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Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գւսվսա համայնք
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ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻ֊ՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Համլետ Սամսոնի Հովհաննիսյանը (ւսնձնւսգիր՝ 011969599, ՀԾՀ՝ 1110610386, հաշվառված 
Գավառ համայնք, գ. Կարմիրգյուղ Հովհ. Շիրազ56) հանդիսանալով գույքահարկ վճարող սու՚բյեկտ, ՀՀ 
հարկային օրենսգրքով սահմանված կւսրգովչի կատարել գույքահարկ վճարելու 
պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օգոստոսի 25-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի 
հիմքովԳավառի համայնքապետարանի աշխւստակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ 
գույքահարկի գումարների գանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրէնքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի 
Փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, 
բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում 
հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՌՈԻՆԵԱՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՌԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հարկային օրենսգրքով սահմանված 
գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող՝ Գավառ համայնքի Կարմիրգյուղի 05-056-0037-0101, 05– 
056-0349-0041, 05-056-0349-0070, 05-056-0344-0059, 037-103, 037-102, 052-019 կադաստրային 
ծածկագրով հողատեսքերը հանդիսանում են Համլետ Սամսոնի Հովհաննիսյանի սեփականությունը։ 
Անշարժ գույքերի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում է 82 790/ութսուներկու հազար յոթ 
հարյուր իննսուն/ ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021 թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Համլետ 
Սամսոնի Հովհաննիսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրէնքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել է գույքահարկի համար տույժ՝ 38 707/երեսունութ հազար 
յոթ հարյուր յոթ/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի օգոստոսի 25-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 1֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքովԳավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 09-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է/հիմք՝ 25.08.2022թ. ծանուցում 
Ձ2ժՋրՁր.Ձտ կւսյքում/ Համլետ Սամսոնի Հովհաննիսյանը։ Վեըջինս չի նեըկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 09.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված 
Համլետ Սամսոնի Հովհաննիսյանի բացակայությամբ։
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ՀՀ Սւսհմանադրությւսն 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարտավոր է օրէնքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվոզ անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրւսպետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական 
հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 
սահմանված դեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության 
գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա 
դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները։ 
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի՝ տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ տուգանքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվառող՝տեղական 
բյուջեի գանձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի՝ հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
ՀՀ օրէնքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրէնքով 
սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ օրէնքով սահմանված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին»,
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58–60֊րդ 
հոդվածներով, որոշում եմ

1. Համլետ Սամսոնի Հովհաննիսյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 121 497/մեկ 
հարյուր քսանմեկ հազար չորս հարյուր իննսունյոթ/ ՀՀ դրամ, որպես 05-056-0037-0101, 05-056-0349֊ 
0041, 05-056-0349-0070, 05-056-0344-0059, 037-103, 037-102, 052-019 կադաստրային ծածկագրերով 
գույքերի գույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավւսռի համայնքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով՝ անբողոքարկելի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրէնքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդողօրը։

