծառայությունների որակի 

հսկողության պահանջների պահպանման արտաքին գնահատման 

աշխատանքներին. 

 ժամանակին և ամբողջությամբ Պալատին վճարել մուտքի վճարները և 

անդամավճարները։ 
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Պարտավորվում եմ Պալատի կանոնադրության և Պալատի անդամակցության 

կարգի համաձայն պատշաճ ձևով հայտնել Պալատի ռեեստրում ներառված ինձ 

վերաբերող տեղեկությունների բոլոր փոփոխությունների մասին՝ այդպիսի 

փոփոխությունների առաջացման ամսաթվին հաջորդող օրվանից սկսած՝ 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

Չեմ առարկում հարցաթերթիկում նշված իմ անձնական տվյալների մշակմանը, 

որն իրականացվում է՝ 

 Պալատի կողմից  որպես Մասնագիտացված կառույց իր գործունեության 

իրականացման, այդ թվում՝ Պալատի ռեեստրի վարման նպատակով, և  

 այդ տվյալները Հանրային վերահսկողության խորհրդին փոխանցելու 

նպատակով՝ դրանք Միասնական ռեեստրում ներառելու համար։ 

Հաստատում եմ, որ չեմ հանդիսանում այլ Մասնագիտացված կառույցի անդամ։ 

Հավելվածներ� Պալատին անդամակցության համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր՝ համաձայն ցանկի։ 

«         »  20      թ.   
ամսաթիվ  ստորագրությունը 
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Հավելված 2գ 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական 

կազմակերության խորհրդին  

դիմորդ փորձագետ հաշվապահ 

 կողմից 
անուն, հայրանուն, ազգանուն,   

Հաշվառման (գրանցման) հասցեն՝  

 

 
 

Անձնագրային տվյալներ  

 

 

Դիմում 

Խնդրում եմ ինձ ընդունել «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական կազմակերպության փորձագետ 

հաշվապահ անդամ։ 

Պարտավորվում եմ՝ 

 կատարել «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով 

նախատեսված հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական 

ակտերի (մասնավորապես՝ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ 

օրենք, «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության 

կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք, 

ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ),  

Պալատի կանոնադրության, Մասնագիտական էթիկայի կանոնագրքի, 

Պալատի անդամակցության կարգի և Պալատի ներքին իրավական այլ 

ակտերի պահանջները. 

 անցնել «Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի պահանջների 

պահպանման արտաքին գնահատում.  

 անցնել շարունակական մասնագիտական զարգացում. 

 ժամանակին և ամբողջությամբ Պալատին վճարել մուտքի վճարները և 

անդամավճարները։ 

Պարտավորվում եմ Պալատի կանոնադրության և Պալատի անդամակցության 

կարգի համաձայն պատշաճ ձևով հայտնել Պալատի ռեեստրում ներառված ինձ 

վերաբերող տեղեկությունների բոլոր փոփոխությունների մասին՝ այդպիսի 

փոփոխությունների առաջացման ամսաթվին հաջորդող օրվանից սկսած՝ 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 
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Չեմ առարկում հարցաթերթիկում նշված իմ անձնական տվյալների մշակմանը, 

որն իրականցվում է՝ 

 Պալատի կողմից  որպես Մասնագիտացված կառույց իր գործունեության 

իրականացման, այդ թվում Պալատի ռեեստրի վարման նպատակով, և  

 այդ տվյալները Հանրային վերահսկողության խորհրդին փոխանցելու 

նպատակով՝ դրանք Միասնական ռեեստրում ներառելու համար։ 

Հաստատում եմ, որ չեմ հանդիսանում այլ Մասնագիտացված կառույցի անդամ։ 

Հավելվածներ� Պալատին անդամակցության համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր՝ համաձայն ցանկի։ 

 

«         »  20      թ.   

