
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻ-ԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հւսյւսստանի Հւսնրապետաթյաե Գեղարքանիքի մարզի Գավառ համայնք
« ,  Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁհզՅ§հՋզՋթ6էՋրՁՈ@§րաւ1.€օրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
22 ՍԵՊ ՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ա 694-Ա

Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱ Մ Ա Յ Ն Ք Ի  ԿԱՐՄԻՐԳՅՈԻ-Ղ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳԱՅԻ Փ ՈՂՈՑ Թ Ի Վ  71 

ՀԱՍՑԵԻ Բ Ն Ա Կ Ա Վ Ա Յ ՐԵ ՐԻ  Ն Պ Ա Տ Ա Կ Ա Յ Ի Ն  Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո ՒԹ Ե Ա Ն  ԲՆԱԿԵԼԻ 
ԿԱՌՈԻ-ՑԱՊԱՏՄԱՆ Գ Ո Ր Ծ Ա Ռ Ն Ա Կ Ա Ն  Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ի Թ Յ Ա Ն  ՀԱ Մ Ա Ր  Ն Ա Խ Ա Տ Ե Ս Վ Ա Ծ  

Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ո Ի Ա  Ի Ն Ք Ն Ա Կ Ա Մ  Կ Ա Ռ Ո ՒՑ Վ Ա Ծ  Շ Ի Ն Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն Ն Ե Ր Ն  ՕՐԻՆԱԿԱ Ն 
ՃԱՆԱՉԵԱՈԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱ Մ Ա Յ Ն Ք Ի  09  ՀՈԻՆԻՍԻ 2022 Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի  |Տ| 377-Ա 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ Փ Ո Փ Ո Խ Ո ՒԹ Յ Ո ՒՆ  և ԼՐ Ա Ց Ո ՒՄ  Կ Ա Տ Ա ՐԵ ԼՈ Ւ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավւսրվելով «Նորմատիվ իրւսվական ակտերի մասին» ՀՀ օրէնքի ՅՅ֊րդ հոդվածի 34-րդ 
մասի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրէնքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և 
որակավորում ունեցող անձ Թաթուլ Մշոտի Ջանոյանի /որակավորման վկայականի համար 
0310 տրված 05.12.201 Յթ/ կողմից կազմված նոր հատակագծերը, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի 
գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման վարույթը կասեցնելու մասին 06.09. 
2022թ. էտ| Կ-06092022-05-0090 որոշում, Գավառ համայնքի ղեկավարի 09 հունիսի 
2022թվականի քտ| 377-Ա որոշումը, որոշում եմ

1. Գավառ համայնքի Կարմիրգյուղ վարչական շրջանի Գայի փողոց թիվ 71 հասցեում 
գւոնվող՝ 2010 թվականին ինքնակամ կառուցված 125.6 քմ ընդհանուր արտաքին մակերեսով 
/114.Յքմ ներքին մակերեսով/ շինությունները 1/մեկ/ /քառակուսի մետրի համար 616.8 /վեց 
հարյուր տասնվեց ամբողջ ութ տասնորդական/ ՀՀ դրամ սահմանված վճարով, ընդամենը 125 
. 6x616.8=77480 /յոթանասունյոթ հազար չորս հարյուր ութսուն/ ՀՀ դրամ բառերից հետո 
լրացնել և թվով 15 ինքնակամ բացված և փակված պատուհանների և ինքնակամ բացված 
թվով 2 դռների յուրւսքանչյուրի համար 1028 /մեկ հազար քւսնութ/ ՀՀ դրամ սահմանված 
վճարով ընդամենը 17X1028=17500 /տասնյոթ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ սահմանված 
վճարով ընդամենը 94980 /իննսունչորս հազար իննը հարյուր ութսուն/ ՀՀ  դրամով ճանաչել 
օրինական։
2. Որոշման ընդունման օրվանից օրինականացման համար սահմանված վճարները 60-օրյա 
ժամկետում չվճարելու դեպքում որոշումը համ ՚ ր ՚ 11  ծ։
3. Սույն որոշումը ուժի մեջ Է մտնում հրապալ
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Ղեկավարվելով «Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպւսհպանված անհատական 
բնակելի տների կարգավիճակի մասին» 10.06.2008թ. ՀՀ ՀՕ-117-Ն օրէնքով, «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրէնքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ  օրէնքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և «Ինքնակամ կառույցների 
օրինականացման և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
18.05.2006թ. հ1 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 05 
հունվարի 2022թ–ի Ւ1 13-Ն որոշման հաստատված կարգի պահանջներով, ՀՀ Կառավարության 
29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերուն 
ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանաւիոխության, 
անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և/կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման, 
հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների 
գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ2387–Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ-ի 233-Ն 
պահանջներով, հիմք ընդունելով 07.07.2022թ. տրված Գավառի հողային բարեփոխումների և 
սեփականաշնորհման հանձնաժողովի 07.04.1991թ. թիվ 19 որոշումիդ քաղվածքը, 
որակավորում ունեցող անձ Միքայել Արծրունու Սարոյանի/որակավորման վկայականի համար 
0424՝ տրված 26.08.2021թ./ կողմից 13.09.2022թ–ին տրված ինքնակամ շինությունները 
հաշվառված լինելու վերաբերյալ չափագրման տփալների մուտքագրման 2022\/(3ք ՝̂ւ9  ̂
ծածկագիրը, «ՈՒՐԲԱՆ ՀԱՈՒՍԻՆԳ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված հողամասի ու շենք– 
շինությունների հատակագծերը, համաձայն որոնց Գավառ համայնքի Հացառատ թաղամասի 
Հ. Աբրահամյան փողոց 9֊րդ փակուղի թիվ 4 հասցեում գտնվող ընդհանուր հողամասը 
չափւսգրվել է, հատկացվել է 0.06 հա, ինչը ւիւսստացի կազմում է 0.07408 հա, որը Արսեն 
Պապինի Զալիբեկյանին /ծնված 18.09.1972թ–ին/ սեփականության իրավունքով պատկանող 
հողամասն է և հաշվի առնելով, որ ինքնակամ և օրինական կառուցված 347,94 քմ ընդհանուր 
մակերեսով շենք-շինությունների /կառուցված 1969–2017թթ./ կառուցման ու սպասարկման 
համար անհրաժեշտ 0.07408 հա հողամասը չի գտնվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ 
հոդվածով սահմանված սահմանափակումների ցանկում, ինչպես նաև



ինժեներատրւսնսպորտային օբյեկտների օտարմւսն գոտիներում, չի ւսռաջացնում սերվիտուտ, 
որոշում եմ

. Վերականգնել Գավւսռ համայնքի Հւսցառատ թաղամւսսի Հ.Աբրահամյւսն փողոց 9-րդ 
փակուղի թիվ4 հասցեում գտնվող գույքային միավորի նկատմամբ Արսեն Պապինի 
Զւսլիբեկյանին /ծնվւսծ 18.09.1972թ–ին/ հողօգտազործման իրավունքը, բնակելի տան 
կառուցման և սպասարկման համար 0.06 հա օրինական հատկացված հողամասից ավել 
փաստացի օգտագործվող 0.01408 հա հողամասի գույքային իրավունքները՝ ճանւսչելով նրա 
սեփականության իրավունքը 0.07408 հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի նկատմամբ և 
օրինական կառուցված 138.9 քմ մակերեսով բնակելի տան /կառուցված 1969թ./ նկատմամբ՝ 
որպես օրինական տիրապետվող գույք։
2. 2017թ–ին ինքնակամ կառուցված 160,74 քմ ընդհանուր մակերեսով խոհանոցը, պարիսպը և 
հարթակը 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 1028 /մեկ հազար քսանութ/ ՀՀ դրամ, ընդամենը
160,74x1028=165250 /մեկ հարյուր վաթսունհինգ հազար երկու հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ 
սահմանված վճարով ճանաչել օրինական։
3. Անշարժ գույքին տրամւսդրել Գավառ համայնք, Հացառատ թաղամաս, Հ.Աբրահամյան 
փողոց, 9-րդ փակուղի, թիվ4 հասցեն։ 4. Որոշման ընդունման օրվանից օրինականացման 
համար սահմանված վճարները 60-օրյա ժամկետում չվճարելու դեպքում որոշումը համարվում է 
ուժը կորցրած։
5. Շենք-շինությունները չեն հակասում քաղաքաշինական նորմերին և դրանց մակերեսները 
որոշվում են քարտեզագրման, գեոդեզիայի, չափազրման /հաշվառման/ և 
հողաշինարարության գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող 
կազմակերպությունների /անձի/ կողմից տրված հատակագծերին համապատասխան։
6. Սույն որոշումը ներկայացնել«  անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ 
զույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավունքների պետական 
զրանցում կատարելու համար։
7. Որոշման կատարման հսկոդությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գ. 
Բոշյանի վրա։

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2 0 Հ ձ  թ–
ք.Գավառ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻ֊ԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզՁ§հՁզՋթ6էՋրՅՈ@§տՅւ1.օօտ

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ
22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ւ1 696-Ա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՑԱԴՅԱՆ 8-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ ԹԻՎ 6 ՀԱՍՑԵԻ 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈԻՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳՈԻՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ–
ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ Հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի պահանջներով, ՀՀ 
Կառավարության 29.12.2005թ. «Հայաստանի Հանրապետությւսն քաղաքային և գյուղական 
բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչմւսն, 
անվանափոխության, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և/կամ/ տեղակայման վայրի 
համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու 
և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ2387–Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փուիոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 25.02.2021 թ-ի հ1 
233-Ն որոշման պահանջներով, 26.12.2002 թ-ի թիվ ՀՕ-510-Ն ՀՀ օրենքի 7-րդ կետի 
դրույթների պահանջներով, 07.09.2022թ. տրված Գավառի հողային բարեփոխումների և 
սեփականաշնորհման հանձնաժողովի 05.11.1991թ. թիվ 270 որոշումից քաղվածքը և հիմք 
ընդունելով Արգինե Վոլոդյայի Դարբինյանի /ծնված 18.09.1965թ–ին/ դիմումը, «Դավիթ 
Առաքելյւսն» ԱՁ-ի կողմից տրված հողամասի հատակագիծը, որի համաձայն քաղաք Գավառ 
Սայադյան 8-րդ փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 6 հասցեում գտնվող ընդհանուր հողամասը 
չւսփագրվել Է /ծածկագիր 05-001-0005-0004/, հատկացվել Է 0.08հա, ինչը փաստացի կազմում 
Է 0.08583հա, որը Արգինե Վոլոդյայի Դարբինյանի /ծնված 18.09.1965թ–ին/ և Մկրտիչ 
Պապինի Մանուկյանի /ծնված 14.01.1956թ–ին/ սեփականության իրավունքով պատկանող 
հողամասն Է և հաշվի առնելով, որ հողամասը չի գտնվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ 
հոդվածով սահմանված սահմանւսւիակումների ցանկում, ինչպես նաև
ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման գոտիներում, չի առաջացնում սերվիտուտ, 
որոշում եմ
1. Վերականգնել քաղաք Գավառ Սայադյան 8-րդ փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 6 հասցեում 

գտնվող գոցքային միավորի նկատմամբ Արգինե Վոլոդյայի Դարբինյանի /ծնված 18.09.1965թ– 
ին/ և Մկրտիչ Պապինի Մանուկյանի /ծնված 14.01.1956թ–ին/ հողօգտագործման իրավունքը, 
բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար հատկացված 0.08հա մակերեսով 
հողամասի գույքային իրավունքները, ճանաչելով նրանց սեփականության իրավունքը
0.08583հա ընդհանուր մակերեսով հողամասի նկատմամբ։



2. Հողամւսսին տրամւսդրել Գավառ համայնք Սայադյան 8-րդ փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 6 
հասցեն։
3. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ գույքի 
գրանցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավունքների պետական գրանցում 
կատարելու համար։
4. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գավառ համայնքի ղեկավարի տեղակալ 
Գ. Բոշյանի վրա։



ՀՄՅՄՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստւսնի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ց373ոգ3ցհ3գ3բտէ3ր3ո@ցտ3ւ1.շ0րոՈ Ր Ո Շ ՈՒ Մ

22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 1\1 697֊Ա

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Արթուր Ալբերտի Հակոբյանը (անձնագիր՝ /\Տ0330816, ՀԾՀ՝ 1810800625, հաշվառված ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք.Գավառ, Օգոստոսի 23-ի փող. տուն 15) հանդիսանալով 
գույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով չի կատարել 
գույքահարկ վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 
02-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 
1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է 
վարչական վարույթ՝ գույքահարկի գումարների գանձման հարցի քննության նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի 
փաստական հանգամանքներէ բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, 
բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում 
հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխադրամիջոցների հաշվառման ու գնահատման 
տվյալների, 81՝4\/\/ 523 I մակնիշի 09 ՕՏ 552 պետհամարանիշի փոխադրամիջոցը հանդիսանում Է 
Արթուր Ալբերտի Հակոբյանի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսգրքվ հանդիսանում են 
հարկվող օբյեկտ։ Գույքի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում Է 284000/երկու հարյուր 
ութսունչորս հազար/ՎՀ դրամ, ինչը 2012–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Արթուր 
Ալբերտի Հակոբյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել Է գույքահարկի համար տույժ՝ 110 650/մեկ հարյուր 
տաս հազար վեց հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 
30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված 
վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 –ին հրավիրվել են 
վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք՝ 
02.09.2022թ. ծանուցում 32մ3ր3ր.3րո կայքում/ Արթուր Ալբերտի Հակոբյանը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել 
վարչական վարույթի լսումներին։ 19.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են 
պատշաճ ծանուցված Արթուր Ալբերտի Հակոբյանի բացակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈ1" ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