Համայնքի ղեկավար



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՄՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հսյյաստւսնի Հւսնրւսպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §373ող3§հ3ց3բ6է3ր3ո@§րո3ւ1.(;0րո
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ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հրանտ Գուրգենի Ասատրյանը (անձնագիր՝ 4Ի0722269, ՀԾՀ՝ 17056330502, հաշվառված 
Գավառ համայնք, գ. Կարմիրգյուղ Հովհ. Շիրազ 98) հանդիսանալով գույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ 
հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով չի կատարել գույքահարկ վճարելու 
պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օգոստոսի 25-ին «Վարչւսրարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1֊ին մասի ,,բ" ենթակետի 
հիմքովԳավառի համայնքապետարանի աշխատւսկազմում հարուցվել Է վարչական վւսրույթ՝ 
գույքահարկի գումարների գանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչւսրարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրէնքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի 
փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, 
բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում 
հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից արամադրված ՀՀ Հարկային օրենսգրքով սահմանված 
գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող՝ Գավառ համայնքի Կարմիրգյուղի 05-056-0013-0005, 05֊ 
056-0037-0003, 05-056-0317-0092, 05-056-0333-0049, 05-056-0316-0341 կադաստրային ծածկագրով 
հողատեսքերը հանդիսանում են Հրանտ Գուրգենի Ասատրյանի սեփականությունը։
Անշարժ գույքերի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում է 94 584/իննսունչորս հազար հինգ 
հարյուր ութսունչորս/ ՀՀ դրամ, ինչը 2008–2020թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Հրանտ 
Գուրգենի Ասատրյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրէնքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել է գույքահարկի համար տույժ՝ 43 638/քառւսսուներեք 
հազար վեց հարյուր երեսունութ/ՀՀ դրամի չափով։ 2022 թվականի օգոստոսի 25-ին «Վարչւսրարության 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի 
համայնքապետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի 
սեպտեմբերի 09-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով 
պատշաճ ծանուցվել է/հիմք՝ 25.08.2022թ. ծանուցում ՋճմՋրՋռՋտ կւսյքում/ Հրանտ Գուրգենի 
Ասատրյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 09.09.2022թ. վարչական 
վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Հրանտ Գուրգենի Ասատրյանի 
բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻԻ ՀԻԱՆԱՎՈՐՈԻՄԸ



ՀՀ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարտավոր է օրէնքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական 
հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կւսզմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 
սահմանված դեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության 
գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա 
դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները։ 
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի՝ տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարուն /մարում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ տուգանքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվառողտեղական 
բյուջեի գանձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի՝ հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրէնքով սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձանց նկատմամբ 
օրէնքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53֊րդ, 58-60-րդ 
հոդվածներով, որոշում եմ

1. Հրանտ Գուրգենի Ասատրյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 138 222/մեկ 
հարյուր երեսունութ հազար երկու հարյուր քսւսներկու/ ՀՀ դրամ, որպես 05-056-0013-0005, 05-056– 
0037-0003, 05-056-0317-0092, 05-056-0333-0049, 05-056-0316-0341 կադաստրային ծածկագրերով 
գույքերի գույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարողէ վարչական կարգով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով՝ անբողոքարկելի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Դավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդողօրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյւսսւոանի Հանրւսպետությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ7Ջհղ9§հՁղՋբ6էՁր9ո@§տՋւ1.շօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻՄ
14 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 14 689-Ա 

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ռուբիկ Ասքանազի Աղաջանյանը (աեձնագիր՝ /\Ր0292118, ՀԾ Հ 3511440084, հաշվառված 
Գավառ համայնք, գ. Կարմիրգյուղ Գայի փող 21 ) հանդիսանալով գույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ 
հարկային օրենսգրքւԳվ սահմանված կարգով չի կատարել գույքահարկ վճարելու 
պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի օգոստոսի 25-ին «Վւսրչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակէտի 
հիմքովԳավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ 
գույքահարկի գումարների գանձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչարւսրությւսն հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրւսպետությւսն 
օրէնքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի 
փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, 
բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում 
հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻ-ՆԵԱՈԻ– ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՌԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հւսմաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հարկային օրենսգրքով սահմանված 
գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող՝ Գավառ համայնքի Կարմիրգյուղի 05-056-000-000, 017– 
006, 347-198, 320-032, 317-014, 345-101 կադաստրւսյին ծածկագրով հողատեսքերը հանդիսանում են 
Ռուբիկ Ասքանազի Աղաջանյանի սեփականությունը։
Անշարժ գույքերի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում է 106 116/մեկ հարյուր վեց հազար 
մեկ հարյուր տասնվեց/ ՀՀ դրամ, ինչը 2008–2020թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Ռուբիկ 
Ասքանազի Աղաջանյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրէնքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել է գույքահարկի համար տույժ՝ 59 912/հիսունինն հազար 
ինը հարյուր տասներկու/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի օգոստոսի 25-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքովԳավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 09-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի 
լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է/հիմք՝ 25.08.2022թ. ծանուցում 
Ջ2եՋ1՜Ջր՜.Ջւ՜ո կայքում/ Ռուբիկ Ասքանազի Աղաջանյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի 
լսումներին։ 09.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված 
Ռուբիկ Ասքանազի Աղաջանյանի բացակայությամբ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻ-ՆԵԱՈԻ– ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻ-ՄԸ