ամսաթիվ  ստորագրությունը 
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ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ* 

 
Աուդիտորական կազմակերպության 
անվանում 

 

Հաշվառման հասցե 

(իրավաբանական հասցե) 

ինդեքս մարզ    

քաղաք      

փողոց     

շենք________ մասնաշենք (շինություն)________ 

գրասենյակ ______ 

Փաստացի հասցե ինդեքս մարզ    

քաղաք      

փողոց      

շենք________ մասնաշենք (շինություն)________ 

գրասենյակ ______ 

Փոստային հասցե ինդեքս մարզ    

քաղաք      

փողոց      

շենք________ մասնաշենք (շինություն)________ 

գրասենյակ ______ 

Իրավաբանական անձի պետական 
գրանցման համարը և գրանցման ամսաթիվը, 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը 

 

Կոնտակտային տվյալներ հեռ.  +374 (    )         

ֆաքս: +374 (    )       

բջջ.:  +374 (     )       

e-mail:             @        

կայք: www.    
Պաշտոնական ինտերնետային կայքի հասցե  

Միջազգային ցանցերում անդամություն  

(ցանցի անվանում/ անդամակցելու ամսաթիվ) 

 

 

/«       » 20     թ. 

Որպես աուդիտորական կազմակերպություն 

այլ պետություններում գրանցում (պետություն, 

գրանցման համար, գրանցող մարմնի 

անվանում, գրանցման ամսաթիվը) 

 

 

/«       »          20     թ. 
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Նախկին Մասնագիտացված կառույցի  
նախկին ՀԳԳՀ 

Անդամակցության ամսաթիվ/ անդամության 

դադարեցման ամսաթիվ և անդամության 

դադարեցման հիմք 

/ 
 

«   » 20     թ./ «   » 20     թ. 
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Հավելված 3ա 

Առանձնացված ստորաբաժանման առկայություն (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) 

Ստորաբաժանման 

ձև 
Ստորաբաժանման անվանում Ստորաբաժանման գտնվելու վայր 

   

 

* Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար 

Տեղեկությունների բացակայության դեպքում նշվում է՝  «բացակայում է» 

 

Կազմակերպության ղեկավարի    

 ստորագրությունը  անուն, ազգանուն 

 

Կ.տ (առկայության դեպքում) 

 

«         »  20         թ. 

ամսաթիվ 

 

Հավելված 3բ 

ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ* 

 
Աուդիտորի ազգանունը, անունը, հայրանունը  

Անձնագիր (սերիա, համար, երբ և ում կողմից 
է տրված) 

 

Հանրային ծառայության համարանիշը  

Հաշվառման (գրանցման) հասցեն (ըստ 

անձնագրի) 

ինդեքս մարզ    

քաղաք      

փողոց     

շենք________ մասնաշենք (շինություն)________ 

բնակարան ______ 

Փաստացի բնակության վայրի հասցե ինդեքս մարզ    

քաղաք      

փողոց      

շենք________ մասնաշենք (շինություն)________ 

բնակարան ______ 
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Փոստային հասցե ինդեքս մարզ    

քաղաք      

փողոց      

շենք________ մասնաշենք (շինություն)________ 

գրասենյակ ______ 

Կոնտակտային տվյալներ բջջ. հեռ.:   +374 (   ) ___________  

տն. հեռ.:   +374 (   ) ___________ 

աշխ. հեռ.:  +374 (   )____________ 

ֆաքս:         +374 (   )____________ 

e-mail (անձնական):                 @  

e-mail (աշխատանքային):        @  

Որպես աուդիտոր այլ պետություններում 

գրանցում (պետություն, գրանցման համար, 

գրանցող մարմնի անվանում, գրանցման 

ամսաթիվը) 

 

 

/«       »          20     թ. 

Նախկին Մասնագիտացված կառույցի  
նախկին ՀԳԳՀ 

Անդամակցության ամսաթիվ/ անդամության 

դադարեցման ամսաթիվ և անդամության 

դադարեցման հիմք 

/ 

 

«   » 20     թ./ «   » 20     թ. 