ՀՀ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային 
բյուջե մուտքագրվող պարտագիր այլ վճարումներ։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 239-րդ 
հոդվածխփոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին սեփականության իրավունքով 
պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխւսդրամիջոցիների համար սահմանված կարգով 
Հայաստանի Հանրւսպետությւսն համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախված 
չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։
Համաձայն ՀՀ հարկւսյին օրենսգրքի 240-րդ հոդվածխփոխւսդրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ 
են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։
Համաձայն ՀՀ Հարկւսյին օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի՝ տեղական հարկերի գծով հարկային 
պարտավորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան 
հաշվարկվւսծ 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 ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րդ 
հոդվածի՝ կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրւսմիջոցների գույքահարկի 
տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են 
վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ Համաձայն «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական 
լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես 
նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ օրենքով 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, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Արթուր Ալբերտի Հակոբյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 394 650/երեք 
հարյուր իննսունչորս հազար վեց հարյուր հիսուն/ՀՀ դրամ որպես 61^ 523 I մակնիշի 09 ՕՏ 552 
պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի գույքահարկի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին՝ դրա ուժի 
մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
Յ.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 օրենքով սահմանված պատշաճ իրւսզեկելու 
օրվան հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հւսևրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ց373հցՅցհՅզՅբ6էՅրՅՈ@ցտՅւ1.շօտ
Ո Ր Ո  Շ Ո Ի Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ա 698-ԱԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ ՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱ ՆՁՄ Ա Ն ՊԱՀԱՆՋ Ն ԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի Տիզրան Գրիշի Արզւսքւսևցյանը (անձնազիր 007415953, ՀԾՀ 2902690193, հաշվւսռված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ, Անղրաևիկի փող. , տուն 20) հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուրյեկւռ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված վարզով չի կւսաարել զույքահւսրկ վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին .Վարչարարության հիմունքնևրի ե վարչական վարույթի մասինե ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեսփ հիմքով Գավառի համայնքապեաարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումւսրևերի զաևձման հարցի քննությաև նպատակով։ ,Վարչարարության հիմունքնևրի և վարչական վարույթի մասինե Հայաստանի Հանրապեաության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ն իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լր ի վե  օբյեկտիվ քննության արղյուևքում, բացահայտելով զործի բոյոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.Վ Ա ՐՉԱ Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄ ԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱ ՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀսւմաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամսւղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զնահատման տվյալնևրի, 81\/1\/\/ 760Լ1 մսւկնիշի 14 ՏՍ 409 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում Է Տիզրան Գրիշի Արզաքանցյաևի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են հարկկող օբյեկտ։Գույքի համար վճարմաև ենթակսւ զույքահարկը կազմում Է 517500/հինզ հարյուր տասնյոթ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2020-2021 թթ. ժամանակահատվւսծում չի վճարվել, իսկ Տիզրան Գրիշի Արզւսքւսնցյւսնի կողմից ևշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետոււէ չվճարելու արդյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 94350/իննսունչորս հազար երեք հարյուր հիսուև/ ՀՀ ղրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-իև ,Վարչարարության և վարչական վւսրույթի մասինե ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,ր" կետի հիւէքով Գավառի համայնքապետւսրանում հարուցւ|ած վարչական ւլարույթի շրջանակաևերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 –ին հրւսվիրւլել են վարչակւսն վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3րո կայքում/ Տիզրան Գրիշի Արզաքանցյանր։ Վերջինս չի ներկայացևլ վարչական վարույթի լսոսէներին։ 19. 09 . 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվել են պատշաճ ծանուցված Տիզրան Գրիշի Արզաքանցյաևի բւսցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2,ԻՄՆԱՎՈՐՐ1ԻՄԸ22 Սսւհմւսնադրության 45-րդ հոդվածի եամաձայե՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով սահմանված վարդով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համսդնքսդին բյուջե մուտքագրվոդ պարտադիր այլ վճարումներ։2սւմաձայն 22 2ւսրկսւյին օրեևսդրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի դույքահարկը հարկ վճարողներին սեփականության իրւսվուևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար սահմանված վարդով 2այաստանի 2աևրապետությսւն հսւմայնքևերի բյուջեներ վճւսրվոդ տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության ւսրդյունբներից։ 2ամւսձայն 22 հարկային օրենսդրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների դույքահսւրկ վճարողներ են համարում կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկսւկան սւնձինք։ 2ամաձայն 22 2արկսդին օրենսդրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հսւրկերի դծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մւսրում/ է համարվում Օրենսդրքին համապատասխան հաշվարկված վճւսրման եևթակւսհարկի, իևչպես նւսև դյսս դծոկ տույժերի և /կւսմ/ տուդսւնքների գումարնևրի վճարումը համապատասխան հարկի դծով պարտավորությունր հւսշվաոող տեղական բյուջեի դանձապետական հաշվին։2ամսւձայն 22 հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրւսքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսդրքի 251 –րղ հոդվածի կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկսւկան սւնձինք փոխադրամիջոցների դույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշփսռման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ր ներաոյալ։ 2ամաձտյև .Տեղական ինքնակաոավսւրման մսւսինե 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրէնքով սահմանված վարդով կազմւսկերպում է դույքւսհւսրկի գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձսւնց նկատմամբ օրէնքով սահմանված վարդով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։Եփելով վերոդրյալից ն դևկավարվելով 22 Սահմանադրությամբ, 22 հարկային օրենսդրքով, .Նորմատիվ իրավւսկան ակտերի մսւսինե, .Տեղական ինքևակառավարմաև մսւսինե, ,Կ,սւրչարարությւսն հիմուևքների ե վարչական վսւրույթի մասինե 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշում եմ1. Տիդրան Գրիշի Արզաքանցյանից հօդոււռ Գավսւո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենր 611850/վեց հսւրյուր տասնմևկ հւսդւսր ութ հարյուր հիսուն/22 դրամ որպես 8ե/|\ձ/ 760Լ1 մակնիշի 14 ՏՍ409 պետհւսմարւսնիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար, ներաոյւսլ տույժերը։2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական վարդով բողոքւսրկվել Գավաոի համայնքապետին դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կսւմ 2այւսստանի 2աևրւսպետության վարչական դատարան՝ երկսւմսյւս ժամկետում:Յ.Աույն որոշման պահանջները չկատսւրելու դեպքում, .Վարչարարությւսն հիմունքների ն վարչական վսւրույթի մսւսինե 22 օրէնքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված վարդով այն ենթակա է հարկադիր կատարն ան՜ 22 ԱՆ 2սւրկադիր կատարումն ապահովող ծստսւյության միջոցով անբողոքարկելի դաոնւսլուց եուսմսյա ժսւմկետում։4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունև իրականացնում է Գւսվաո համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրէնքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու օրվան հւսջորդոդ օրը։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ 2.ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ.ԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե ԿԱ Վ Ա Ր
ճայաստւսեի 2աերսւպեսւոնթյաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք
Լ Լ  Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^VՁր^^^§հ^^Յբ6էՁրՁՈ@§ո՜ա Î.^օրոՈ Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
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Քաղաքացի Սիրեկան Բորիսի Սիրականյանը (անձեւացիր՝ 007415953, ՀԾՀ՝ 2902690193, հաշվառված 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք.Գավառ, Ձարգարյան փ. տուն 16) հանդիսանալով 
գույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով չի կատարել 
գույքահարկ վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 
02-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 
1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է 
վարչական վարույթ՝ գույքահարկի գումարների գանձման հարցի քննության նպատակով։ 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի 
փաստական հանգամանքներէ բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, 
բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում 
հետնյալը.
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Համաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից ւորամադրված փոխադրամիջոցների հւսշվառման ու գնահատման 
տվյալների, Շ(ՀԼ 3110 մակնիշի 19 ԼՕ 430 պետհամարանիշի ւիոխադրւսմիջոցը հանդիսանում Է 
Սիրեկան Բորիսի Սիրականյանի սեփականությունը, ինչը ՀՀ Հարկային օրենսգրքվ հանդիսանում են 
հարկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում Է 55400/հիսունհինգ հազար չորս հարյուր/ 
ՀՀ դրամ, ինչը 2016–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սիրեկան Բորիսի 
Սիրականյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում 
չվճարելու արդյունքում առաջացել Է գույքահարկի համար տույժ՝ 20200/քսան հազար երկու հարյուր/
ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 
30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված 
վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 ֊ին հրավիրվել են 
վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք՝ 
02.09.2022թ. ծանուցում 32մցր3ր.3տ կայքում/ Սիրեկան Բորիսի Սիրականյանը։ ՎԵրջինս չի 
ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 19.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն 
իրականացվել են ււյատշաճ ծանուցված Սիրեկան Բորիսի Սիրականյանի բացակայությամբ։
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ՀՀ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով 
սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային 
բյուջե մուտքագրվող ւցարտադիր այլ վճարումներ։
Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածխփոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ 
վճարողներին սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվոդ 
փոխադրւսմիջոցիների համար սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության համայնքների 
բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ Է, որը կախված չե հարկ վճարողների տնտեսական 
գործունեության արդյունքներից։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 240֊րդ 
հոդվածխփոխադրւսմիջոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու 
ֆիզիկական անձինք։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի՝ տեղական հարկերի գծով 
հարկային պարտավորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսգրքին 
համապատասխան հաշվւսրկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ 
տուգանքների գումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը 
հաշվառող՜տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվին։
Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի՝ հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից 
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային 
գործակալը վճարում է տույժ՝ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251-րդ 
հոդվածի՝ կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի 
տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են 
վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ Համաձայն «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական 
լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես 
նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված 
կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, 
«Նորմատիվ իրավակւսն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ 
հոդվւսծներով, ո ր ո շո ւմ  ե մ

1. Սիրեկան Բորիսի Սիրականյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 75 
600/յոթանասունհինգ հազար վեց հարյուր/ՀՀ դրամ որպես ՇէՀ7. 3110 մակնիշի 19 ԼՕ 430 
պետհամարանիշի փոխադրամիջոցի գույքահարկի գումար, ներառյալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին՝ դրա ուժի 
մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ Հւսյաստանի Հանրապետության վարչական 
դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։
Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր 
կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հւսրկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով՝ անբողոքարկելի 
դառնալուց եռամսյա ժամկետում։
4.Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի ղեկավարը։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 1 ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այսատսւնի 2անրսւպետա.թյան Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք22, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ց373ոց3ցհ3ց3բ6է3ր3ո@ցու3ւ1.շ0րո
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսեի Ա 700-ԱԳՈԻՅԲԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵք՝Ի ԳԱՆՁ Մ ԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ Մ ԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  2ԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿ Ա ՆՔաղաքացի Կսւրնն Ռուբիկի Ղ-արբինյանը (անճնսպիր ՂՍ0666639, 2Ծ2 3803750342, հաշվստված 22 Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ եամայևք, ք . Գավառ Միքայելյաե 2֊րղ երբ տուն 20 ա . ) հանդիսանալով զույքահարկ վճ՛արող սուրյնկա, 11 հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կատարելզույքւսհարկ վճւսրելու պարասւկանությունները, ինչի կապակցությամր 2022 թվակսւնի սեպտեմբերի 02փն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին 11 օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մսւսի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավւսռի համտյնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ գույքահարկի գումարների գանձմսւն հսւրցի քննությսւն նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2սւյաստւսնի 2սւնրապետության օրենքով սահմանված վարզով հսւրուցված և իրականացվւսծ վարչական վարույթի ընթացքում գործի փաստական հւսնգամւսնքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննուլծյսւն սւրղյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հաստատված Է համարում հետնյալը.ՎԱ ՐՁԱ Կ Ա Ն ԱԿՏՆ ՐՆԴՈԻՆԵԼՌԻ 2ԱՄ ԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ2ամսւձայն 11 2ՔՐ–ի կողմից տրամսւղրված փոխաղրսւմիշոցների հւսշվառման ու գնահատման տվյալների, V  հ՝Լ  2121 մակնիշի 31 ԼՕ 990 պետհամարւսնիշի փոխաղրսւմիջոցը հանղիսանում Է Կարեն Ռուբիկի Դսւրբինյաևի սեփակաևությունը, ինչը 11 ձարկային օրենսզրքով հանղիսանում Է հարկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճար ման եևթակսւ գույքահարկը կսպմում Է 32000/երեսուներկու հազսղս 2.2. ղրսւմ, ինչը 2016–2021թթ. ժամանսւկահատվածում չի վճարվել, իսկ Կարեն Ռուբիկի Ղ-արբինյանի կողմից նշված ժւսմանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու սղւղյունքամ ւսռտջացել Է գույքահարկի համսղւ ւււույժ 9410/ինը հազար չորս հարյուր տասը/ 11 ղրսւմի չափով։2022 թվակսւնի սևսյտեմբերի 02 իև Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30 րղ հողվածի 1-ին մսաի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի հասայևքւսպետարանում հսւրուցված վարչական վարույթի շրջաևսւկաներում 2022 թվսւկանի սեպտեմբերի 19 ֊իև հրավիրվելեն վարչական վւսրույյփւ լսումներ, որին մւսսնւսկցե|ու նպատակով պւստշւսճ ծանուցվել Է /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում ՅշժՅռոաու կայքում/ Կարեն Ռուբիկի Դարբինյանը։ Վտրջիևս չի ներկսւյացել վարչական վարույթի լսումներիև։19. 09. 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանացվեյ են պւստշաճ ծանուցված Կարեն Ռուբիկի Դարբինյանի բւսցակայու թսսմբ։



Վ Ա ՐՉ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄ ՆԱ ՎՈՐՈԻՄ Ը22 Սահմսւնադրա թյաե 45 րդ հոդվածի եամաձայե՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով սահմանված վարզովն չափով մուծեյ հարկեր, աուրքևր, կաաարելպեաակւսն կամ համայնքսւյին բյուջե մուաքւսզրվոդ պարաադիր այլ վճարումներ։2սւմաձայև 22 2սւրկային օրենսզրքի 239֊րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին սեփսւկանությաև իրավունքով պսւականող հարկմաև օրյեկա համարվոդ փոխադրամիջոցիների համար սահմանված վարզով 2սդսաաանի 2անրապեսւության համայնքևերի բյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարոդևերի տնտեսական զործուևեությաե արդյունքներից։ 2ամաձայն 22 հարկսդին օրենսզրքի 240 րդ հոդվածի փոխսւդրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կսպմտկերպու թյուևներն ու ֆիզիկակաև անձինք։2ամաձսւյև 22 2արկւսյին օրենսզրքի 46– րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հւսրկսդին պարտավորությու ննևրի կատսւրում /մսւրում/ է համարվում Օրենսզրքիև համապատասխան հաշվարկվսւծ վճարմւսն ևնթակահարկի, իևչպես ևաե դրա զծով տույժերի և /կամ/ տուզաևքների գումարների վճարա մը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հւսշվսաոդ տեղական բյուջեի զանձապետակւսն հաշվին։2ամաձայն 22 հարկսդին օրենսզրքի 401 րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեւդքում ()սւմկետւսևց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային զործակալր վճարա մ է տուփ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձայև 22 հարկային օրենսզրքի 251֊րդ հոդվածի կսւզմակերպա թյա ննևրն ու ֆիզիկական ւսևձիևք փոխադրամիջոցևերի գույքահարկի տարեկան զումայւներր իրենց պետական զրւսնցմաև /հւսշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տարփս դեկտեմբերի 1 ը նեյւառյալ։2ամաձսդն «Տեղական ինրնակառավարմւսն մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական վոսզորու թյուև, օրենքով սահմանված վարզով կազմակերպում է գույքահարկի գանձռ՛ մը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճսւրող սւնձանց նկատմամբ օրեեքու) սահմանված կսդպով կիրսաում I; համապատասխան միջոցներ։Ելնելոմ վերոզյդսդից հ ւլեկավարվելով 22 Սսւհմաեադրությամբ, 22 հարկսդին օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավական ւսկաերի մասին», «Տեղական ինքնսւկաոավարմաև մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60 րդ հոդվածևերով, ո ր ո շո ւմ ե մ1. Կարեե Ռուրիւվւք 1-արրինյանից հօզուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընդամևնը 41410/քառասունմեկ հազայ չորս հարյու ր տաս/22 դրամ որպես 2121 մսւկևիշի 31 ԼՕ 990 պետհամարանիշի փոխսս ւսւմիջոցի զույքահարկի զումւսր, նևրառյալ աույժերը։2-Սույ որոշումը կարող I. վարչական կւսրզով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին դրա ուժի մեջ մտներ օրվանից երկու սւմսվսւ ընթացքում կամ 2այսւստանի 2անրապետության վարչական դատարան՝ևրկաւ. սւ (Յսսւկևտում։Յ-Սույ որոշման սրսհանջնևրը չվատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների հ վարչական վարու ՚ հ մւսւփն» 22 օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարզով այն ևնթակա է հարկադիր կաաա մսւն՝ 22 ԱՆ 2արկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով՝ աևբողոքարկելի դառնս ււց եռամսյա (.՜յամկետամ։4.Սայ 1ւ յրոշմսւ՚ս կասոսրման ըևթացքի ևկատմւսմբ հսկոդությունև իրականացնում է Գավւսռ համայնքի դեկտմ րր։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔԲԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ Ր
2ւսյաստանի 2աևրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գսւիսա համայնք22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 բՁVՁր̂ Ջ̂§հՁ̂ ք̂̂ Ջ̂րՋո@բաՁ̂ 1.̂ 0I•ո