ՀՀ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարտավոր է օրէնքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական 
հարկ է, որը կախվածչէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 
սահմանված դեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության 
գումարները /  անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս 
դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները։ 
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի՝ տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մւսրում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ տուգւսնքների 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվառողտեղական 
բյուջեի գանձապետական հաշվին։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի՝ հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։
Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սեփական լիազորություն, օրէնքով սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ 
օրէնքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ 
հոդվածներով, որոշում եմ

1. Ռ-ուբիկ Ասքանազի Աղաջանյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 166 028/մեկ 
հարյուր վաթսունվեց հազար քսանութ/ ՀՀ դրամ, որպես 05-056-000-000, 017-006, 347-198, 320-032, 
317-014, 345-101 կադաստրային ծածկագրերով գույքերի գույքահարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարողէ վարչական կարգով բոդոքարկվել Գավառի համայնքապետին՝ դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատւսրելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով՝ անբողոքարկելի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրէնքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու 
օրվան հաջորդողօրը։

ք.Գավառ
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Հայաստանի Հաերապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գւսվսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզՋ§հՋզՋք6էՋրՋՈ@§րոՁւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
14 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 690-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Վոլոդյա Գուրզենի Բսպդասարյանը (անձնւսզիր՝ 011969599, ՀԾՀ՝ 1110610386, հաշփսոված ՀՀ 
քաղ. Երևան Նորք Մարաշ Նորքի այգիներ 255/15 ) հանդիսանալով զույքահսւրկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ 
հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահսւրկ վճարելու 
սլարաակաևությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի օգոստոսի 25-ին «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,ք" եևթսւկեսփ հիմքով 
Գավւսռի համայնքապետարանի աշիւատւսկազմում հարուցվել է վարչական ւիսրույթ՝ զույքահարկի 
զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարւսրությւսն հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետությսւև օրէնքով սահւքանվսւծ կարգով հարուցվսւծ և 
իրսւկանացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզսււքւսնքների քւսզմւսկողմանի, 
լրիվ և օբյեկտիւ( քննության արղյունքում, բւսցւսհայտելով զործի բոլոր հւսնզամաևքները, վարչական 
մարլքինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂԲԻՆԵԼԲԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ֊ ի  կողմից տրւսմաղրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սսւհմւսնված 
զույքահարկով հսւրկւիպ օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի Կարմիրզյուղի 05-056-0319-0078, 05-056– 
0005-0072-001,05-056 0319-0077, 05-056-0325-0009, 05-056-0319-0076, կւսղաստրային ծսւծկազրով 
հողւստեսքերը հսւնղիսանում են Վոլողյսւ Գուրզենի Բսպդւսսւսրյւսնի սեւիւսկւսնությունը։
Անշարժ զույքերի համար ւ|ճւսյ՜ւման եևյ&ւսկա զույքահարկը կսւզմում է 85616/ութսունհինգ հազար վեց 
հարյուր տասեվեց/2.2. դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամաևակահատվածոււ( չի վճարվել, իսկ Վոյոդյա 
Գուրզենի Բադդասււդդանի կողմից նշփսծ ժաւքսւնակւսհատւիսծի զույքահարկը օրէնքով սւսհմսւնւիսծ 
Ժւսմկետոււ1 չվճայւելու արղյունքում սաաջացել է զույքահարկի համար տույժ 41 113/քաոասունմեկ 