 

Տեղեկություններ վերջին 3 (երեք) տարիներին աշխատանքային պայմանագրերի հիման վրա 

աուդիտորական կազմակերպությունում կամ այլ կազմակերպությունում աշխատանքի 

վերաբերյալ  

Ժամանակահատ
ված 

___ ից մինչև ___ 

Կազմակերպ

ության 

անվանում 

Կազմակերպության 
ՀԳԳՀ 

(առկայության 

դեպքում) 

Կազմակերպության 
գտնվելու հասցե 

(իրավաբանական հասցե), 
հեռախոս 

Պաշտոն 

     

     

     

Աուդիտորի որակավորման վկայականը, որը հիմք է հանդիսանալու Պալատին անդամակցելու 

համար 

Որակավորման 

վկայական համարը 
Ում կողմից է տրվել Տրման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ լինելու 

ժամկետը 
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Փորձագետ հաշվապահի որակավորման վկայական (առկայության դեպքում) (որպես լրացուցիչ 

տեղեկություն ներառվում է Պալատի ռեեստրում) 

Որակավորման 

վկայական համարը 
Ում կողմից է տրվել Տրման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ լինելու 

ժամկետը 

    

 

* Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար 

Տեղեկությունների բացակայության դեպքում նշվում է՝  «բացակայում է» 

 

 
«         »  20         թ.   

ամսաթիվ  Ստորագրությունը 
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Հավելված 3գ 

ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ* 

 
Փորձագետ հաշվապահի ազգանունը, 
անունը, հայրանունը 

 

Անձնագիր (սերիա, համար, երբ և ում կողմից 
է տրված) 

 

Հանրային ծառայության համարանիշը  

Հաշվառման (գրանցման) հասցեն (ըստ 

անձնագրի) 

ինդեքս մարզ    

քաղաք      

փողոց     

շենք________ մասնաշենք (շինություն)________ 

բնակարան ______ 

Փաստացի բնակության վայրի հասցե ինդեքս մարզ    

քաղաք      

փողոց      

շենք________ մասնաշենք (շինություն)________ 

բնակարան ______ 

Փոստային հասցե ինդեքս մարզ    

քաղաք      

փողոց      

շենք________ մասնաշենք (շինություն)________ 

գրասենյակ ______ 

Կոնտակտային տվյալներ բջջ. հեռ.:   +374 (   ) ___________  

տն. հեռ.:   +374 (   ) ___________ 

աշխ. հեռ.:  +374 (   )____________ 

ֆաքս:         +374 (   )____________ 

e-mail (անձնական):                 @  

e-mail (աշխատանքային):        @  

Նախկին Մասնագիտացված կառույցի  
նախկին ՀԳԳՀ 

Անդամակցության ամսաթիվ/ անդամության 

դադարեցման ամսաթիվ և անդամության 

դադարեցման հիմք 

/ 

 

«   » 20     թ./ «   » 20     թ. 
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Տեղեկություններ վերջին 3 (երեք) տարիներին աշխատանքային պայմանագրերի 

հիման վրա, ըստ  «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի՝ հանրային 

հետաքրքրություն ներկայացնող, խոշոր, միջին, փոքր և (կամ) միկրո 

կազմակերպություն դասակարգված կազմակերպություններում աշխատանքի 

վերաբերյալ 

Ժամանակահատ
ված 

___ ից մինչև ___ 

Կազմակերպ

ության 

անվանում 

Կազմակերպության 
դասակարգումը 

Կազմակերպության 
գտնվելու հասցե 

(իրավաբանական հասցե), 
հեռախոս 

Պաշտոն 

     

     

     

Փորձագետ հաշվապահի որակավորման վկայականը, որը հիմք է հանդիսանալու Պալատին 

անդամակցելու համար 

Որակավորման 

վկայական համարը 
Ում կողմից է տրվել Տրման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ լինելու 

ժամկետը 

    

 

Աուդիտորի որակավորման վկայական (առկայության դեպքում) (որպես լրացուցիչ 

տեղեկություն ներառվում է Պալատի ռեեստրում) 

Որակավորման 

վկայական համարը 
Ում կողմից է տրվել Տրման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ լինելու 

ժամկետը 

    

 

* Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար 

Տեղեկությունների բացակայության դեպքում նշվում է՝  «բացակայում է» 

 

 
«         »  20         թ.   