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի 14 701-ԱԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ Գ ՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ Մ ԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿ Ա ՆՔաղաքացի ձովհսւննես Ավետիքի Ղազսւզյանը (անձնազիր 008305948, 2Ծ2 4001890550, հաշվսւռփսծ 22 ք . Երևան Շենզւսվիթ Րագրատունյաց փ . 75 շ) հանդիսանալով գույքահարկ վճարող սուբյևկտ, 22հարկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի կատարել գույքահարկ վճարելու պարսսսկանություննևրր, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-իև «Վարչարարության հիմունքնեյւի հ վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" եևթակետի հիմքով Գավառի համայնքապևտարանի աշխաաակւսզմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումւսրների զւսնձման հսւրցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 2այսատանի 2անրասյետությսւն օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ն իրականսւցված վարչական վարույթի րնթսսյքուս զոյւծի փաստական հւսնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արդյուևքու մ, բացահայտև|ով զործի բոլոր հսւնզամանքևերը, վարչական մարմինր հաստատված է համարում հևտնյալր.Վ Ա ՐՉ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄ ԱՐ 2ԻՄՔ ՀԱ ՆԴԻՍԱ ՑՈՂ ՓԱՍՏԵ1 ՝Ր2ամաձայն 22 2ՔՐ–ի կողմից տրամաղրված փոխադրւսմիջոցևերի հսւշվաոման ու զնահսսոման տվյալևերի, ԼհճՍՏ ՆՏ 350 մակնիշի 99 ԼԼ 808 պեւոհսւմարանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում է շովհւսննևս Ավեսփքի Ղ.ազազյանի սեփակսւնությունը, ինչը 22 2արկսւյին օրենսզրքվ հւսսզիսւսնուս են հարկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճարման ենթակսւ զույքահարկը կւսզմում է 418700/չորս հարյուր տասն ուր հազար յոթ հարյուր/ 22 ղրսւմ, ինչր 2019֊2021թթ. ժսւմանակահատվածում չի վճսւրվել, իսկ 2ովհաննես Ավետիքի Ղազւսզյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժւսմկետում չվճարնյու արղյունքում սաաջացելէ զույքահարկի համար տույժ 94500/իննսունչորս հազար հինգ հարյուր/ 22 ղրսւմի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 3(1 րո հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայևքւսպետարաևում հարուցւիսծ վարչական վարույթի շրջանակսւներում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 –ին հրավիրվել են վարչական վարույյօի լսումներ, որին լքւսսնւսկցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվելէ /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 37ւեսսր.3ա կայքում/2ովհաննես Ավետիքի Ղազսպյաևը։ Վերջինս չի ներկայացեր վարչական վարույթի լսումներին։19. 09. 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվելեն պատշաճ ծանուցփսծ 2ովհաննես Ավետիքի Ղսպազյանի բացակսւյությամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԱ1Ի 2ԻՄ ՆԱ ՎՈՐՈԻՄ Ը22 Սահմաևադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարասւվոր է օրեևրով սւսհմւսնված կարդով և չափով մուծն| հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հսւմսւյնքային բյուջե մա.տքւսդ|ւկույ պսւրտադիր այլ վճարումներ։2ւսմաձւսյն 22 2արկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցի գույքահարկր հարկ վճւսրոդնևրին սեփականությսւն իրաւիւևնքով ւդատկաևոդ հարկմսւև օբյևկտ հսւմարվոդ փոխադրւսմիջոցիների համար սահմանված կարգով 2այւսստանի 2սւնրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվո տեղական հարե է, որր կւսխկսւծ չէ հարկ վճսւրոդևերի տնտեսական գործունեությւսն արդյունքներից։ 2սաաձսւյն 22 հարկային օրենսգրքի 240֊րդ հոդվսւծի փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճայւոդներ են համարում կազմակերպու թյուններն ու ֆիզիկական անձինք։ 2ւսմաձւսյն 22 2սւրկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մւսրում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն եևթակահարկի, ինչպես նսւն դրա գծով տույժևրի և /կամ/ տուգանքների գումարների վճւււրումը համապատասխան հարկի գծով պսւրտավորությունը հաշվաոոդ տեդակւսն րյուջեի գանձասյետսւկան հաշվին։2ամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժւսււկևտներից ուշացնելու դեպքոա՜ մամկետանց յուրաքանչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակաւր վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի կազմակերպու թյուններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ր ներառյալ։ 2ամաձայն «Տեդակւսն ինքնակառավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համւսյնքի դեկափսրը որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպուիք Լ գույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, ա . րքերր ս վճարները չվճարոդ սւևձանց նկատմամբ օրենքով սահմաևված կարգով կիրաոում հ հաււաւգատասխան միջոցներ։Ելնելով վևրոգրյսդից ե դևկավարվելով 22 Մահմաևադրությամբ, 22 հարկւսյին օրենււգրբով, «Նորմւստիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեդակւսն ինքնակւսռւսւիսրմւսն մասին», «Վարչարարաթյան հիմունքների հ վարչական վւսրույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշում եմ1. 2ովհւսննևս Ավեւոիքի Ղազւսզյանից հօգուտ Գւսվւսռ համայնքի բյուջե գանձել րնդսւմենր 513200/հինգ հարյուր տւսււներեք հւսգար երկու հարյուր/ 22 դրամ որպես ԼեճՍՏ 0.8 350 մսւկնիշի 99 1. .808 ււյեւռհամւսրանիշի ւիոխադրաւփջոցի գույքւսհարկի գոււքսւր, ներառյալ աույժերը։2-Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրգով բողոքսւրկւխլ Գավառի համայնքւսւււևսփն ւյրսւ ուժի մեջ մանելու օրւխւնից երկու ամսվւս ըևթացքում կամ 2սւյաստանի 2աևրապետությսւև ւիսրչակւսն դատարան՝ երկամսյսւ ժամկետու մ։Յ.Սույն որոշման պահսւնջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների հ վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հուլվածով սահմանված կւսրգով սւյն ենթւսկա Լ հարկադիր կատարման՝ 22 Ս՜Ա 2արկադիր կւստւսրուլքն ւսպւսհովոդ ծաասյության միջոցով՝ անբոռւ։;՝արկե|ի դւսռնալուց եռաւքսյւս Օամկետում։4. Սույն որոշման կսսւսսրման ըևթացքի նկատմամբ հսկոդությունն իրակւսևացնոսք ե Գավառ համւսյնքի ղեկավարը։5. Սույև որոշու լքև ուժի մեջ հ մտնում ընդունմւսև մասին օրենքով սւսհմւսնված պատշաճ իրազեկերս օրվսւն հաջորդոդ օրր։

2ԱՄԱՅՆՔԻշօ ՚ա  թ. %%ք. Գավառ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ Վ Ա Ր
2ւսյաստաևի 2անրսւպետու թյսւն Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՁր̂ Յ̂§հՁ̂ ր̂0էՋրՅՈ@§ա̂ 1̂.̂ ՕIՈ

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի Ի1 702-ԱԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ Գ Ո ՒՄ Ա Ր Ն  ԵՐԻ ԳԱՆՁՍ՝ ԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ Ս 3– ՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄ Ա Ն Կ Ա Ր Գ Ա Վ  ՈՐՄ  ԱՆ Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի Մկրտիչ Վանիկի Ղազազյսւնը (անձնազիր 005080999, ՀԾՀ 2901820220, հւսշւիսռված 22 Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ, Բոշնաղյսւն փող. 3-րղնրբ. 14/1 ւո . )հանդիււանալով գայքսւհարկ վճարող սուրյեկտ, 22 հարկային օրենսզրքով սահւքսւնված կարզով չի կատարելզույթահւսքկ կճարեյու ւզւսրսւակւււնություններր, ինչի կապւսկցությւսւքբ 2022 թկականի սեպտեմբերի 02 ին «Վարչարարության հիմունքնևրի և վարչական վսւրույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մւսսի ,,բ" ենթակետի հիմքովԳավառի համայնքապեաարաևի աշխատակազւքում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքւսհւսրկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական վսւրույթի մասին» 2այաստանի 2անրապետությսւն օրենքով սահմանւիսծ կարզով հւսրուցփսծ ն իրակսւնսւցված վւսրչական վւսրույթի ընթւսցքում զործի փասսոսկան հանզամսւնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքու մ, րւսցահայտ1.|ով զործի բոյոր հանզսսքւսնքները, վւսրչական մարւէինր հւսստատված է համարում հետեյա րՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2Ա Մ Ա Ր 2ԻՄՔ ՀԱ ՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ2ւսմաձւսյև 22 ՀՔԲ֊ի կողմից արամադրւլած փոխադրամիջոցների հսւշվւսռման ու զնահաւոման տվյալևևրի, 191հհՕ՛ 1)ՏՏ–82Ւ12 Տ 320 մւսկնիշի 30 ՍՏ 173 պեւոհամսւրանիշի փոխաղրսւմիջոցր հանդիսանում է Մկրտիչ Վանիկի Ղազսւզյանի սեփւսկանությունը, ինչը 22 2ւսրկային օր1.նսզրբվ հաևղիսանում են հսւրկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճւսրմսւն ենթակսւ զույքահւսրկը կւսզլքում է 411 900/չորս հսւրյուր տսսւնւՊկ հազար ինո հսւրյուր/ 22 դրամ, ինչը 2011–2021թթ. ժամաևակահատւիսծում չի ւլճսւրվել, իսկ Մկրտիչ մ,տնիկի Ղսպազյանի կողմից նշւիսծ ժւսմանակահատվսւծի զույքահարկը օրենքով սահմանված Օամկետում չվճարելու արդյունքոււք առաջացելէ դույքահարկի համար տույժ 290 900/երկու հարյու ր իննսան հազար ինը հսւրյուր/ 22 դրսսէի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-իև «Վարչարարության ն վարչական վսւրույթի մասին» 22 օրենքի 30 րղ հոդվածի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքովԳավառի համայնքաւզետւսրանում հւսրուցվւսծ վարչական վարույթի շրջւսնսւկւււներում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 –ին հրավիրվելեն վարչական վսւրու յթի լսումներ, որին մասնակցելու ն՜պատակով պպտշաձ ծւսնուցվել ե /հիս՚ք 02.09.2022թ. ծաԼ։ ցոսւ 3/ւե։աւատ կսւյքում/ Մկրտիչ Վանիկի Ղազազյսւնը։ Վերջինս չի ներկայացելվարչական վարույթի լւտւմնևրին։19. 09. 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվել են պւստշաճ ծանուցվւսծ Մկրտիչ Վանիկի Ղազսւզյանի բացակայությամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄՐ22 Սահմսւնսւդրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսքսւնչյուր ոք պսւրսոսվոր է օրենքով սահմանված վարդով և չափով մուծե| հարկեր, տուրքեր, կաաարևլ պետական կամ համայնքայիե բյրս 2 Ասսոքւսգրվոդ պարաադիր այլ վճարումներ։2ամսւձայն 22 ձար կային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրւսմիջոցի դոնյքահարկը հարկ վճարոդներին սեփակաևությաև իրւսվունքով պատկանող հարկմաև օրյեկտ համսւրվոդ փոխւււդրամիջոցիների համար սւսհմսւևված կարգով ձայասաանի ձաևրապետության համայնքների րյուջեներ վճւսրվոգ տեդւսկան հարկ է, որը կախված >է հարկ վճարողներ ի տնտեսական գործունեության արդյունքնևրից։ ձամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձւսյն ԼԼ  Հարկային օրենսգրքի 46 սգ հոդվածի տեղական հւսրկերի գծով հարկւսյին պարտավորությունևերի կատսւյաւմ /ւէարում/ I; համարւի՜ո ս Օրևնսգրքիև համասյսւսւասխւսն հաշվարկված վճարման ենթւսկսւհսւրկի, ինչսյեա նան դրա գծով տույմերի և /կամ/ տուգւսնքների գումարների վճարումը հսււհոպատսախաե հսւրկի գծով սրսրտավորությունր հաշվառող տեղական բյուջեի գանձսւպետական հաշվիև։Հւսմաձայն ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդւիսծի հարկի վճարումը սահւևսնվւսծ ւհսմկետներից ուշւսցնելու դեպքում Օսւմկետանց յուրաքաևչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկւսյին գործակալը վճարում է տույմ 0.04 տոկոսի չաւիով։ Համաձայն ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդւիսծի կազմակերպու թյուններն ու ֆիզիկական անձինք ւիոխադրամիջոցևերի գույքահւսրկի տարեկան գումարները իլւևնց պետական գրւսնցմւսն /հաշւլառմաև/ ւխյրի համւսյնքի բյուջե են վճւսյաւմ լքինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ր ներառյալ։ Համաձայն «Տեղական ինքնւսկսաավարման մասին» ԼԼ  օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սւսհմաևվւսծ կարգով կազմսւկերսյում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, սաւ րթերր ե վճարները չվճւսրոդ անձւսնց նկսւտւքւսմբ օրենքով սսւհմանւլած կարգով կիրառում է հւաւապատւսսիյան միջոցներ։Ելնևլով վերոգրյսդից հ դեկավարվեյով 22 Սահմտնտդրությտմբ, ԼԼ  հարկային օրենսզրքով «՚ւ տրւհաոիվ իրւսվսւկան ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչւսրւսրա յւդսւն հիմունքների հ վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծնևրով, որոշում եմ1. ՄկրտիչՎսւնիկի Ղազւսզյսւնից հօգոււո Գւսվւսռ համւսյնքի բյուջե գսւնձեյ րնգամենր 702 800/յոթ հարյուր երկու հւսգւսր ու թ հարյուր/ ԼԼ  դրամ որպես 1մ1եհՕԱ)եՏ–հա7, I7. 320 մւսկնիքի 30 ՍՏ 173 պետհւսմւսրանիշի ւիոխադրամիջոցի գույքահարկի գումար, ներառյալ սաւյմերը։2-Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բոդոքսւրկվե| Գավւսռի համւսյնքաււյետին գրա ուր)ի մեօ մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթսւցքում կսւմ ձւսյսւստանի Հսւնրսւպետությւսն վարչական դատարան երկւսմսյւս ժւսմկետա լք։Յ-Սույն որոշման ււրսհւսնջները չկւստարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների հ վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 88-րդ հոդվածով սահւ(սւնված կարգով սւյն ենթւսկւս 1, հարկադիր կատարման՝ ԼԼ  ԱՆ Հարկադիր կւստարումն ւսպսւհուխդ ծառայությւսն միջոցու) ւսնբոդոլ արկեյի դսանալուց եուսւքսյսւ Օաււ՜կետում։4.Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկւստմւսմբ հսկոդությունն իրակւսնւսցնում I, Գավառ համայնքի ղեկավարը։5-Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված ււււստշաճ իրսւգևկ 1,|ու օրվան հաջորղոդ օրը։
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ՏԻՐՈՍՅԱՆ