հազար մեկ հարյուր տասևերեք/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի օգոստոսի 25-իև «Վարչարարության և ւիսրչսւկւսև վարույթի մասին» ՀՀ օրեևյփ 30-րդ 
հոդւիսծի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գւււվառի հւսւ(այնքաւզետսւրանում հւսրուցված վարչական 
ւիսրույթի շրջանակւսներուււ 2022 |է>վսւկաևի սեպտեմբերի 09-ին հյսսվիրվել են վարչւսկւսն վարույթի 
լսոււէներ, որին մսւսնւսկցելու նպատակով պւստշսւճ ծւսնուցվել է /հիմք 25.08.2022թ. ծաևուցոււ( ՅշնՋրՁրարո 
կսւյքում/ Վոլոդյա Գուրզենի Բւսղդասւսրյանը։ Վերջինս չի ներկայացել ւլարչւսկան վարույթի լսոււքևերին։ 
09. 09. 2022թ. վարչական վարույթի լսոււհւերն իրակւսնացվել են պատշաճ ծսւնուցվւսծ Վոլոդյա Գուրզենի 
Բաղդւսսալւյանի բացակսւյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմաեադրոևթյաե 45-րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարտավոր է օրէնքով 
սահմանված կարգով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայնքային բյուջե 
մուտքսւգրվոդ պարտագիր այլ ւ(ճարումներ։
ձամաձայն 11 ձար կային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարոդներիև 
սևփակաևության իրսւվունքով սրստկանող հարկմաև օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով ձւսյաստաևի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործուևեության արդյուևքներից։ 
ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունևերը ե ֆիգիկական աևձիևք 
անշարժ գույքի տարեկւսն գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
դեւդքերում ու կարգով հւսշվարկփսծ անշարժ գույքի հարկի պարտսւվորության գումարները անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի հւսմւսյնքի բյուջե են վճւսրում մինչե հարկային տսւրվա դեկտեմբերի ւ ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվսւծով սահւքսւնված առաևձնւսհատկությունները։ 
ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մարում/ է հւսւքարվում Օրենսգրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթսւկահարկի, ինչպես ևաև դրսւ գծով տույժերի և /կւսմ/ տուգսւնքների 
գումսւրների վճարումը հւսմսւպատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվսաող տեղական 
բյուջեի գանձապետակսւն հսւշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահւքսւնված ժամկետներից ուշւսցնելու դեպքում ժսւմկետսւնց յուրաբանչյուր օըվւս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 
ձամաձայն «Տեղական իևքնակառավարմաև մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որսլես սեփւսկւսն լիսպորություն, օրէնքով սահմանված կարգով կագւհսկերւդում է գույքահարկի 
գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձաևց նկւստմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյսւլից և դեկավարվելով ձձ Սահմաևադրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ 
իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոափսրմտն մասին», «Վարչսւրարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ձձ օյւեևքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. Վոլոդյւս Գուրգենի Բադդասարյանից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամևնը 126 729/մևկ 
հարյուր քսանվեց հագար յոթ հարյուր քսանինը/ ձձ դրամ, որպես 05-056-0319-0078, 05-056-0005-0072 -001, 
05-056-0319-0077, 05-056-0325 -0009, 05-056-0319-0076 կւսդսւստրային ծածկսպրերով գույքերի 
գույքահարկերի գումար, ներւսոյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվելԳավաոի հսւմայնքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ըևթացքոււէ կաւք ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վաըչսւըարության հիլքուևքների ե վարչական 
ւիսրույթի մասին» ձձ օրէնքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարդալ այն ենթւսկւս է հարկադիր 
կատարմւսն՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարոււէն ապահովող ծառւսյության միջոցով աևբոդոքւսրկելի 
դաոնալուց եռամսյա ժամկետում։
4. Սույն որոշմսւև կւստարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակաևացեոււք է Գափսո համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւ(եջ է մտնում ընդունմաև մասին օրենքով սահմանված պւսւոշաճ իրսւգեկելու 
օրվան հաջորդուլ օրը։