Ամսաթիվ  Ստորագրությունը 
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Հավելված 4 

Աուդիտորական կազմակերպության կոլեգիալ գործադիր 

մարմնի անդամների  

ՑՈՒՑԱԿ 

 

ում 
(կազմակերպության անվանումը)  

Կոլեգիալ գործադիր մարմին (ԿԳՄ) է 

հանդիսանում  

 

 (ԿԳՄ–ի անվանումը) 

 

Կոլեգիալ գործադիր մարմնի կազմում ընդգրկված են՝ 

 

1. Աուդիտորներ 

ԿԳՄ անդամի 

ազգանունը, 

անունը, 

հայրանունը 

ԿԳՄ 

անդամի 

ՀԳԳՀ 

ԿԳՄ–ում 

պաշտոնը 

ԿԳՄ անդամի 

իրավասությունների 

առաջացման 

ամսաթիվը* 

ԿԳՄ անդամի 

իրավասությունների 

առաջացման 

ամսաթիվը** 

     

     

     

2. Փորձագետ հաշվապահներ 

ԿԳՄ անդամի 

ազգանունը, 

անունը, 

հայրանունը 

ԿԳՄ 

անդամի 

ՀԳԳՀ 

ԿԳՄ–ում 

պաշտոնը 

ԿԳՄ անդամի 

իրավասությունների 

առաջացման 

ամսաթիվը* 

ԿԳՄ անդամի 

իրավասությունների 

առաջացման 

ամսաթիվը** 

     

     

     

3. Աուդիտորներ և փորձագետ հաշվապահներ չհանդիսացող անձիք 

ԿԳՄ անդամի ազգանունը, ԿԳՄ–ում ԿԳՄ անդամի ԿԳՄ անդամի 
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անունը, հայրանունը պաշտոնը իրավասությունների 

առաջացման 

ամսաթիվը* 

իրավասությունների 

առաջացման 

ամսաթիվը** 

     

    

    

*  Լրացվում է համաձայն համապատասխան իրավասություն առաջացնող փաստաթղթի։ 

** Լրացվում է մեկ անգամ, Պալատի ռեեստրում ԿԳՄ անդամի իրավասությունների 

դադարեցման հետ կապված փոփոխությունների մասին ծանուցման դեպքում։ 

Հետագայում ԿԳՄ անդամի մասին տեղեկատվությունը, ում լիազորություններն 

արդեն իսկ դադարեցվել են (ԿԳՄ–ի այդ անդամի իրավասությունների 

դադարեցման վերաբերյալ տեղեկատվությունը արդեն իսկ մեկ անգամ 

ներկայացվել է), ենթակա չէ ցուցակում ներառման։ 

 Կազմակերպության ղեկավարի 

   

 ստորագրությունը  անուն, ազգանուն 

Կ.տ (առկայության դեպքում) 

 

«         »  20       թ. 

Ամսաթիվ 
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Հավելված 5 

Աուդիտորական կազմակերպությունում աշխատող 

աուդիտորների 

ՑՈՒՑԱԿ 

 –ում, ՀԳԳՀ  

կազմակերպության անվանումը)    

աշխատում են հետևյալ աուդիտորները (այդ թվում՝ միանձնյա գործադիր մարմնի պաշտոնը 

զբաղեցնող անձը)� 

 

Աուդիտորի 

ԱԱՀ 

Աուդիտորի 

ՀԳԳՀ 

Կազմակերպ. 