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §̂ VՅր̂ ^Յ§հ3^^ք6է^ր^ո(Տ)§ա3^1.̂ օա
Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 703-ԱԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ ՈՒՄ Ա ՐՆԵ ՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի 1սսւչսւաուր ժորայի Սահւսկյանը (աևձնազիր ՃՕ0692333, ՀԾՀ 3808710390, հաշվառվսւծ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ, Բոշևաղյան փող. աուն 72 ) հանղիսանալով գույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կաաարել գույքահարկ վճարելու պարաականություններր, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապևտարանի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ գույքահարկի գումարների գանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հւսյսատաևի հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույյտի ընթացքում գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմիևը հաստատված Է համարում հետնյալը.ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱ Մ Ա Ր ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ԼԼ  ՀՔԲ-ի կողւէից տրւսմւսղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու գնւսհաւոման ափալևերի, ա1ՏՍ81Տա ՐմՕ^ՐՐ.8 0  ՏՐՕՔ1՜ ԸՈք.ԼհԻ1Նհ11 մսւկնիշի 34 ԼՕ 777 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում Լ Խաչատուր ժորայի Սահակյանի սեփականությունը, ինչը ԼԼ  Պարկային օրենսգրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյևկտ։Գույքի համար վճարման ևնթսւկա գույքահարկը կազմում Է 403 200/չորս հարյուր երեք հագար երկու հսւրյուր/ՀՀ դրամ, ինչը 2013֊2021թթ. ժամաևակսւհատվածում չի վճարվել, իսկ Խաչատուր ժորայի Սահակյանի կողմից նշված ժամանակահսւտվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել Է գույքահարկի համար տույժ 148020/մեկ հարյուր քառասուևութ հազար քսան/ ԼԼ  դրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02 ֊ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջանականևրում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 ֊ին հրավիրվել են վարչւսկան վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով ւգատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ա կայքում/ Խաչատուր ժորայի Սսւհակյանը։ ՎԵրջինս չի ևերկայացել վարչական վարույթի լսումևերին։19. 09. 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականսւցվելեն պատշաճ ծանուցված Խաչատուր ժորայի Սահակյանի բացակայությամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ԼԼ  Սսւհմանաղրության 45֊րղ հողվածի համսւձայև՝ յուրւսքանչյուր ոք պարաավոր է օրենքով սահմանված կարգով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համսւյնքային բյուջե մուտքսւգրվորլ պարտագիր այլ վճարումներ։ճամաձսւյև ԼԼ  Հարկային օրենսգրքի 239-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին սեփակաևության իրւսվունքով պաականող հւսրկման օբյևկտ համարվող փոխաղրամիջոցիների համար սահմանված կարղով Հայաստանի Հանրսւպետության հւսմայնքնևրի բյուջևներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական ղործունևության արղյունքնևրից։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 240 րղ հողվածի փոխւսղրամիջոցևևրի գույքահարկ վճարողներ են համարում կագմակերպությունևևրն ու ֆիզիկակսւն անձինք։ Համաձայն ԼԼ  Պարկային օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտսւվորությունևերի կատարում /մարում/ է հսւմսւրվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահսւրկի, ինչպես նաե ղրա գծով տույժերի ն/կամ/ տուգանքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունր հաշվաոող տեղական բյուջեի գանձապևտւսկան հաշվին։Համաձայն ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 401 ֊րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 251-րղ հողվածի կագմակերպություններն ու ֆիզիկակւսև անձինք փոխաղրսւմիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրաևցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչե հարկային տարվա ղեկտևմբևրի Ի ր ներառյալ։ Համաձայն «Տեղական ինքնակւսռավարման մասին» ԼԼ  օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմանված կարգով կազմակևրպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող սւնձւսնց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյալից ե ղեկավարվելով ԼԼ  Աահմանաղրությսւմբ, ԼԼ  հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ իրավական ակտևրի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարմաև մասին», «Վարչարարության հիմունքնևրի և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 53 րղ, 58-60–րղ հողվածնևրով, ո ր ո շո ւմ ե մ1. Խաչատուր ժորայի Սահակյւսնից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընղամեևը 551 220/հինգ հարյուր հիսունմևկ հագար երկու հարյուր քսան/ ԼԼ  դրամ որպես 1ՎՈ՝ՏՍ81ՏԱ1 էՎՕԻՄԻ^Օ ՏԲ081մւսկնիշի 34 ԼՕ 777 պետհսւմարանիշի փոխաղրամիջոցի զույքահարկի գումար, ներառյալտույժերր։2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավառի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ւսմսփս րնթացքում կամ /Ապաստանի Հանրսւպետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։Յ֊Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքնևրի և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 88֊րղ հողվածով սահմանված կարգով այն ենթակա Է հարկադիր կատարման՝ ԼԼ  ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով աեբողոքարկելի ղառնալուց եռամսյա ժամկետում։4.Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամբ հսկողությունն իրականսւցնում Է Գավառ համայնքի ղեկավարը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնքՀՀ> Գեղարքունիքի մարզ, թ. Գակսա, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոգՅ§հՅգՅթ6էՅրՅՈ@§աՅւ1.(։օա
Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թւ1ականի Ի1 704-ԱԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ ՈՒՄ Ա ՐՆԵ ՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱՀԱՆԶ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ ԿԱ Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿ Ա ՆՔաղաքացի Խաչիկ Մանվելի Քեռյւսնր (անձնազիր /ւՔ0474873, ՀԾՀ 2710830590, հաշվսաված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք . Գավաո, Ազաաության փ 48 շ. 9 ) հանղիսանալով գույքահարկ վճարող սուրյևկա, ՀՀ հւսրկայիև օրենոզրքով սահմանված կարգով չի կաաարել գույքահարկ վճարելու պարասւկաևություննևրը, ինչի կապակցությամր 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վայաւյթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" եևթակետի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարւսնի աշխատակազմում հարուցվևլ Է վարչական վարույթ՝ գույքահարկի գումարների գաևձման հարցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված ե իրակաևացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի փաստական հանգամաևքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքներր, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄ ԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաճայն ՀՀ ՀՔՐ-ի կողմից ւորամւսղրվւսծ փոխաղրամիջոցների հաշվառմաև ու գնահսււռման ւովյալների, V Ճ 2 21213 մակնիշի 12 ՍՏ 335 պեահամարանիշի փոխաղրամիջոցը հանդիսանում Է Խաչիկ Մանվելի Քեոյաևի սեփակաևությունը, ինչր ՀՀ Հարկային օրեեսզրքվ հանդիսանում են հարկվող օբյեկւռ։ Գույքի համար վճարման եևթակա գույքահարկը կազմում Է 86020/ութսունվեց հազաը քսաև/ՀՀ դրամ, ինչը 2011–2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Խաչիկ Մանվելի Քեռյաևի կողմից նշված ժամւսնւսկահատկւսծի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում աոաջացել Է գույքահարկի համար տույժ 36900/երեսուևվեց հազար ինը հարյուր/ ՀՀ դրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 –ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու ևպատւսկով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 3շմ3ր3ր.3ա կայքում/ Խաչիկ Մանվելի Քեռյանր։ Վևրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 19. 09. 2022թ. վարչական վարույթի յսումնևրն իրսւկանացվել են պատշաճ ծանուցված Խաչիկ Մանվելի Քևռյանի բացակայությամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ԼԼ  Սահմանւսդրության 45 րղ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաարել պետական կամ համայևքային բյուջե մուտքագրվոգ պարտագիր այլ վճարումներ։ճամաձայն ԼԼ  ճարկսւյին օրենսգրքի 239-րգ հողվածի փոխադրսւմիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին սեփակաևությսւն իրավունթով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար սահմաևված կարգով ճայ սատանի ճանրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճւսրողների տնտեսական գործունեությւսն արղյունբներից։ ճամաձայն ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 240 րղ հողվածի փոխաղրամիջոցևերի գույքահարկ վճարողներ են համարում կազմակերպու թյուններն ու ֆիզիկական անձինք։ճամաձայն ԼԼ  ճարկային օրենսգրքի 46-րղ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրենսգրքիև համապատասխան հաշվարկված վճարման ևևթակահարկի, ինչպես ևաե դրա գծով տույժնրի և /կամ/ տուգանքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվին։ճամաձայն ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 401 րղ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնեյու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ճամաձայն ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 251-րդ հողվածի կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1 ը ներառյալ։ճամաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼԼ  օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիւսգորություն, օրենքով սահմաևված կարգով կազմակերպուի է գույքահարկի գանձումր, ինչպես ևւսն տեղական հսւրկերր, տուրքերը ե վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրառում Լ համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյւսլից և ղեկավարվևլով ԼԼ  Սահմանադրությամբ, ԼԼ  հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ իրավակսւն ակտևրի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 53 րղ, 58-60-րդ հողվածներով, որոշում եմ1. Խաչիկ Մանվելի Քևռյանից հօգուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամևևը 122 920/մևկ հարյուր քսաներկու հագար ինը հարյուր քսսւն/22 դրամ որպես \ՆՆՃ 21213 մակևիշի 12 ՍՏ 335 պետհամարաևիշի փոխաղրամիջոցի գույքահարկի գումար, ներառյալ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվե| Դավւսռի համայևքսւպետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվսւ րնթացքում կամ 2.այսւստաևի ճանրապևտության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։Յ.Սույև որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 88 րղ հողվսւծով սահմանված կարգով այն եևթակա է հարկադիր կատարման՝ ԼԼ  ԱՆ ճարկաղիր կատարումն ապահովող ծառայությսւև միջոցով անբողոքարկելի դառնալուդ եռամսյա Ժալքկետում։4. Սույն որոշման կսոոարման ընթւսցքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման մսա^տքէևքով սահմաևված պատշաճ իրազեկելուօրվան հսւջորղող օրը։ ր* ՝ ՛ Լ ՝^ © , ր,»0 ր ւ–
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հաևրապեաությաև Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՅVՅր^^^§հ^^^ր6էՅր^ո@§րո^^1. օ̂ա
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի Ի1 705-ԱԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ Ո ՒՄ Ա ՐՆ Ե ՐԻ ԳԱ ՆՁՄ Ա Ն ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿ Ա ՆՔաղաքացի Լուսինն Աթոյի Ավազյանը (սւնձնազիր 011112075, ՀԾՀ 7708740592, հաշվսաված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ, Ազաաամարաիկների փ 15 փկղ, տուն 4) հանղիսանալով զույքահսւրկ վճարող սուրյևկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կաաարել գույքահարկ վճարելու պսւրաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակևտի հիմքով Գավառի համայևքապետարաևի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ գույքահարկի գումարների գանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի փաստական հանգամաևքների բազմակողմանի, լրիվ ն օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգսւմանքներր, վարչական մարմինր հաստատված է համարում հետնյալը.Վ Ա ՐՉ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ՐՆԴՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱ Մ Ա Ր ՀԻՄՔ ՀԱ ՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրվսւծ փոխաղրամիջոցների հսւշվառման ու գնահատման տվյսւլների, Բա Օ ՐՕ Ղ  3008 մակևիշի 27 ՕՏ 592 պևտհամսւրանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում է Լուսինե Աբոյի Ավագյանի սևփականությունր, ինչը ՀՀ Հարկային օրևնսգրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում է 391600/երևք հարյուր իննսունմեկ հազար վեց հարյուր/ ՀՀ ղրամ, ինչը 2011-2021թթ. ժտմանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Լուսինե Աբոյի Ավագյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված մամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել է գույքահարկի համար տույժ 179 700/մեկ հարյուր յոթանասունինն հագար յոթ հարյուր/ՀՀ ղրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 –ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ա կայքում/ Լուսինե Աբոյի Ավազյանը։ Վեըջինս չի ներկւսյացևլ վարչական վարույթի լսումներին։ 19. 09. 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իյւականացվել են պատշաճ ծանուցված Լուսինե Աբոյի Ավագյանի բացակայությամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄ Ը
ԼԼ  Սահմանսւդրության 45-րդ հոդվածի հսւմաձայև՝ յուրաքսւևչյուր ոք պարւոավոր է օրենքով սահմանված կարզով և չափով մուծեյ հարկեր, տուրքեր, կաաարևլ պետական կամ համայնքւսյին բյուջե մուտքւսգրվող պարտադիր այլ վճարումներ։Համաձայև ԼԼ  Պարկային օրենսգրքի 239-րղ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներիև սեփականության իրավունքով պատկանոդ հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար սահմանված կարզով Հայաստւսնի Հաևրապետության համայնքների րյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։Համաձայն ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցների զույքահարկ վճարողներ են համարում կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկական անձիևք։ Հւսմաձայն ԼԼ  Պարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտավորությունևերի կատարում /մարում/ է համարվում Օրեևսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես ևաև դրա գծով տույժերի և /կամ/ տուգաևքնևրի գումարնևրի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվաոոդ տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվիև։Հսւմաձայև ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքսւնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի կազմակերպությունևերն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների դույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման /հսւշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչե հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ր նևրսայսդ։Համաձայն «Տեղական ինքևակսաավարմսւն մասին» ԼԼ  օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիւսգորություև, օրենքով սահմանված կարզով կագմակերպում է դույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կսւրգով կիրառում 1; համապատասխան միջոցներ։Ելնևլով վերոգրյսդից և դևկավարվելով ԼԼ  Աահմանսպրությամբ, ԼԼ  հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնւսկառավարմւսն մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 53-րդ, 58֊60–րդ հոդվածներով, որոշում եմ1. Լուսինն Աբոյի Ավագյաևից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ըևդամեևը 571 300/հինգ հարյուր յոթաևասունմեկ հագար երեք հսւրյուր/ՀՀ դրամ որպես ԲՏՍ0Տ07 3008 մակնիշի 27 ՕՏ592 պեահամարւսևիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար, ներառյալ ւոույժերը։2. Սույն որոշումը կարող Լ վարչական կարզով բոգոթարկվևյ Գավսաի համայևքապետին դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ըևթացքում կամ Հայաստանի Հւսնրապետությսւն վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։3. Սույն որոշման պահանջները չկւստւսրելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 88-րդ հոդվսւծով սահմանված կարզով այն ենթակա է հարկադիր կատարման՝ ԼԼ  ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով անբողոքարկևլի դառնալուց եոամսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Գավաո համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րնդունման մ ասի Նչ)րճնքո ւ| սահմանված պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

շօ2^թ. ս ,&բ.Գավաո
ՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱ ՅԱ ՍՏԱ ՆԻ ՀԱ ՆՐԱ Պ ԵՏՈԻԹ ՅԱ Ն Գ ԵՂ Ա Ր Ք Ո ՒՆ Ի Ք Ի ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄ ԱՅՆՔԻ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
Հայաստանի Հաևրապետությւսև Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գաւ|աո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոզՋ§հՅզՁք6էՁրՋՈ@§աՁմ.(։օրո

Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱ Մ Ա Յ Ն Ք Ի Ո Մ  Ա Ո սԻ Վ Ա Յ Ի Ն  Գ Ո Ր Շ Ի  Վ Ա Ր Ո Ւ Ե Ր  Ա Պ Ա Հ Ո Վ Ե ԼՈ Ւ Մ Ա Ս ԻՆ
Ղեկավսւրվելով Տեղական ինքնակւսռավսւրմւսն մասին Հայաստանի Հանրսւպետության օրենքի 36-րղ հողվածի 1-ին մասի 4-րղ կետով, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Օրենքով սահմանված կարգով Գավառ հսւմայնքում արխիվսւյին զործի վարումը ապահովելու նպատակով արխիվսւյին զործի վարման պատասխանատու նշւսևակեյ Գւսվսաի համայնքապետարանի աշխասսսկազմի քարտուղար Կւսրինև Մւսևուկյաևիև ե ըստբնակւսվւսյրերի վար> ւս կւսն ղե կ ավարնե րին.Անղրանիկ ԳրԻզորյանին Նորատուս զյուղում Սևւսն Բաղոյւււնին Հայրավանք զյուղում Լ հոն Հովհաևևիսյւսևին Րերղկունք զյու ղում Լյովա Աբրւսհւսմյւսնիև Սարուխան զյուղում Արայիկ Հողաբաշյանին Կւսրմիրզյուղ զյուղում Արսեն ՄԱրտիրոսյաևիև Գանձակ զյուղում Վւսզզեն Նավոյսւևին Լսւնջաղբյուր զյուղում Արամւսյիս Ենզոյանին Ծովւսզւսրղ զյուղում Պւսրզե Ոսկանյանին Գեղսւրքանիք զյուղում Արսեն Հովսեփյանին Լճւսւի զյուղում Գվիղոն Խաչատրյանին Ծաղկւսշևն զյուղում2. Կարզաղրությունը ուժի մեջ հ մտնում ստորազրմսւն ւզւսհից։

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ22 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐԻ 2022թվակաևի Ի1 706-Ա

Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄ ԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱ1 Գ . Մ ԱՐՏԻՐՌՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Գ Ա Թ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ Վ Ա Ր
Հայաստանի Հանրասյեարոթյւսե Գեղարքունիքի մարգի Գսս.|առ հսււքայեքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 օՅV̂ ր̂ գՅփ̂ 3̂ ք̂̂ ԼՅր̂ ո(̂ )§րո̂ 1̂.̂ օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվւսկսւնի Ի1 707-ԱԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ Ո ՒՄ Ա ՐՆ Ե ՐԻ ԳԱ ՆՁՄ Ա Ն ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ ԿԱ Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿ Ա ՆՔաղաքացի Սիլվա Ստեփաևի Ստեփանյանը (անձնազիր /\Տ0599642, Հ՜Օ՜Հ 6201610723, հաշվսաված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ, Գ . Միքայև|յւսն փ ող. 45/1 ա) հանղիսանալովգույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրևնսզրքով սահմանված կսւրզով չի կաաարել գույքահարկ կճարեյու պարտականությունները, ինչի կապւսկցությւսմբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,ր" ևնթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի ւսշխւստակագմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ գույքահարկի գումարների գանձման հւսրցի քննության նպատակով։ «Վարչւսրւսրության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված ե իրակսւնացվսւծ վարչական վարույթի ընթւսցքում գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցահայտե|ով գործի բոյոր հանգամանքներր, վարչական մարմինր հւսստւստված է հաւքարոււք հետեյսղր.ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄ ԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձւսյն ՀՀ ՀՔԲ֊ի կողլքից ւորամսւղրվւսծ ւիոիսսղրամիջոցների հսւշվառման ու գնահաւռման տվյալների, 1ԳՄՏՍ81Տա Բ/վ^ՔՕ 3.5 մսւկնիշի 22 ԼՔ 162 պետհսւմարանիշի փոխաղրսւմիջոցր հւսնղիսսւնում Լ Սիլվա Ստևւիանի Ստեփւսնյսւնի սևւիսւկանությունր, ինչը ՀՀ Հարկային օրևնսգրթկ հանդիսանում են հսւրկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճարման ևնթւսկւս գույքահւսրկր կագմոււք I. 177500 /մեկ հարյուր յոթաևւսսուևյոթ հագար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ, ինչը 2017 2021 թթ. մւսւ1սւնւսկւսհատվածում չի վճսւրվել, իսկ Սիլվա Ստեփանի Ստեփանյանի կողլքից նշւիււծ մւււմանակահւսսոիսծի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջւսցեղ հ գույքահարկի համար ւռույմ 52300/հիսուներկու հագար երեք հարյուր/ՀՀ ղրւսւէի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչւսրսւրության ե ւ|արչակւսն կարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվսաի հւսմայնքապեւռսւրանում հարուցված վարչական կարույթի շրջանականերում 2022 թվւսկանի սևւգտեմբերի 19 ին հրւսկիրւ|ե| են վարչւււկան վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով ւղատշւսճ ծանուցվել է /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցոսք 3շմ3ր3ր.3րո կայքում/ Սիլվա Ստեփանի Ստեփանյանը։ ՎԵրշինս չի նևրկւսյաց1ղ վարչական վարույթի լսումներին։ 19 . 09. 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկանւսցվել են պատշաճ ծանուցվսւծ Միլվսւ Ստեփանի Ստեփանյանի բացակայությամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ՐՆԴՈԻՆԷ1.ՈԻ 2ԻՄ ՆԱ ՎՈՐՈԻՄ Ը
ԼԼ  Սահմանադրությւսն 45֊րդ հոդվածի համսւ*ձսւյն՝ յուրաքանչյու ր ոք պարաավոր է օրենքով սահմանված վարդով և չափով մուծևլ հարկեր, տուրքեր, կատսւրևյ պետական կամ համայնքւսյին բյուջե մուտքագրվոդ պարտագիր այլ վճարումներ։
է, որր կւսխված չէ հարկ վճարոդնևրի տնտեսական դործունեությսւն ւսրրյյունքնևրից։Համաձայն ԼԼ  հայ՜ւկային օյ՜ւենսդյւքի 240 րդ հորրիսծի փոխադրամիջոցների ցույքահայ՜ւկ վճարողներ են համարում կսպմակերպությունևերն ու ֆիղիկական սւնձինք։ Համաձայն ԼԼ  Հարկային օրենսգրքի 46-րղ հոդվածի տեղական հարկերի դծով հարկային սրսրտսւվորու թյունների կատարուն /մսւրում/ է հսւմարվում Օրենսդրքին համաս|ատասխսւև հաջվւսրկված վճարման ևևթակւսհարկի, ինչպես նւսե դրա
ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրւսքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ԼԼ  հարկային օրենսդրքի 251-րդ հոդվածի կադմակերպությունևերն ու ֆիզիկական սւնձինք փոխադրամիջոցների դույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման /հւսշվսամաև/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1 ր ներաոյսդ։Համաձայն «Տեղական ինքնակւսոավարման մասին» ԼԼ  օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիադորություն, օրենքով սահմանված կսւրդով կադմւսկերպում Լ դույքահարկի գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճւսրնևրր չվճարոդ անձւսնց նկատմամբ օրենքով սահմանված վարդով կիրաոում 1. համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոդրյալից ե դեկավսւրվելով ԼԼ  Սահմանադրությսւմբ, ՀՀ հարկային օրևնսդրքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաափսրման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 53 ըդ, 58 60-րդ հոդվւսծներով, ո ր ո շո ւմ եմ1. Սիլվսւ Ստեփանի Ստեփանյւսնից հօդուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 229 800/՛երկու հւսրյուր քսանինն հագար ութ հարյուր/ՀՀ դրամ որպես 1՝4Ո՚ՏՍ81Տ1 II Ր/ԱեհՕ 3.5 մակնիշի 22Լ1 162 պեւոհամստանիշի փոխադրամիջոցի դույքահարկի գումար, ներառյալ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կսւրդով բոդոքարկվե| Գսւվսւռի հսւմայնքապևտին դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ւսմսվա ընթւսցքում կամ՜ Հայաստսւնի Հսւնրապեաու թյան վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։3. Սույն որոշման պահանջնեյւը չկասոսըև|ու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կսւրդով այն ենթակա 1, հարկադիր կատարման՝ ԼԼ  ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով աևբոդոթարկևլի դառևալուց եռւսմսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման րնթւսցքի նկատմամբ հսկոդությունն իրւսկաևացնում Լ Գավառ համայնքի ղեկավարը։

ք.Գւսվառ

հո| սահմանված պատշաճ իրազեկելու
)թ էձքք. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ Վ Ա Ր
Հայաստանի Հանրսւպետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մւսրզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^3ոզ3§հ3զ3ք6է3ր3ո@§ա3մ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի 1Տ1 708-ԱԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ Ի ԳՌԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄ Ա Ն Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿ Ա ՆՔաղաքացի Արմեն Կառյենի Ավետիսյանր (անձնսւզիր ՃՐ0698406, ՀԾՀ 1812850352, հաշվառված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք . Գավառ, Ազւստությսւն փող. Շ. 24/11) հանղիսսւնալով գույքահարկ վճարող սուբյևկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սսւհւքանված կարզով չի կատարեյ գույքահարկ վճարևյու պարտականություննևրր, ինչի կւսպւսկցությւսմբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30 րղ հողվածի 1 ին մասի ,,բ" են|ծակետի հիմքով Գավառի համայնքաււյետարանի աշխատսւկազմում հսւրուցվելէ վարչակւսն վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձմաև հարցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքնևրի և վարչական վարույթի մասին» Հւսյաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հսւրուցված ե իրւսկւսնւսցվւսծ վարչական վարույթի ըեթացքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, յրիվ հ օբյևկսփվ քննության սւրղյուևքում, բացահայտելով զործի բոյոր հաևզամանքևերը, վարչական մւսրմինր հաստաաված ե համարում հետեյայր.
Վ Ա ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄ ԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱ ՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից արամաղրվսւծ փոխաղրամիջոցնևրի հսւշվառման ու զեահաաման տփալների, V1ՀԼ 21213 մակնիշի 31 ԼՍ 504 պեահւսմսւրանիշի ւիոխաղրաւփջոցը հանղիսանում է Արմեն Կառլենի Ավետիսյանի սեւիականությունր, ինչր ՀՀ Պարկային օրևնսզրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճարման ենթւսկա զույքահարկր կազմում I. 48964/քառսւսունութ հազար ինր հարյուր վաթսունչորս/ ՀՀ ղրսւմ, ինչր 2016 2021 թթ. ժամանակահատւիսծում չի վճսւրվել, իսկ Արմեն Կառլենի Ավետիսյանի կողմից նշված մամանակսւհւստվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված մամկեաում չվճարևյու արղյունքում առաջացե| է զույքահարկի համար տույմ 16538/տասնվեց հազար հինգ հարյուր երեսուևութ/ՀՀ դրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1 ֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնթասյևտարանում հւսրուցված վարչական վարույթի շրջսւնականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 ֊ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որին մւսսնսւկցեյու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվև| Լ /հիմք 02.09.2022թ. ծւսնուցում 3/մՋրՅր.Յրո կայքում/ Արմեն Կառլենի Ավետիսյանր։ Վերշինս չփ ներկւսյսւցել վարչական վարույթի լսումներին։19. 09. 2022թ. վարչական վարույթի յսումներն իրւսկսւնացվել են պատշաճ ծանուցված Արմեն Կառլենի Ավետիսյանի բւսցւսկւսյու թյամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄ ՆԱ ՎՈՐՈԻՄ Ը22 Սահմաեադրությաե 45 րղ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով ե չափով մուծեյ հարկեր, տուրքեր, կատարև| ս|ետական կամ համայնքսւյին րյուջե մուաքագրվոգ պարտագիր այլ վճարումներ։2ամաձսւյն 22 Հարկային օրենսգրքի 239-րղ հոգվւսծի փոխաղրամիջոցի գույքահւսրկր հարկ վճարոգնևրին սևփականության իրւսվունքով պատկսւնոգ հարկմսւն օքյևկտ հւսմւսրվոգ փոխաղրամիջոցինևրի համար սահմանված կարգով Հայաստսւնի 2անրաս|ևտա թյան համայնքնևրի րյուջեներ ւ1ճարվոգ տեղական հարկ է, որր կախվւսծ չէ հարկ վճարոգների տնտեսական գործունեությւսն ւսրգյունթներից։Համաձայն 22 հւսրկսւյին օրենսգրքի 240 րգ հոգվւսծի փոխագրւսմիջոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կագմակերսյություններն ու ֆիգիկւսկան անձինք։ Համաձայն 22 Հարկային օրենսգրքի 46-րգ հողվածի տեղական հսւրկերի գծով հարկային պւսրսոսվորու թյունների կւստւսրում /մւսրում/ է համարվում Օրևնսգրքին համապատասխան հւսշվարկվւսծ վճսւրման ևնթւսկահարկի, ինչպես նաև ղրա գծոկ տույժերի և /կամ/ սւուգաևքների գոււևսրևևրի վճարումր հսււ1ապատւսսխան հարկի գծով պւսրտավորություևր հաշվաոող տեղական րյուջևի գւսնձապետական հսւշւ|ին։Համաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 401 րղ հողւիսծի հայւկի ւ|ճւսրումր սահմանված մաււ՚կևտնևրից ուշացնելու ղեպքում մաւքկետւսնց յուրաքւսնչյար օրվսւ համար հարկ վճարողը կաւ1 հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Հւսմաձայն.22 հարկային օրենսգրքի 251 ֊րղ հողվածի կւսզմւսկերպություևներն ու ֆիգիկւսկան անձինք փոխւսղրւսւքիջոցների գույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցմսւն /հաշվսաման/ վայրի համայնքի րյուջե են վճւսրում միևչե հարկային տարվա ղեկտեմրերի 1 ր նևրւսռյա|:Համաձւսյն «Տեղւսկւսն ինքնակառավսւրմւսն մասին» 22 օրենքի 38 րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սևւիական փսւգորություև, օրենքով սահմանված կւսրգով կագւևսկևրպում Լ գույքահւսրկի գանձումը, ինչպես նաև տեղւսկւսն հարկերը, տուրքերը հ վճարները չվճարող անձանց ևկւստմւսմր օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում I. հւսմսւպաաասխան միջոցներ։Ելնելով վևրոգրյալից և ղեկավարվևյով 22 Աահմանաղրությսոքր, 22 հարկւսյին օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնւսկսաավարման լք սուին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչակւսն վարույթի մասին» 22 օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվածնևրով, որոշում ևմ1. Արմեն Կւսոլենի Ավետիսյանից հօգուտ Դավււա հւսմւսյևքի րյուջե գանձել րնղամենը 142 100/ մեկ հարյուր քառասունևրկու հագար մեկ հարյուր/ 22 ղրամ որպես \ք/\7. 21213 մակնիշի 31 ԼՍ504 պետհամարանիշի փոխսւղրամիջոցի գույքահարկի գումար, ներսայալ սաւյմերը։2. Սույն որոշումը կարող ե վարչական կարգով րոգոքարկվև| Գւսվառի համայնքապետին ղրա ումի մեջ մտնելու օրվւսևից երկու ամսվա ըևթտցքաս՜ կամ Հայւսսսսսնի 2ւսնրւսպետության վարչական ղատարւսն՝ ևրկամսյա մւսմկետում։Յ-Սույև որոշմւսն պահանջները չկասսսրե|ու ղեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վւսրչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողվածւս| սահմանված կարգով այն ևնթւսկւս I. հւսրկաղիր կատարման՜ 22 ԱՆ 2սւրկսւղիր կատարումն ասլւսհովող ծւսռայության միջոցով ւսնրողոքւււրկև|ի ղառնսւլուց եռամսյա մւսմկետում։4. Սույն որոշմւսն կատարման րնթսւցքի նկատմսսքր հսկողու թյունն իրականացնում 1. Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ումի մեջ հ մտնում րնղունմա օրվւսև հւսջորղող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ Ր
Հայասաաեի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարգի Գավառ համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարգ, ք. Գավւսո, (0264)23423, (0264)22338 օՅVՅր̂ Յ̂բհՅ̂ Յր6̂ ր̂ՋՈ(̂ )բրո̂ 1̂.̂ օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ի1 709-ԱԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ ՈՒՄ Ա ՐՆԵ ՐԻ ԳԱ ՆՁՄ Ա Ն ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի Միրիջան Վախթանգի Բ-աղսղյանը (սւնձևագիր 000060566, ՀԾՀ 4105770314, հաշվսաված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ, Ագատությաև փող 50շ տուն 34) հանդիսանալով գույքահարկ վճարող սուրյեկտ, ՀՀ հարկային օրևնսգրքով սահմանված կարգով չի կատարել գույքահարկ վճարելու պարտականություննևրը, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակէտի հիմքով Գավառի համայնթապևտարանի ւսշխատակագմում հարուցվել Լ վարչական վարույթ՜ գույքահարկի գումարների գանձման հսւրցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հւսյաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված ն իրւսկանացւիսծ վարչական վարույթի րնթսւցքում գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, յրիվ ե օբյևկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքներր, վարչական մւսրմինր հաստսւտված 1; համարում հևտեյալր.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱ Մ Ա Ր ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրվւսծ փոխւսղրամիջոցների հաշվառման ու գնահատման տվյալների, Նօ1ևտաՋ§6Ո V6ուօ 2.01 մսւկնիշի 10 Ս1. 012սյետհւսմւսրանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում է Միրիջան Վախթանգի Բաղսղյանի սեփակսւնությունր, ինչր ՀՀ Հարկային օրևնսգրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյեկա։Գույքի համար վճւսրմւսն ևնթւսկա գույքահսւրկր կսւգմում I, 96300/իննսունվեց հագար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ, ինչը 2013–2021թթ. ժամանակահատվածու մ չի վճւսրվել, իսկ Միրիջան Վախթանգի Բադալյւսնի կողմից նշված ժամանակսւհատվածի գույքահսւրկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարևլու արդյունքում առաջացել է գույքահարկի համար տույժ 38300/երեսունութ հագար երեք հարյուր/ՀՀ դրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02 ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետւսրանում հարուցված վարչական վարույթի շրջանսւկաներում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 ֊ին հրսւվիրվևլ են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում Ջշժ3ր3ր.3ա կայքում/ Միրիջան Վախթանգի Րաղսղյանր։ Վրջինս չի նևրկսւյացել վարչական վարույթի լսումներին։19. 09. 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրսւկանացվեյ են պատշաճ ծանուցված Միրիջան Վախթանգի Բաղսղյւսնի բացակայու թյամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆեԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈք՝ՈԻՄԸՀՀ Սահմանաղրությւսն 45 րղ հողվածի հւսմաձայե՝ յուրաքանչյուր որ պարաավոր է օրենքով սահմանված կարգով և չափով մուծեյ հարկեր, տուրքեր, կաաարեյ պևսոսկան կամ հսւմայնքային բյուջե մուտքագրվող պարտագիր այլ վճարումներ։Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 239-րղ հողվածի փոխաղրսւմիջոցի գույքահարկը հարկ վճսւրողներին սեփականության իրավունքով պատկսւնող հարկմսւն օրյեկա հւսմարվող փոխաղրամիջոցիների համար սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության համւսյնքնևրի րյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողնևրի տնտեսական գործունեաթյւսն արղյունթնևրից։Հւսմաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 240 րղ հողվածի փոխւսղրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կագմակերպությաններն ու ֆիգիկական անձինք։Համաձսւյն ՀՀ Հարկային օրենսզրքի 46 րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մարում/ 1; հսւմարվում Օրևնսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճարման եևթակահարկի, ինչպես նսւե ղրա գծոկ սաւյմևրի ե /կամ/ տուգանքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտւսվորությունը հաշվառող տեղական րյուշեի գանձապևտական հսւշվին։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 401 րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված մամկետներից ուշացնելու ղևպքում մամկևտւսնց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չաւիով։ Հւսմաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի կազմակերպություններն ու ֆիգիկական անձինք կախաղրամիջոցնևրի գույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման /հւսշվւսռմւսն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տսւրվւս ղեկտեմբերի 1 ը նևրւսռյալ։ Համաձայն «Տեղական ինքնակւսռավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համւսյնքի ղեկսոիսրր որպես սևւիական |իագորություն, օրենքով սահւքւսնկսւծ կարգով կագմակերպում հ գույքահարկի գանձումը, ինչւգհս նւսհ տեղական հւսրկհրը, տուրքերը ե վճարները չվճարող ւսնձւսնց նկատմւսւքբ օրևնրոկ սահմանված կւսրգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյալից ե ղեկավարվելոկ ՀՀ Սահմանւսղրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաաւիսրմսւն մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվւսծներով, որո շո ւմ եմ1. Միրիջւսն Վախթանգի Րաղալյւսնից հօգուսւ Գսււիսռ համայնքի բյուջե գանձել րնղամենր 134 600/մեկ հարյուր երեսունչորս հագար կեց հարյուր/ ՀՀ ղրսւմ որպես \,օ1ետ\\–3բօո V^ոէօ 2.01 մակնիշի 10 ՍԼ012 պևտհամարւսնիշի փոխսւղրամիջոցի գույքահարկի գումար, նևրւսռյալ տույժևրը։2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կարգով բողոքւսրկվել Դւսվսաի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսւիս ընթացքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկևտում։Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատւսրև|ու ղեսլքամ, «Վարչւսրարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հողւիսծով սահմանւիսծ կարգոկ այն ևնթւսկա Լ հարկւսղիր կսւտարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծւսոայա թյւսն միջոցով անբողոքարկելի ղսաևա|ու.ց եռսւմսյա մամկևտում։4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմսւմբ հսկողու թյունն իրականացնում Է Գավսա համայնքի ղեկավարը։5. Սույն օրվան
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ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐ.9.Ի ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաևի 2աևրւսսյետության Գեղարքունիքի մարղի Գավաո համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ՝»;ւ\ ու՜պՅբհւպււքօէՁրՁՈ@§րոՁմ.(։օրո