20 ֊  թ. ֊
ք.Գսւվսա

ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎ ՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հաևրապեաությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋրՋրւզՋ§հՋզՋք6էՋրՋՈ(Տ)յյաՅւ1.օօա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՍ 
ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավստվելով Հայասաանի Հանրապեաությաև Հողային օրենսզրքի 101-րդ հոդվածով և 
«Տեղական ինքնակառավարմաև մասին» Հայասաանի Հանրապեաությաև օրենքի 46–րղ 
հողվսւծի 3-րղ մսաով, հիմք ըևդունելով քաղաքացիներ Արայիկ Կոլյսւյի Եղոյսւևին. Անահիա 
Ջավեևի Աֆրիկյանիև, Մարինե Կոլյայի Եղոյաևիև սեւիակաևության իրավուևքով պւսականող 
հողսւմասերից /վկայական ԻՄ 1052022-05-0015 արված 2022 թվականի մայիսի 11-ին/ 
հրաժսւրվելու մասին դիմումը, որոշումեմ

1. Քաղաքացիներ Արայիկ Կոլյայի Եղոյաևիև, Անահիա Զավենի Աֆրիկյանիև, Մարինե Կոլյայի 
Եղոյաևիև սեվւականության իրավուևքով պաականող ք. Գավառ հասցեում զաևվող 0.04 հսւ 
մակերեսով 05-001-1007-0060 կաղասարային ծածկազրով խոտհարքը ճանսւչևլ համսւյնքայիև 
սեփսւկանություն։
2. Աշխատւսկազմի քարտուղարին՝ սույև որոշումն ընղուևելուց հետո՝ 15-օրյսւ ժամկետում այն 
ներկայացնել կսւղսաարի կոմիաեի անշարժ զույքի զրանցմւսն միասնական ստորսղսսժանում 
որոշումից ծսւզող իրավուևքևերի պետական զրւսնցման համար։
3. Աշխատակազմի քարտուղարին՝ հողամւսսի նկատմամր իրավունք հավաստող վկայականը 
ստանւսլուց հետո՝ համայնքի ավւսզանու սաւսջիկա ևիստում ավազսւնու հասաաամսւնը 
ներկայացնել համայնքի զույքագրմաև փասաաթղթերում սաաջւսցող փուիոխությունները։

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
15 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Ի1 691-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ Տ ՄԱՐՏԻՐՌՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաերապեաության Գեղարքունիքի մարզի Գսւվսա համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՋոզՋ§հՋզՋբ6էՋրՋՈ@§րոՋւ1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
16 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի 14 692-Ա