զբաղեցրած 

պաշտոնը 

Աշխատանքի 

հիմնական վայր 

կամ 

համատեղություն 

ԿԳՄ անդամի 

իրավասությունների 

առաջացման 

ամսաթիվը* 

ԿԳՄ անդամի 

իրավասությու

նների 

առաջացման 

ամսաթիվը** 

      

      

      

      

      

      

      

      

*  Լրացվում է համաձայն համապատասխան իրավասություն առաջացնող 

փաստաթղթի (աշխատանքային պայմանագիր, աշխատանքի ընդունման հրաման, 

աշխատանքից ազատման հրաման) 

** Լրացվում է մեկ անգամ, աշխատողի ազատման հետ կապված Պալատի ռեեստրում 

տեղեկությունների փոփոխությունների մասին ծանուցման դեպքում։ Հետագայում 

աշխատանքից ազատված աշխատողի մասին տեղեկատվությունը, (ում վերաբերյալ 

տեղեկատվությունն  արդեն իսկ մեկ անգամ ներկայացվել է), ենթակա չէ ցուցակում 

ներառման։ 

 

 Կազմակերպության ղեկավարի    

 ստորագրությունը  անուն, ազգանուն 

 

Կ.տ (առկայության դեպքում) 

 

«         »  20       թ. 

Ամսաթիվ 

Հավելված 6 
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Աուդիտորական կազմակերպության սեփականատերերի  

(մասնակից, բաժնետեր)  

ՑՈՒՑԱԿ 

 –ում, ՀԳԳՀ  

(կազմակերպության անվանումը)    

սեփականատեր (բաժնետեր մասնակից) են հադիսանում՝ 
 

1. Աուդիտորական կազմակերպություններ և աուդիտորներ 

 

Հիմնադիր 
(մասնակից, 
բաժնետեր) 

կազմակերպության 
անվանումը կամ 
ֆիզ. Անձի 
ԱԱՀ 

Մասնա

կցությա

ն չափը 

(%) 

ՀԳԳՀ 

Հիմնադրի 

(մասնակից, 

բաժնետեր) գտնվելու 

վայրի կամ գրանցմա 

(հաշվառման) հասցե 

(նշելով ինդեքսը) 

Սեփականությա

ն իրավունքի 

առաջացման 

ամսաթիվը և 

հիմքը* 

Սեփականության 

իրավունքի 

դադարեցման 

առաջացման 

ամսաթիվը և 

հիմքը* 

      

      

      

 

2. Աուդիտորական կազմակերպություններ և աուդիտորներ չհանդիսացող անձինք՝ 

 

Հիմնադիր 
(մասնակից, 
բաժնետեր) 

կազմակերպության 
անվանումը կամ 
ֆիզ. Անձի 
ԱԱՀ  

Մասնա

կցությա

ն չափը 

(%) 

Հիմնադրի (մասնակից, 

բաժնետեր) գտնվելու վայրի 

կամ գրանցմա (հաշվառման) 

հասցե (նշելով ինդեքսը) 

Սեփականությա

ն իրավունքի 

առաջացման 

ամսաթիվը և 

հիմքը* 

Սեփականության 

իրավունքի 

դադարեցման 

առաջացման 

ամսաթիվը և 

հիմքը* 

     

     

     

*  Լրացվում է համաձայն համապատասխան իրավասություն առաջացնող փաստաթղթի  

 Կազմակերպության ղեկավարի    

 ստորագրությունը  անուն, ազգանուն 

 

Կ.տ (առկայության դեպքում) 

«         »  20       թ. 

Ամսաթիվ 

Հավելված 7ա 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ – ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ 

 

 աուդիտորական կազմակերպությունը,  

ի դեմս , 

որը գործում է   հիման վրա, սույնով հաստատում է, որ 

 

աուդիտոր  ՀԳԳՀ , 

 (ազգանուն, անուն, հայրանուն)  

աուդիտորի որակավորման վկայական N  , տրված «        »  20   թ–ին, 
 կողմից 

(վկայականը տվող կազմակերպության անվանումը)  
 

«       »  20   թ–ից մինչև ներկա պահը որպես   

 հիմնական աշխատանքի վայր/ համատեղությամբ 

աշխատում է կազմակերպությունում որպես  

 (պաշտոնի անվանումը) 

(աշխատանքային պայմանագիր N  , կնքված «       »  20    թ–ին)։ 
 

Համաձայն պաշտոնեական պարտականությունների իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝  

1  

2  

...  

n  

Տեղեկություններ գործատուի մասին՝ 

Կազմակերպության լրիվ անվանում  

Գտնվելու վայրի հասցեն (իրավաբանական 

հասցե) 

ինդեքս մարզ    

քաղաք      փողոց   

  շենք________ մասնաշենք 

(շինություն)________ գրասենյակ ______ 

Կոնտակտային տվյալներ հեռ.  +374 (    )         

ֆաքս: +374 (    )       

բջջ.:  +374 (     )       

e-mail:             @        

կայք: www.    