Ո ք՝ II Շ ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի \  710 ԱԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻԳՌԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՍ ԱՆ Պ Ա21 ).ՆՏ> ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ ԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Վւսնո Եղիշի Գեչյւսնը (ւսնձնւսղիր ՃՐ0476383, 2Ծ2 1510330178, հաշվւսու|ած 22 Գեղարքունիքի մսւրղ, Գավաո համայնք, ք.Գսւվսա, Սսղաղյւսն փող. սոսն 25) հանդիսանալով ղույքւսհարկ վճարող սուբյեկա, 22 հարկային օրենսղրքով սահմւսնվւսծ կարղով չի կաասղւել ղույքւսհարկ վճւսրելու պարսււսկանություեները, ինչի կսարսկցությսւմ)՝ 2022 թվականի սհսրււեմրերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վսւրույթի մասին» 2.21 օրենքի 30 րղ հոդվածի 1 ին մւսսի ,,ր" ենթւււկեաի հիմքով Գսւվւսոի համայնքապեււոսրւսնի աշխսսոակաղմում հււղսոցվել 1, վարչական վւսրույթ՝ ղույքահարկի ղումւսրների ղսւնձմւսն հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական ւիսրույթի մասին» ձայաստանի 2անրսսւ|եւոության օրենքով սահմանված կւսրղով հարուցված և իրակաևացված վարչական վարույթի րնթւսցքում ղործի փաստական հտնղամաևքների բաղմտկողմանի, լրիվ և օբյեկաիվ քննության ւսրղյունքում, բացահսւյւոելով ղործի բւղոր հանղւսմանքները, վարչական մարլքինը հասասոոված Է հաւքւսրոււէ հեահյսղր.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ (՝Ն՚ I I1ԻՆԵԼ.11 Ի 2ԱՄՍ.Ր 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՅՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸձամւսձայն 22 2ՔԲ ի կողմից ւորամաղրվւսծ վ)ո|\ւսւղրամիօոցն1.|ւի հաշվսամւսն ու ղնահւսւոման ավյսւլների, (ձձ.7. 2410 մսւկևիշի 31 ԼՍ 857պ եահամարանիշի ւիո|ստղրտմիօոցը հանդիսանամ Է Վանս Եղիշի Գեչյանի սեփակսւնությունր, ինչր 22 2արկային օրենսղրրվ հանղիսանում են հսւրկվող օբյեկա։ Գույբի համար վճարմւսն ենթւսկւս ղույքւսհարկր կաղմոււք ե 100 000 մեկ հսւրյուր հւսղար 22 դրամ, ինչր 2012-2021թթ. Ժաւ1անակսւհսոովածում չի վճարվհ|, իսկ Վւսնո Եղիշի Գեչյանի կողմից նշվտծ ժամւսնակահսււռվածի ղույքւսհարկր օրենքով սահմանված մամկետտմ չվճսւրելու ւսրղյունքում տռաջացել Է դույքահարկի համար սաւյժ 42100, քաոսուուներկա հսսրսր մեկ հւսրյուր/22 դրամի չափով։ 2022 յծվականի սեււրռեմբերի 02 ին «Վարչարարու թյան հ վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30 րղ հողվսւծի 1-ին ւէասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսսփ հաւքայնբաււ|եաարանում հւսյւուցված վարչական վարույթի շրջանակսւներում 2022 թւիսկւււնի սեսրոեմբեյւի 19 ին հրավիրվէղ են վարչական վարույթի լսումներ, որին ւ(ասնակցևլու ևպւսսոսկով պատշաճ ծսւնուցվև| 1. հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում Ձշմսրսրաա կայքում/ Վանո Եղիշի Գեչյւսնը։ ՎյԵրջինս չի ներկւսյացեյ վարչական վարույթի լսուլքներին։ 19.09.2022թ. վարչական վսւրույթի լսումներն իրւսկանացվել են սրստշաճ ծանտցված Վսւնո Եղիշի Գեչյանի բւս ց ւս կ ւս յ ությսւ մ բ։



ՎԱՐՁԱԿ ԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈ1՝ 1Ի1 Ոմ1.Վ(1ՐՈԻՄԸ
ԼԼ  Սսւհմանաղրությւսն 45 ֊րղ հողվածի համաձայն՛ յո։ յոսթսւ*1 ւ՝–յո։.յւ որ պարաւսվոր է օյւենբով սահմանված կստզով I։ տափով մուծել հարկեր, տարրեր, կատարէր պետական կամ համայերսւյիե բյուջե մուաբազրվող պարտւսղիր ւսյ| վճարումներ։ձամսւձայն I I  Պարկային օրենսզրբի 239-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցի զույբահարկր հարկ վճարորյներին սեփակսւևության իրավուևքով պսւտկանող հարէ|ման օրյեկտ համսղսխղ փոխւսղրամիջոցիների համ՛ար սահմանված կարզով 1այասսոսնի 1սւնրապեաության համայնրների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ Է, որը կախված չե հարկ վճարողներ)։ տնտհսակսմւ զործունեու րսան սղպյունթներից։1ամաձւսյն ԼԼ  հարկային օրենսզրբի 240 րղ հողվածի վսվսաղրամիջոցների զույբահւսրկ վճարողներ են համարում կազւ(ակևյւպու|ծյուննևր\ւ ու ֆիզիկակսմւ անճինր։ 1ամսւձայն I I  1ւսրկւսյին օրենսզրբի 46 րղ հողվածի տեղական հւսրկերի ւյծով հարկային պարտսւվորու թյունների կասոսրում մարում ե հւսմարվում Օյւենսզյւբին համապատասխան հաշւիսրկված վճւսրման ենյ.ոսկահւսրկի, ինչպես նաե ղրա զծով տույժերի ե կսւմ տուզանբների զումարների վճարտմր համսսւ|ատաս|սան հարկի զծով պարտավորությունը հւսշվւսոող ւոեղակտն րյուջեի զսւնձւսպեաական հաշվին։1ւսմւսձայն I I  հարկային օրենսզրբի 401 րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկհտներից ուշացնելու ղեպբում ժամկևտւսևց յուրաբսւնտյու ր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային զործսւկալը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չափով։ 1ամաձւսյն I I  հարկային օրենսզրբի 251 րղ հույվածի կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անճինր վսվսաղրամիջոցնեղւի զոլյբւսհարկի տարեկան զումւսրները իրենց պետական զրւսնցման հւսշվտոման. վայրի հւսմայնրի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային աարվա ղեկւոեմբեյփ 1 ը ներաոյսղ։ 1սւմաձայն «–Տեղակսմւ ինբնակսաավարման մասին» I I  օրենբի 38-րղ հույվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական |իազորույպուն, օրենբով սւսհմսւնված կարզով կազմսւկերպում է զոլյբւսհարկի զանճումր, ինչպես նահ աեւյական հարկերը, տարբերը հ վճարները չվճսղաղ ւսնձանց նկատմամբ օրենբով սահմանված կսղս|ով կիրւսոում է հւսմաս|ւսսււսսխան միջոցներ։Ելևելով վերոզրյալից հ ղեկավւսրվհ|ով I I  Սահմանաղրու թյամբ, I I  հարկային օրենսզրբով, «Նորմասւիվ իրավսւկան սւկաերի մասին», «Տեղական ին|)նակսսսսվարման մասին–, «Վւսրչարսղաւթյան հիմունբների հ վարչական վարույթի մասին» I I  օրենբի 53 րղ, 53 60 րղ հողվածներով, որոշում եմ1. Վան ո Եղիշի Գեչյւսնից հօզաա Գսւվաո հւսմայնրի բյուջե զանճեյ րնղամենր 142 100, մեկ հարյուր բաոասուներկւո հազսղւ մեկ հսղղուր I I  ղրամ որււյեււ Ն.–\/, 2410 մակնիշի 31 ԼԱ 857 պեահւսմւս|ւանիշի փոխաղրամիջոցի զույքահարկի զա մար, նեյաւոյսղ աայ(1ե|ւր։2. Սույն որոշումը կարող Լ վարչական կարզով բողոբարկվէղ Դավսոփ համայնքւսպևտին ղրա ուսէի մեջ մանելու օրվանից երկու սւմսվա ընթսւցրում կամ 1այաստանի 1անրաս|եսաւ |<ղսւն վարչական ղաասղսսն ՝ երկսւմսյա ժամկետում։Յ-Սույն որոշման պւսհանջնեյւր չկւսսոսրեյու ղեպրում, «Վւսրչարսղաւթյան հիմունբների հ վարտւսկսւն վարույթի մասին» I I  օրենբի 88 րղ հողվածով ււսւհմսւնվսւծ կ ւս րւյ ո ւ| այն ենթակւս է, հարկւսղիր կատարման I I  ԱՆ 1սւրկաղիր կասաղսււ մն ասրսհովող ծաւ.՛՛այու լ)|ան միջոցով անբողոբարկե|ի ղսանալուց եոամսյա ժամկետում։4.Սույն որոշման կատարման րնթացրի նկաամամբ հսկողտ թյանն իրականացնում հ Գսւվաո հւսմայնրիղեկավարը։5,Սույն ոըոշումն ուժի մեջ Է մանում րնղա օըվան հաջորղող օրը։ ով սահմանված պատշաճ իըազեկեյու

ձԱԱԱ-ՅՆՐԻՎև-ԿԱՎՕ ք ՄԱՐՏԻՐՈԱՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹ ՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ Վ Ա Ր
Հայասաաևի Հաերապեաությաե Գեղարքունիքի մարգի Գավսւո համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 <^ՅոգՅբհՅգՅր6էՅրՅՈ@§աՅւ1.է։օտ