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Հակոբ Վարազղասփ Գևղւսմյանը (անձնւսզիր՝ Ճ140502236, ՀԾՀ՝ .... հաշվաոփսծ ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավսա համայնք, զ. Գանձակ Սայաթ֊Նովայի Յ ֊ր ղ  նրբ տուն 28) հանղիսանալով 
զույքահւսրկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաասւրեյ զույքահսւրկ 
վճարելու պւսրտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ին 
«Վսւրչսւրարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հոդվածի 1 ին մասի ,,բ" 
եևթակետի հիմքով Գավսաի հւսմայևքապետարանի ւսշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ 
զույքահարկի զումարների զսւնձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարությւսն հիմունքների և 
վսւրչւււկան վւսրույյվ՜ւ մասին» Հայաստանի Հւսնրւսւղետռւթյան օրեևքով սահմւսնվսւծ վարզով հարուցված 
և իրւսկանացված վարչական վարույթի ընթւսցքոււք զործի ւիաստակւսն հանզւսմսւևքների 
բսւզմւււկողմանի, լլւիվ և օբյեկտիվ քննության ւսրղյունքոււԼ բացահսւյտելով զործի բոլոր հանզամսւնքներր, 
վւսրչսւկան ւէարմինը հւսստւստվւսծ Է հւսմւսրոււք հետնյւսլը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսսևսձսւյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կռղլքից Մղաււ1սւղրւիսծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքուլ սահւհսնվւսծ 
զույքահարկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գավառ հաւէայնքի Գանձակ 05-021-0008-0046. 05-021-0208– 
0018, 05-021-0236-0011, 05-021-0008-0005, 05-021 0008 0050, 301-467, կաղաստրային ծսւծկազ|ավ 
հողսւտեսքերը հանղիսւսևում են Հակոբ Վւսրազղատի Գեղսոկւսնի սեփւսկւսնությունը։
Անշւսյւժ զույքերի հւսւնսր վճարւևսն ևևյծսւկւս զայքսւհարկը կազւհ՜ւււք Է 269 258/երկու հարյուր վաթսուեինե 
հազար երկու հւսրյուր հիսունութ/ՀՀ ղրաւք, ինչը 2008-2021թթ. Ժամւսնսւկահատվւսծոււ1 չի վճւսրվել, իսկ 
Հակոբ Վւսրսպղւստի Գեղւսւկանի կողմից նշվւսծ ժսւմանւսկահսաւվածի զույքւսհւսրկը օրենքով 
սւսհւ1աևված ժամկետոււէ չվճսւրելու արղյունքուլք սւռւսջացևլ Է զույբահւսրկի հաւքար տույժ 155 373/մեկ 
հւսրյուր հիսունհինզ հազար երեք հսւրյուր յոթւսնասուներեք/ ՀՀ դրամի չաւիով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 01-իև «Վարչարարության և վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հողւիսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիւկշով Գավսաի հաւ1այնքապետարանա.լ1 հսւրուցւիսծ վարչական 
վւսրույյծի շրջանականերում 2022 թւլակաևի սեպտեւէբերի 16-ին հյսսվիրւլեյ են վարչւսկւսն վարույթի 
լսոււքներ, որին լքւսսևակցելու նպւստակով պատշաճ ծւսնուցվել Է /հիմք 01.09.2022թ. ծաևուցա մ <ւշ(1Ձրսր.Յա 
կայքուլք/ Հակոբ Վսւրւսզղւստի Գեղսւմյւսնը։ Վերջինս չի ներկայացհլ ւիսրչակւսև ւիսրույթի լսումներին։ 
16.09.2022թ. վարչական վւսրույթի լսումներն իրակւսնացվել են պատշաճ ծանուցված Հակոբ Վւսրազղատի 
Գեղամյանի բացակւսյությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սահմանադրությսւն 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաւսվոր է օրենքով 
սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համսւյնքային բյուջե 
մուտքսպրվող պւսրտադիր այլ վճարումներ։
ձամաձսւյև ձձ ձարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարոդներիև 
սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համւսրվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով ձայաստանի ձաևրապետության համայնքների րյուջեներ վճսւրվող տեդական հարկ 
է, որը կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական գործուևեության արդյունքներից։ 
ձամսւձայն Լ1 հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկւսկան անձինք 
անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասոկ սահմանված 
դեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պսւրտավորւ՜ոթյան գումարնևրր անշսդ՜ւժ 
գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1 ը ևերաոյալ 
հսւշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված աոաևձնահատկություևները։ 
ձամսւձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի գծով հարկային 
պւսրտավորությունների կատւսրում /մսւրում/ է համարվում Օրենսգրքիև համապատասխան 
հաշվարկված վճարման ենթսւկահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ տուգսւնքների 
գումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պւսրտավորություևը հւսշվառող տեդակւսն 
բյուջեի գանձապետակսւն հաշվին։ Համաձայն 11 հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի 
վճարումը սահմանված ժամկետևերից ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքւսնչյուր օյսիս համար 
հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։
2.ամաձայն «Տեդական իևքնւսկսաավարման մասին» 11 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը 
որպես սևւիական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմսւկերպում է գույքահսդւկի 
գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձաևց նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում ե համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյափց և ղեկավայւվեյով ձձ Մահմւսնադրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ 
իրսւվակաև ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքևակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վսւրույյՅի մասին» ձձ օյւենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդփսծներով, որոշումևմ