  

Կազմակերպության ղեկավարի    

 ստորագրությունը  անուն, ազգանուն 

 

Կ.տ (առկայության դեպքում) 

«         »  20       թ. 

Ամսաթիվ 
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Հավելված 7բ 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ – ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ 

 

 կազմակերպությունը,  

ի դեմս , 

որը գործում է   հիման վրա, սույնով հաստատում է, որ 

 

աուդիտոր  ՀԳԳՀ , 

 (ազգանուն, անուն, հայրանուն)  

աուդիտորի որակավորման վկայական N  , տրված «        »  20   թ–ին, 
 

 կողմից 

(վկայականը տվող կազմակերպության անվանումը) 

 

 

«       »  20   թ–ից մինչև ներկա պահը որպես   

 հիմնական աշխատանքի վայր/ համատեղությամբ 

աշխատում է կազմակերպությունում որպես  

 (պաշտոնի անվանումը) 

(աշխատանքային պայմանագիր N  , կնքված «       »  20    թ–ին)։ 
 

Համաձայն պաշտոնեական պարտականությունների՝ իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝  

1  

2  

...  

n  

Տեղեկություններ գործատուի մասին՝ 

Կազմակերպության լրիվ անվանում  

Գտնվելու վայրի հասցեն (իրավաբանական 

հասցե) 

ինդեքս մարզ    

քաղաք      փողոց   

  շենք________ մասնաշենք 

(շինություն)________ գրասենյակ ______ 

Կոնտակտային տվյալներ հեռ.  +374 (    )         

ֆաքս: +374 (    )       

բջջ.:  +374 (     )       

e-mail:             @       կայք:

 www.    

  

Կազմակերպության ղեկավարի    

 ստորագրությունը  անուն, ազգանուն 

 

Կ.տ (առկայության դեպքում) 

«         »  20       թ. 

Ամսաթիվ 
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Հավելված 7գ 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ – ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ 

 

 կազմակերպությունը,  

ի դեմս , 

որը գործում է   հիման վրա, սույնով հաստատում է, որ 

 

Փորձագետ հաշվապահ  ՀԳԳՀ , 

 (ազգանուն, անուն, հայրանուն)  

Փորձագետ հաշվապահի որակավորման վկայական N  , տրված «        »  20  թ–ին, 
 

 կողմից 
(վկայականը տվող կազմակերպության անվանումը) 

 

 

«       »  20   թ–ից մինչև ներկա պահը որպես   

 հիմնական աշխատանքի վայր/ համատեղությամբ 

աշխատում է կազմակերպությունում որպես  

 (պաշտոնի անվանումը) 

(աշխատանքային պայմանագիր N  , կնքված «       »  20    թ–ին)։ 
 

Համաձայն պաշտոնեական պարտականությունների՝ իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝  

1  

2  

...  

n  

Տեղեկություններ գործատուի մասին՝ 

Կազմակերպության լրիվ անվանում  

Գտնվելու վայրի հասցեն (իրավաբանական 

հասցե) 

ինդեքս մարզ    

քաղաք      փողոց   

  շենք________ մասնաշենք 

(շինություն)________ գրասենյակ ______ 

Կոնտակտային տվյալներ հեռ.  +374 (    )         

ֆաքս: +374 (    )       

բջջ.:  +374 (     )       

e-mail:             @       կայք:

 www.    
  

Կազմակերպության ղեկավարի    

 ստորագրությունը  անուն, ազգանուն 

Կ.տ (առկայության դեպքում) 

«         »  20       թ. 