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւնի 711-ԱԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ ՈՒՄ Ա ՐՆԵ ՐԻ ԳԱ ՆՁՄ Ա Ն ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ ԿԱ Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի ժորա Սւսրգսի Բանղուրյանը (անձնւսգիր 3/\2703632, ՀԾՀ 2104480086, հաշվսաված ՀՀ Գեղարքունիքի մարգ, Գավառ համայնք, ք. Գսւվաո, Արծրունի եղբւսյրների փ, շ . 28/17) հանղիսանալով գույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրևնսգրքով սահմանված կարգով չի կաաարել գույքահարկ վճարևլու պարսւականու թյուննևրը, ինչի կապակցա թյամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթւսկետի հիմքով Գավառի համայնքապևտարանի սւշխատակագմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ գույքահարկի գումարների գանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի րնթացքում գործի փաստական հանգամանքնևրի բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացսւհւսյտե|ով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինր հաստատված Է համարում հևտեյսղր.ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄ ԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրվսւծ փոխւսղրսւմիջոցների հաշվառման ու գնահատմւսն տվյալների, Ն յ7. 21214 մսւկնիշի 55 Տն 800 պետհսւմարւսնիշի փոխւսղրամիջոցը հանղիսանում Է ժորա Սարգսի Բսւնղուրյանի սեփականությունր, ինչր ՀՀ Հարկային օրևնսգրքվ հանղիսանում են հւսրկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճարման ենթակա գույքահսւրկր կսւգմամ է; 115 100/մեկ հարյուր տասնհինգ հագար մեկ հսւրյուր/ՀՀ ղրսւմ, ինչր 2008-2021 թթ. ժւսմանւսկահատկածում չի վճսւրվել, իսկ ժորա Սարգսի Բանղուրյանի կողմից նշված (հսմանսւկահատվածի գույքահւպւկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարեյու սւրղյունքում առաջացևյ I. գույքահարկի համար տույժ 52800/հիսուներկու հագար ութ հսւրյուր/ՀՀ ղրսւմի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Դավւսռի հսւմայնքապետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնսւկցեյու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվե| Է /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 37ժ3ր3ր.3րո կայքում/ ժորա Սարգսի Բանղուրյսւնր։ ՎԵրջինս չի ներկսւյացել վարչական վարույթի լսումներին։ 19. 09 . 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվևյ են պատշաճ ծսւնուցված ժորա Սարգսի Բսւնղուրյանի բացւսկսղաթյամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ՐՆԴՈԻՆՆՎՈԻ 2ԻԱՆԱ ՎՈ ՐՈԻՄ Ը
ԼԼ  Սահմաեադրությաե 45-րդ հ ոս ա ծի  համաձայն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պարտավոր է օրեևքու1 սահմանված կարգով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարևյ պետական կամ հւսմայնքային բյուջե մուտքագրվոդ պարտագիր այլ վճւսրոււքներ։Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 239-րգ հոգվւսծի փոխաղրամիջոցի գու յքւսհւսրկր հարկ վճսւրողներին սեփակաևության իրավունքով պատկւււնոգ հարկմսւն օբյևկտ հսւմարվող փոխագրամիջոցիների համար սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապևսաւ թյւսն հաւևսյնքնևրի րյուջեներ վճարվոգ տեղական հարկ է, որր կւսխված չէ հարկ վճարողնևրի տնտեսական գործունեությւսն արղյունքևերից։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 240 րղ հողւիսծի ւիոխաղրւսւփջոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կսւգմակեյւպություններն ու ֆիգիկւսկան անձինք։ Հւսւ1ւսձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղակւսն հւսրկերի գծով հւսրկւսյին պւսրտսւվորությունների կաւուսրուլք /մւսրում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկվւսծ վճւսրլքան ևնթակահւսրկի, ինչպես ևաե դրա գծով տույժևրի հ /կւսմ/ սաւգանքնևրի գոււէւսրնևրի կճսղւոււքր 1սւււքւսււ|սււոասխան հարկի գծու| ւգարտավորությունր հաշվաոող տեղւսկւսն բյուջեի գւսնձասւեսոսկւսն հւսշվին։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401 րղ հողւիսծի հարկի վճսւրու ւ1ր սահմանված ժսւմկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրւիււ համար հարկ ւ|ճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Հաւևսձայն ՀՀ հարկւսյին օրենսգրքի 251-րղ հողվածի կագմակերպություևևերն ու ֆիգիկւսկան անձինք փոխսւղրւսմիջոցների գույքահարկի տարեկւսև գումարները իրենց պետական գրանցմւսն /հաշվառմւսն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1 ր ներառյւսլ։ Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38 րղ հոգվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սևւիւսկւսն լիւսգորություն, օրենքով սահւևսնված կարգով կագմակևրպում 1; գույքահարկի գանձումը, ինչպես նւսե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձաևց նկատմւսմբ օրենքով սսւհմանւիսծ կարգով կիրաոում Է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվեյով ՀՀ Սահւքսւնաղրությաւքբ, ՀՀ հարկային օրևնսգրքով, «Նորմատիվ իրսւվւսկան ակտերի լքասին», «Տեղական ինբնակաոավւսրման մասին», «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվւսծներով, ո ր ո շո ւմ ե մ1. ժորա Սարգսի Բւսնղուրյւսնից հօգոււո Գավւսո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 167 900/մեկ հարյուր վաթսունյոթ հագար ինը հւսրյուր/ՀՀ ղրւսմ որպես \՚Կ/ 21214 մակնիշի 55 ՏԼ. 800 պետհամարանիշի փոխաղրւսւքիջոցի գույքահարկի գումար, ներււայւււ| տույժերը։2-Սույն որոշումը կարող Է վարչական կարգով բողոքւսրկվև| Գավւսռի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ւոմսվւս րնթւսցքոա" կամ Հայւսստւսնի Հւսնրապետության վարչական դատարան՝ երկւսմսյա ժամկետում։Յ-Սույն որոշման պահանջները չկւստարեյու ղես|քում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հողվւսծով սահւքանված կարգով այն ենթակա 1; հարկադիր կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հւսրկաղիր կատարումն ապահովող ծւսռայությւււն ւփջոցով անբողոթւսրկեյի ղառնալուց եռամսյա ժամկետուլք։4. Սույն որոշմւսն կատարման րնթւսցրի նկւսսւմսււքբ հսկողու թյունն իրականացնում Է Գավառ համւսյնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում րնղունման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրագեկևյու օրվւսն հաջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ Ե Կ Ա Վ Ա Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԲԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե ԿԱ Վ Ա Ր
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գափսռ համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ր. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 <^31 ւզ3§հ3զ3ք613ր3ո@§րո3ւ1.օօրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվւսկանի Ա 712-ԱԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ ՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի Երեմ Արմենի Արզումանյսւնր (անձնւսզիր 000767137, ՀԾՀ 3202700367, հսւշվառված ԼԼ  Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ, Բուռնւսզյան 2փ 1նրբ. տուն 14) հանղիսանալով զույքահսւրկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ  հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կատարել զույքահարկ վճարեյու սյարաականություննևրր, ինչի կապսւկցու թյսւմբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02֊ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 30-րղ հողվածի 1 ին մասի ,,բ" ենթակևաի հիմքով Գավառի համւսյնքւսպեաարանի աշխատակազմում հարուցվևլէ վարչական վսւրույթ՝ զույքահսւրկի զումւսրների զանձմւսն հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույյՅի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրականացվւսծ վարչական վարույթի րնթսւցքում զործի փաստական հսւնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բւսցահայտե|ով զործի բւղոր հւսնզամանքներր, վարչական մւսրմինր հսատատվւսծ Լ համարում հետհյսղր.ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԱ1Ի ՀԱՄԱք՝ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ՀՔԲփ կողմից տրամաղրփսծ փոիսսղրամիջոցների հաշվառման ու զնսւհատման տվյալների, ՆՕԼՆՕ 740 մակնիշի 31 1,0 129 պետհամսղոսնիշի փոխաղրսւմիջոցր հանղիսանում Է Երեմ Արմենի Արզումանյւսնի սեփսւկանությունր, ինչր ՀՀ Հարկային օրևնսզրթվ հանղիսանում են հւսրկվող օբյևկտ։Գույքի համար վճւսրման ևևթակսւ զույքահարկր կւսզմում I, 41000/քառասունմեկ հազար/ՀՀ ղրամ, ինչր 2017 2021թթ. ժամաևակահատվածում չի վճսւրվե|, իսկ Երեմ Արմենի Արզումանյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված ժամկետամ չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 12150/տսաներկու հազար մեկ հարյուր հիսուն/ ՀՀ ղրսւմի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի հսւմայնթապետարւսնում հարուցված վսղ՜ւչական վարույթի շրջանականերում 2022 յՅվակսւնի սեպտեմբերի 19 ին հրավիրվելեն վարչական վարույյտի լսումներ, որին մասնակցևյու նպատակով պատշաճ ծանուցվեյ Է/1ւիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 3ճժ3ր3ր.3ա կսւյքում/ Երեմ Արմենի Արզու մանյանր։ ՎԵրշինս չի ներկւսյացել վարչական վարույթի լսումներիև։ 19. 09 . 2022թ. վարչական վարույթի յսամնևրն իրւսկանացվեյ են պատշաճ ծանուցված Երեմ Արմենի Արզումանյանի բացսւկայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ՐՆԴՈԻՆՆ1.ՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ22 Սահմւսնաղրությւսն 45 րղ հողվածի համաձայն՝ յուրաքւսնչյու ը ոք պստաավոր է օրենքով սահմանված կարգով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարն) պետական կամ համայնքայիև րյուջև մուտքագրվող պարտագիր այլ վճարումներ։
է, որր կախվսւծ չէ հարկ վճարոգների տնտեսական գործունեությսւն ւսրգյունթնևրից։ 2ամւսձւսյն 22 հարկային օրենսգրքի 240-րգ հոգւիսծի փոխաղրամիջոցների (յույքահւսրկ վճարողներ են հւսմսւրու կսւգմակերպությո։ններն ու ֆիզիկական անձինք։

կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք ւիոխաղրաւ1իջոցևևրի զույքահւսրկի տարեկան գումարները իրենց պևտակւսն զրանցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարվա գեկտեմբերի 1 ր ներառյալ։2ամաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 22 օրենքի 38 րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեւիւսկւսն լիազորություն, օրենքով սահւհսնփսծ կւսրգով կւսգմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճարները չվճարող սւևձւսնց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրւսռոււք Լ հւսմւսպասոսսխւսն միջոցներ։Ելնելով վերոգրյալից ե ղեկավարվե|ու| 22 Սսւհւքանաղրությսոքբ, 22 հարկային օրևնսգրքով, «Նորմատիվ իրավւսկւսն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակւսռսսիսրման մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվածներով, ո ր ո շո ւմ եմ1. Երեմ Արմևնի Արգումանյւսնից հօգուտ Գավւսռ համւսյնքի բյուջե գւսնձևյ րնղւսմևնր 53150/հիսունևրեք հագար մեկ հարյուր հիսուն/ 22 ղրաս՛ որււյես \–/01.\/0  740 մակնիջի 31 1.0 129 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցի գույքահարկի գումար, ներառյււղ սաւյմերր։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոբւսրկվև| Դւսւիսռի հսւմայնքապետին ղրւս ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվւս րնթւսցքում կամ 2այսուտանի 2անրւսպևտության վարչական ղատարան՝ ևրկամսյա ժամկետում։Յ.Սույն որոշմւսն ււյահանջնևրը չկատարեյու ղևպքում, «Վարչարսւրա.թյսւն հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողվածով սահմսւնւիսծ կւսրգու| այն ևնթւսկա Լ հւսրկաղիր կատարման՝ 22 ԱՆ 2արկաղիր կասոսրուԱ՜ն ապահովող ծւսռայության ւ1իջոցով անբողոքարկելի ղառնալուց եռամսյա ժամկետու մ։4. Սույն որոշման կատարման րնթւսցքի նկատմւսմբ հսկողությունն իրւսկւսնացնում հ Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րնղու հմանված պատշաճ իրազեկելուօրւիսն հւսջորղող օրը։
2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎՍ |;Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ Ր
2այասսաւևի 2անրսւպետու թյւսն Գեղւսրքա նիքի մարզի Գսււ|ււա համայնք22, Գևրյւսրքուեիքի մարզ, ք. Գաւ)առ, (0264)23423, (0264)22338 զւս-սոզւպհսզՋքօէՁրՁո^րոՁւԼօօրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկսւնի Ա 713-ԱԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ Գ ՈԻՄ Ա ՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ Մ ԱՆ ՊԱ2ԱՆ.9 ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  2ԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի Արմեե Ավեաիքի Սսւրզսյանը (անձնսւզիր ՃՏ0290769, 2Ծ2 4007760160, հսւշվառված 22 Գեղարքուևիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ, Օզոսաոսի 23-ի փող. 1 փկղ. տուն 7) հաեղիսանալով զույքահսւրկ վճարող սուրյեկտ, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի կաաարել զույքահարկ վճարևլու պւսրտակաևություննևրր, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30 րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավւսռի համայնքապևաւսրանի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքւսհսւրկի զումարների զանձմւսն հւսրցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 2ւսյաստանի 2անրապետության օրենքով սահմանված կսւրզով հսւրուցված և իրակսւնացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքնևրի բազմակողմանի, յրիվ հ օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացահայտևլով զործի բոյոր հսւնզամանքներր, վարչական մարւքինր հսւստատված է համարում հետնյալը.ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵ1.ՈԻ 2Ա Մ Ա Ր 2ԻՄՔ 2Ա ՆԴԻՍԱ ՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ2աւ(ւսձւսյն 22 2ՔԲ–ի կողմից տրամադրվւսծ փոիսսղրւսմիջոցների հաշվսւռման ու զնահատման ւուիսւլների, ՆՃ2 2102 մակնիշի 15 ԼՏ 186 պևտհամսւրանիշի փոքսաղրամիջոցը հանղիսանում է Արմեն Ավետիքի Սարզսյանի սեփականությունր, ինչք 22 2արկսւյին օրենսզրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճարման ենթւսկա զույքւսհարկր կւսզմում է 34900/երեսունչորս հազար ինր հարյուր/ 22 ղրամ, ինչը 2013-2021 թ|Ձ. մամանւսկահատվածում չի վճսւրվել, իսկ Արմեն Ավետիքի Սարզսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված մւսմկետում չվճարելու արդյունքում առւսջացելէ գույքահարկի համար տույմ 22500/քսւսներկու հազար հինգ հարյուր/ 22 դրամի չափով։2022 թվականի նեպտեմբևրի 02-ին «Վարչարարա թյան ե վարչական վարույթի ւ1ասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համսւյնքապետարանում հւսրուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմյ՝երի 19 ին հրսւվիրվել են վարչակւսն վարույթի յսումներ, որին մասնակցևյու նպատակով պւստշաճ ծսւնուցվեյ է /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում Ջ/մսրՁր.Ձրո կայքում/ Արմեն Ավետիքի Սսւրզսյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչւսկան վարույթի լսումներին։19. 09. 2022թ. վարչակւսն վարույթի լսումներն իրականւսցվևղ են պսւտշաճ ծսւնուցված Արլքևն Ավետիքի Սարզսյանի բացակայությամբ։



Վ Ա ՐՉ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ՐՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄ ՆԱ ՎՈՐՈԻՄ Ը

հարկային օրենսզրքի 240 րղ հոդվածի փոխաղրամիշոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիգիկական անձինք։