1. ձւսկոբ Վւսրազդատի Գեղամյւսնից հօգռւտ Գսւվառ համայնքի բյուջե գանձել րնդսւմենր 424 631/չորս 
հարյուր քսւսևչորս հագար վեց հարյուր երեսուևմեկ/ ձձ դրամ, որպես 05-021-0008-0046, 05 02 1-0208-0018, 
05-021-0236-0011,05-021-0008-0005, 05-021-0008-0050, 301 ֊467,կադաստրային ծածկսպրերոկ գույքերի 
գույքւսհարկերի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վսդւչական կարգով բոդոքարկվել Գավառի հւսմայևքապետին դրա ուժի մեջ 
մտնելու օրվւսևից երկու ւսմսփս ընյծա ցրում կամ ձայաստւսնի ձանրապետությւսն վարչական դատարան՝ 
երկամսյւս ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատսդ՜ւելու դեպքում, «Վսւրչարսդւուլծյան հիմունքների ն վարչական 
վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ևնթակւս է հարկադիր 
կատարման՝ ձձ ԱՆ ձստկսւդիլւ կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքարկելի 
դառնսւլուց եոամսյա ժամկետում։
4. Սույն ոյաշման կատարման ընթւսցքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացևում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված պատշսւճ իրազեկելու 
օրվւսն հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասաանի Հանրապեաությաև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մւսրզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^աւզՋ§հսզՁթ6էՋրՁՈ@§աՋւ1.օօու

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ
16 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի Ի1 693-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Մարինե Նորիկի 1սաչաարյանը (ւսնձնազիր՝ 008582074, ՀԾՀ՝ 7408750398, հաշվսւռված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, զ. Գանձակ Մուրացւսնի 16) հանդիսանալով զույքսւհարկ 
վճարող սուրյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի կաաարևլ զույքւսհսղւկ վճարելու 
պւււրտականույծյուևևերը, ինչի կւսպակցությւսմբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ին «Վայ-ւչւպաւրույտյան 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հողվսւծի 1֊ ին մասի ,,բ" ենթսւկևաի հիմքով 
Գավառի համսւյնքապետարանի աշխատսւկազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքւսհարկի 
զումարևերի զւսնձման հսւրցի քննության ևպասսսկով։ «Վարչարարության հիմունքների և փսրչական 
փսրույթի մւսսին» Հայասաանի ՀաևրապևաույՅյւսև օրևնքուլ սահմանված վարզով հարուցված և 
իրակւսնացվւսծ վարչսւկւսն ւլւսրույթի րնթւսցքոււք զործի փասւռական հւսնզամանբների բազմակողմանի, 
լրիվ և օբյեկւոիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգալքանքները, վսւրչւսկան 
մարմինը հաստատվւսծ է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Հսւմաձայև ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողւէից տրամադրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքուլ սահմանված 
զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի Գանձակ 05-021-0212-0107. 05-021-0261– 
0087, 05-021-0233-0124, 05-021-0073-0004, 301–100,կաղւսստյսսյիև ծսւծկւսզրով հողատեսքերը 
հանդիսանամ են Մարինե Նորիկի 1սսւչատրյւսնի սեփսւկանությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ենթակսւ զույքահարկը կազմուլք է 60362/վաթսուե հազար երեք 
հարյուր վաթսուներկու/ՀՀ դրամ, ինչը 2008-2021թթ. ժամսւնակահատվածում չի վճարվել, իսկ Մարինե 
Նորիկի 1սաչատրյանի կողւէից նշվւսծ ժաւէանակահաւովածի զույքահարկը օյւենքով սահմանված 
ժամկետոււէ չվճարևլու արդյունքում առւսջւսցել Է գույքահարկի համար տույժ 34 520/երեսունչորս հազար 
հինգ հարյուր քսան/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 01 ֊ի մ  «Վարչարարության և վարչական վարույթի մւսսին» ՀՀ օրենքի 30-րղ 
հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համւսյնքսւպետարանոււէ հարուցված վարչական 
վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեււյտեմբերի 16-ին հրավիրվելեն վարչւսկւսն վարույթի 
լսոււէներ, որին ւէասևւսկցելու նպատակով պատշաճ ծսւևուցվել Է /հիմք 01.09.2022թ. ծանուցում ՋշժՋրՋՈՋա 
կայքում/ Մարինե Նորիկի 1սւսչատրյանը։ Վերջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումներիև։
16. 09. 2022յՑ. ւլարչակւսն վարույթի յսումներն իրւսկանւսցվեյ են ւղատշաճ ծսւնուցված Մարինե Նորիկի 
Խւսչւս տ ր յ ա ն ի բ ւսցա կա յ ո ւ յ̂ յ ա մ բ:

՝%.



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ՀՀ Սահմաևադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով 
սահմանված վարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ համսւյնքւսյին բյուջե 
մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։
Հւսմաձսդն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ զույքի հարկը հարկ վճարոդներին 
սեփւսկանության իրւսվունքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համւսրվող անշարժ գույքի համար 
սահմանված կարգով Հայաստանի Հաևրապետության համւսյնքների բյուջեներ վճարվող տեդական հարկ 
Է, որը կախված չե հարկ վճարողևերի տնտեսական գործունեության արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկակւսև անձիևք 
անշարժ գույքի տւսրեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի Յ֊ րդ մասով սահմանված 
դեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարներր ՚  անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրի հւսմայևքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ 
հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առսւևձնահատկություևևերր։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեդական հարկերի գծով հարկային 
պարտավորություևների կատարում /մարում/ է հւսմարվում Օրենսգրքին հաւ1ապատասխւսն 
հաշվարկված վճարւ1սւն եևթակւսհարկի, ինչւդես նաև դրա գծով տույժերի ե /կամ/ ւոուգսւնքնևրի 
գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորություևը հւսշվառող տեդական 
բյուջեի գանձապետական հաշվիև։
Հաւևսձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրւիս համար հարկ ւխարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չաւիով։ Հաւքւսձայն «Տեղւսկաև ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 
օրենքի 38-րդ հոդւլածի՝ համւսյևքի ղեկավարը որպես սեփական լիագորություն, օրեևքով սւսհմաևվսւծ 
կարգով կագմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե 
վճարները չվճարող սւնձսւնց նկատմամբ օրեևքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան 
միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյսւլից ե ղեկավարվելով ՀՀ Սահմաևադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ 
իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մւսսին», «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածևերով, որոշումեմ

1. Մւսրինե Նորիկի 1սաչատրյսւնից հօգուտ Գավսւռ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 94 
882/իննսունչորս հազար ութ հարյուր ութասներկոմ ՀՀ դրամ, որպես 05-021-0212-0107, 05-021-0261-0087, 
05-021-0233-0124, 05-021-0073-0004, 301-100, կադւսստրայիև ծսւծկագրերով գույքերի գույքսւհարկերի 
գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է ւլարչակւսն կարգով բողոքարկվել Գավւսռի համայնքապետին դրա ուժի մնջ 
ւ1տևելու օրվանից երկու ւսմսվւս ըևթսւցքում կամ Հայաստանի Հանրապետությւսն վարչսւկւսն դատարան՝ 
երկամսյա ժամկետոււհ
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչւսրւսրության հիմունքների ե վարչւսկւսն 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սւսհմանված կւսրգուլ այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով անբողոքւսրկելի 
դառևալուց եռամսյւս ժամկետում։
4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականսւցնում է Գավառ համայնքի 
ղեկավարը։
5. Սույն որոշումն ուժի ւ1եջ է ւևռնում ընդունման ւևսսին օրենքով սւսհմանված պատշսւճ իրազեկելու 
օրվան հւսջորդող օլ՜ւը։