ամսաթիվ 
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Հավելված 8ա 

 

 

 

 

 

 

Դիմում 

Խնդրում եմ կատարել փոփոխություններ Պալատի ռեեստրում՝ կապված  

 

 

 

 

 

 
 

  

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական 

կազմակերպության խորհրդին 
 

Անվանումը 

աուդիտորական կազմակերպության կողմից, 

ՀԳԳՀ , ի դեմս  

 
Պաշտոնը 

 
անուն, հայրանուն,  ազգանուն  

Հավելվածներ.  

1.  

2.  

...  

n.  

Կազմակերպության ղեկավարի    

 ստորագրությունը  անուն, ազգանուն 

 

Կ.տ (առկայության դեպքում) 

«         »  20         թ. 

ամսաթիվ 



 

76 
 

Հավելված 8բ 

 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական 

կազմակերպության խորհրդին 

աուդիտոր  

 

անուն, հայրանուն, ազգանուն 

կողմից, ՀԳԳՀ  

Դիմում 

Խնդրում եմ կատարել փոփոխություններ Պալատի ռեեստրում՝ կապված  

 

 

 

 

Հավելվածներ.  

1.  

2.  

...  

n.  

 

 
«        »  20       թ.   

ամսաթիվ  Ստորագրություն 

 

  



 

77 
 

Հավելված 8գ 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական 

կազմակերպության խորհրդին 

փորձագետ հաշվապահ  

 

անուն, հայրանուն, ազգանուն 

կողմից, ՀԳԳՀ  

Դիմում 

Խնդրում եմ կատարել փոփոխություններ Պալատի ռեեստրում՝  կապված  

 

 

 

 

Հավելվածներ.  

1.  

2.  

...  

n.  

 

 
«        »  20       թ.   

ամսաթիվ  Ստորագրություն 

 

  



 

78 
 

Հավելված 9 

Աուդիտորական կազմակերպությունների միջազգային 

ցանցերում աուդիտորական կազմակերպության անդամության 

մասին  

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 –ում, ՀԳԳՀ  

(կազմակերպության անվանումը)    

Հանդիսանում է   անդամ, 
 (միջազգային ցանցի անվանումը)  

«         »  2020 թ.–ից։  
(անդամակցության ամսաթիվը)  

 

Տեղեկություններ միջազգային ցանցի մասին 

Հասցե  

Հեռախոս/ ֆաքս / 

E-mail __________________@   

Կայք www.   

 

Կազմակերպության ղեկավարի    

 ստորագրությունը  անուն, ազգանուն 

 

Կ.տ (առկայության դեպքում) 

«         »  20         թ. 

Ամսաթիվ 
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Հավելված 10ա 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական 

կազմակերպության խորհրդին 
 

անվանումը 

աուդիտորական կազմակերպության կողմից, 

ՀԳԳՀ , ի դեմս  

 
պաշտոնը 

 
անուն, հայրանուն,  ազգանուն  

Դիմում 

Խնդրում եմ դադարեցնել աուդիտորական կազմակերպության անդամակցությունը  

Պալատին   

 (նշել պատճառը) 

  

 

Կազմակերպության ղեկավարի    

 ստորագրությունը  անուն, ազգանուն 

 

Կ.տ (առկայության դեպքում) 

«         »  20         թ. 

ամսաթիվ 

 

  



 

80 
 

Հավելված 10բ 

 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական 

կազմակերպության խորհրդին 

աուդիտոր  

 

անուն, հայրանուն, ազգանուն 

կողմից, ՀԳԳՀ  

Դիմում 

Խնդրում եմ դադարեցնել իմ անդամակցությունը Պալատին 

 

(նշել պատճառը) 

 

 

«        »  20       թ.   

ամսաթիվ  ստորագրություն 
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Հավելված 10գ 

 

Դիմում 

Խնդրում եմ դադարեցնել իմ անդամակցությունը Պալատին 

 

(նշել պատճառը) 

 

 

«        »  20       թ.   
ամսաթիվ  ստորագրություն 

 

 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» հասարակական 

կազմակերպության խորհրդին 

փորձագետ հաշվապահ  

 

անուն, հայրանուն, ազգանուն 

կողմից, ՀԳԳՀ  