կագմակերպություննևրն ու ֆիգիկական անձինք փոխադրամիջոցնևրի գույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման /հւսշվսաման/ վայրի համայնքի րյուջև են վճարում մինչև հարկային տարվա դհկտեմրերի 1 ը ներսայալ։2ւսմսւձւսյն «Տեղական իևքնակառավարման մասին» 2.2 օրենքի 38 րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կագմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճսւրող անձանց ևկատմսւմր օրենքով սահմանված կարգով կիրառում Լ համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյսղից ե ղեկավարվելով 22 Աահմանւսղրությամր, 22 հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ իրւսվական ւսկտևրի մասին», «Տեղական ինքնակառավւսրման մասին», «Վարչարարության հիմունքների վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվւսծներով, ո ր ո շո ւմ եմ1. Արմեն Ավետիքի Սարգսյանից հօգուտ Գւսվառ համայնքի րյուջե գանձել ընղամևնր 57400/հիսունյոթ հագար չորս հարյուր/22 ղրսւմ որպես Vք\7. 2102 մւսկնիշի 15 1.Տ 186 պետհամարանիշի փոխաղրամիջոցի գույքահարկի գումար, նևրւսոյւսյ սաւյմևրր։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով րողոքարկվել Գավառի հւսմայնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կամ 2այաստսւնի 2անրւսպետության վարչական դատարան՝ ևրկամսյսւ ժամկետում։Յ-Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեսյքամ, «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողվւսծով սահմանված կարգով այն ենթւսկա է հարկադիր կատարման՜ 22 ԱՆ 2արկաղիր կատարումն ապահովող ծսաւսյությսւն միջոցով անրողոքարկեփ ղաոնալուց ևոամսյա ժամկետում։4.Աույն որոշման կատարման ընթացքի նկսւտմամը հսկողու թյունն իրւսկանացնում է Գավաո համայնքի ղեկավարը։5.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղու սւսհմանված պատշաճ իրագևկեյուօրվւսև հաջորղող օրը։
2ԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր յԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ Վ Ա Ր
2այաստանի 2անրապեւոությւսն Գեղարքունիքի մսւրղի Գավառ համայնք22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^Ձոզս&հՋզՁք6էՅրՁՈ(ց)§րոՁմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի Ա 714-ԱԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ Գ ՈԻՄ Ա ՐՆԵՐԻ ԳԱ ՆՁՄ Ա Ն ՊԱ2ԱՆԶ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱ Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿ Ա ՆՔաղաքացի Նորիկ Սարիբեկի Գասպարյւսնր (անձնւսզիր /\Տ0522308, Հ՝0՝Լ 1201641632, հաշվսավւսծ ՀՀ ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք, ք Գավառ, Բուռնազյւսն փող 4 րղ նրր. աուն 5 ) հանղիսանալով ղույքահւսրկ վճարող սուրյևկա, ԼԼ  հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսւաարել ղույքահարկ վճարելու պարտւսկաևությանները, ինչ|ւ կապւսկցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավսաի համւսյնքասյեաարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ ղույքահւսրկի ղումարնևրի զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» 2այսատւսնի 2անրապետության օրենքով սահմանված կւսրզով հարուցվւսծ ե իրւսկանւսցված վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, յրիվ ե օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հսատատվւսծ ե համարում հետնյալը.ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄ ԱՐ 2ԻՄՔ 2Ա ՆԴԻՍԱ ՅՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ2ւսմաձայն ԼԼ  ԿԱ Ա ԳԿ ՊԿ ի կողմից ւորամաղրվւսծ 22 2արկային օրենսզրքով սահմանված զույքւսհարկով հսւրկվող օբյևկւո հւսմարվող Գւսվառ քւսղաքի 05 001-0532-0001-002, 05-001 -1088 0072, 05-001 1057 0024, 05 001 1066 0127,05 001 1064 0084 05 001 1077 470 կաղասարսւյին ծածկազրով անշարմ զույքերը, 22 2ՔԲ–ի կողմից արամաղրվսւծ ւիոխաղրւսմիշոցների հաշվառման ու զնահատման տվյալների VէՀԼ 2101 մակնիշի 31 ՕՕ 775 , պետհամարսւնիշի ւիոխւսղրամիջոցը հանղիսանում Է Նորիկ Սարիբեկի Գասպարյանի սեփականությունր։Անշարժ զույքերի համար վճարմսւև ենթւսկւս զույքահարկր կազմում Լ 68700/վաթսունութ հազար յոթ հարյուր/22 ղրամ, ինչը 2008 2021 թթ. ժամանակսւհատվածու մ չի վճւսրվել, իսկ Նորիկ Սարիբեկի Գսապաըյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճւսրելու ւսրղյունքում առաջացել հ զույքսւհարկի համար տույժ 31100/երեսունմեկ հազար մեկ հւսրյուր/ 22 ղրամի չափով։Փոխաղրամիջոցների համար վճարմւսն ենթակա զույքահարկր կազմում Լ 27200/քսանյոթ հազար երկու հարյուր/ 22 ղրամ, ինչը 2012֊2021թթ. ժամանակւսհատվածում չի վճւսրվել, իսկ Նորիկ Սարիբեկի Գասպարյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճւսրելու արդյունքում առաջացել Է զույքսւհարկի համար տույժ 12100/տսւսներկու հազար մեկ հարյուր/ 22 ղրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության ն վարչական վսւրույթի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի հւսմայնքապետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվւսկւսնի սպտևմբերի 19-ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի լսումների, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծսւնուցվել 1. /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում Ձ7,ժՋրՅր.Յրո կայքում/ Նորիկ Սարիբեկի Գասպարյւսնր։ Վերջինս չի ներկայսւցե| վարչական վարույթի լսումներին։ 19. 09. 2022թ. վարչական վսւրույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված Նորիկ Սարիբեկի Գասպարյանի բացակայությամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄ ՆԱ ՎՈՐՈԻՄ ԸՀՀ Սահմանսւգրության 45-րդ հոգփսծի համաձայն՝ յուրաքանչյուր որ պարաավոր է օրենքու| սահմանված կարգով ն չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքայիե բյուջե մուտքսպրփպ պարտագիր այլ վճարումներ։Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 224–րգ հոգւիսծի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարողներին սեփականությսւն իրավունքով պատկսւնոգ հարկմսւն օրյեկտ համարվոգ անշարժ գույքի համար սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության հւսմայնքների բյուջևներ վճարվոգ տեգական հարկ է, որը կւսխված չէ հարկ վճւսրոգների տնտեսական գործուն՚եու թյան արգյունքներից։Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 239 րգ հոգւիսծի փոխագրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարոգներին սեփականության իրավունքով պատկսւնոգ հարկմսւն օրյեկտ հւսմարվող փոխագրամիջոցիների համար սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության հւսմայնքների բյուջևներ վճարվոգ տեգական հարկ է, որը կւսխված չէ հարկ վճւսրոգների տնտեսական գործունեությսւն արգյունքներից։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 236-րգ հոգւիսծի կագմակերպու թյու ններր հ ֆիգիկական անձինք անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այգ թվում Օրենսգրքի 231 րգ հոգւիսծի 3-րգ մասով սահմանված գևպթևրում ու կարգով հւսշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտւսվորության գումարները/ անշարժ գույքի գտնվելա վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարվսւ գևկտևմբևրի 1֊ը ներառյալ հաշվի առնելով սույն հոգվածով սահմանված առանձնւսհատկա թյուններր։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 240 րգ հոգւիսծի փոխսպրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կւսգմակերպություններն ու ֆիգիկսւկւսն անձինք։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րգ հոդվածի տեգական հւսրկևրի գծով հարկային պւսրտավորու թյունների կատարում /մարում/ է համարվում Օրևնսգրքին համապատասխան հաշվւսրկված վճւսրման ևնթակահարկի, ինչպես նաե գրա գծով տույժերին /կամ/ տուգանքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորություևը հաշվսւռոգ տևգակւսն բյուջևի գանձասլեսոսկան հաշվին։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401 րգ հոդվածի հարկի վճարումը սւսհմւսնւիսծ ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճւսրոգր կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251 րգ հոգւիսծի կագմակերպությունևևրն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրաևցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։Համաձայն «Տեգական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րգ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական փագորություն, օրենքով սահմանված կւսրգով կւսգմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նաե տեգական հարկերը, տուրքերը ե լխճորները չվճարոգ աևձաևց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։Ե լնելով վերոգրյսւլից և գեկավարվելով ՀՀ Սահմանւսգրու թյւսմբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեգական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53 րգ, 58 60 րգ հոգվսւծներով, ո ր ո շո ւմ եմ1. Նորիկ Սարիբեկի Գասպարյանից հօւլուտ Գաւիսռ համայնքի բյուջե գանձել ընգամենը 139100/մեկ հարյուր ևրեսուևինն հագար մեկ հսւրյուր/ՀՀ գրւսմ որպես 05-001 0532 0001 002, 05-001 1088 0072, 05-001-1057-0024, 05-001-1066 0127, 05 001 1064-0084 05 001 1077-470 կագաստրային ծածկագրով անշարժ գույթևրի, ՀՀ ՀՕՐ– ի կողմից տյսսմագրված ւիոխւսգրւսմիջոցների հաշվառման ու գնահատմաև տվյսւլների V \7. 2101 մակնիշի 31 Օ Օ  775 ւււետհամւսրանիշի փոխսւգրամիջոցի գույքսւհարկերի գումար, ներառյալ տույժևրը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բոգոքարկվել Գավառի հսւմայնքապետին գրա ուժի մեջ մտնելու օրվսւնից երկու սւմսվա ընթւսցքում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետու մ։3. Սույն որոշման պահանջները չկատարևլու դեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րգ հոգւիսծով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահւ»փէպծւսռսւյու թյւսն միջոցով ւսնբոգոքարկելի գառնաւուց եռամսյւս ժամկետում։4.Սույն որոշման կատարման ընթւսցքի ն1 ղեկավարը։
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ

նն իրակսւնւսցնում է Գավսա համայնքի
Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ Վ Ա Ր
Հսւյաստանի Հանրսւպետու թյան Գեղսւրքունիքի մարզի Գավառ համայնքՀՀ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ք. Գաւ1առ, (0264)23423, (0264)22338 չ>^սոզՁ<՚եսզսր61ՁրՅՈ@§րոՋմ.<։օրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկւսնի Ի1 715-ԱԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ ՈԻՄ Ա ՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ Մ ԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի Մհեր Գաղիկի Արզաքսւնցյսւնր (անձնազիր ՂՐ0591734, ՀԾՀ 3701580251, հաշվառված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ, Ղամարյան Եղրայրների փող. տուն 29) հանդիսանալով գույքահսւրկ վճարող սուքյևկւո, Հ Հ  հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կատարել գույքահարկ վճարեյու պարտւսկանություններր, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակևտի հիմքով Գավսւռի համսւյնքապեաարանի աշխաաակազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ գույքահարկի գումւսրների գանձման հսւրցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված ե իրսւկանացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի փաստական հաևգամանքների բազմակողմանի, յրիվ հ օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մւսրմինր հւսստասւված է համարում հետնյալը.ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴ Ո Ւ Ն Ե ԼՈ Ւ ՀԱ Մ Ա Ր ՀԻՄՔ ՀԱ ՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրվսւծ ւիոիոսղրամիջոցների հաշվառման ու գնսւհատման տվյալների, 1ՎԼՔ0Լ0ՏՏ-ՅԼԻ17, Շ  180 մսւկնիշի 10 ՄԼ 180 պեւոհամարանիշի փոխաղրաւ1իջոցը հանղիսանում Լ Մհեր Գսպիկի Արգաքւսնցյանի սևփւսկանությունր, ինչը ՀՀ Հարկային օրևնսգրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյևկտ։Գույքի համար վճարման ենթակա գույքահւսրկր կագմում ե 45000/քառասունհինգ հագար/ ՀՀ դրամ, ինչը 2019-2021 թթ. ժամանակահատվածոււք չի վճարվել, իսկ Մհեր Դւսգիկի Արզաքաևցյանի կողմից նշփսծ ժամանւսկահատվածի գույքահւսրկր օրենքով սահմանված մւսմկետում չլղա րելու արղյունքում առաջացել է գույքահարկի համար տույմ 8200/ութ հագար երկու հարյուր/ ՀՀ  դրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համայնքապեաարւսնում հարուցված վարչւսկան վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 ին հրավիրվել են վարչակւսն ւիսրույթի յսումնևր, որին մասնակցևյու նպատակով ս|ւսւոշւսճ ծւսնուցվև| Լ/հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 3շմ3ր3ր.3րո կւսյքում/ Մհեր Գւսգիկի Արգաքանցյւսնր։ Վրջինս չի նեըկսւյացել վարչական վարույթի լսումներին։ 19. 09 . 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրւսկւսնսւցվեւ են պսւտշաճ ծաևուցված Մհեր Գսպիկի Արգաքւսնցյանի բացակայությամբ։



Վ Ա ՐՉ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄ ՆԱ ՎՈՐՈԻՄ Ը
ԼԼ  Սահմանսւղրությւսն 45-րղ հողվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք պարսոսվոր է օրենքով սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, աուրքևր, կատւսրև| պետական կամ համայնքայիև բյուջե մուտքագրվոգ պարտագիր այլ վճարումներ։Համաձայն ԼԼ  Հարկային օրենսգրքի 239-րդ հողվածի փոխաղրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին սեփականությսւն իրավուևքով պսւտկանող հարկմսւն օբյեկւո համւսրվող փոխաղրամիջոցիևերի համար սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրսւպետության համայնրների րյուջևներ վճւսրվող տեղական հարկ է, որր կւսխվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսն ւսրղյունքներից։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 240 րղ հողվածի փոխաղրսւմիջոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկակսւն անձինք։Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղական հւսրկերի գծով հարկային պարտավորությունների կատարում /մաղում/ հ հսւմարվում Օրենսգրքին համապատասխան հաջվարկված վճարման ենթակահսւրկի, ինչպես նաե ղրա գծով տույմերի ե /կամ/ տուգանթների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվին։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401 րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրւսքանչյուր օրվսւ համար հւսրկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չաւիով։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251 ֊րղ հողվւսծի կսւգմսւկևրպություններն ու ֆիզիկակսւն սւնձիևք վախւսղրամիջոցևերի զույքահարկի տարեկան գումարները իյւևնց պետական գրւսնցմւսն /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում լքինչե հարկային սոսրվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։Համաձայն «Տեղական ինբնակառւսվարմւսն ւքսւսին» ՀՀ օրենքի 38 րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեւիսւկւսն լիագորություն, օրենքով սահմանված կայսրս) կւսգմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող ւսնձանց նկատմամբ օրենքու| սահմանված կարգով կիրսաում I, հւսւևսս|ւստւսսխան լքիջոցներ։Ելնելով վերոգրյալից ե ղեկավարվևլով ՀՀ Ասւհւքանսւղրու թյսւմբ, ՀՀ հարկային օրևնսգրքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տևղւսկան ինքնակսասւվարմւսն մասին», «Վարչարարության հիմունքնևրի ե վարչական ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողւիսծներով, ո ր ո շո ւմ եմ1. Ահեր Գագիկի Արգաքանցյանից հօգուտ Գավառ համայնքի յ՝յուջե գանձել րնղսւմենր 53200/հիսուներեք հագար երկու հւսրյուր/ՀՀ դրամ որպես \11մ̂ (2ՐՕհՏ ՅհԻյ/ 0 180 մւսկնիշի 10 ՍԼ 180 ւգետհամարսւնիշի փոխաղրամիջոցի զույքահարկի գումար, նևրւսռյւպ տույժերր։2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական կարգով բողոքսւրկւ|ել Գավառի հսւմայնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվսւ ըևթւսցքում կամ Հայաստանի Հանրւսպևտության վարչական դատարան՝ ևրկւսմսյւււ ժամկետում։Յ-Սույն որոշման պահանջները չկասոսրե|ու ղևսյքում, «Վարչսղ՚ատու թյւսն հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րղ հողւիսծով սահմանված կարգով այն ենթակւս է հւսրկւսղիր կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայաթյան ւփջոցով անբողոքարկելի ղառնալուց ևռամսյւս ժամկետում։4. Սույն որոշմւսն կատւսրման ընթսւցքի նկաւււմւսւքբ հսկողույ^յունն իրականացնում ե Գավառ համայնքի ղեկւսվարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունւ(ան մ ււո̂ 3̂ ք̂ ւյւիի|ր5քՀ̂ ւււհ լք ւս ն վ ւս ծ պատշաճ իրագևկևյու օրվսւն հւսջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր2 0 ^ թ – ճԶմՉք.Գավառ /
ԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  2ԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե ԿԱ Վ Ա Ր
2այաստսւնի 2անրապևտությւսն Գեղարքունիքի մարգի Գւսփսռ համայնք22, Գեղարքունիքի մարգ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 լ>Ձ^ոգՁլ>հշգՁք6էՅրՁՈ@§ոա1.<։օա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկանի Ի1 716 ԱԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ Գ ՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿ.ԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի Արտակ Խաչիկի 2ովեյաևը (անձնագիր 006784417, 202 2910760197, հաշվառւիոծ 22 ԳԵղարքունիքի մարգ ք. Գավաո համայնք, ք Գավաո, Ագւստության 2 րղ նրր. աուն 31 ) հանդիսանալով գույքահարկ վճւսրող սուրյեկտ, 22 հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով չի կատարել գույքահարկ վճարելու պարտականությունները, ինչի կապակցությսւմր 2022 թվականի սեպաեմբևրի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1 ֊ին մասի ,,բ" ենթակեսւի հիմքով Գավառի համայևքաւղեւուսրանի սւշխաաակագւ1ում հարուցվելէ վարչական վսւրույթ՝ գույքահարկի գումարների գանձման հւսրցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 2ւսյսւստանի 2անրւսպետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված ե իրականւսցված վարչական կարույթի րնթացքում գործի փասւոական հանգամաևքների թագմակողլքանի, յրիվ ե օբյեկսփվ քննության արղյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգաւ1սւնքնևրր, վարչական մարմինր հաստասսիսծ 1. համւսրում հետնյալը.ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ՐՆԴՈԻՆԵ1.ՈԻ 2Ա Մ Ա Ր 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ2սւմաձայն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամսւղրված 22 2ւսրկային օրենսգրքով սւսհմանված գույքսւհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ քաղւսքի 05 001 1178 0656, 05-001 ֊1112-0038, 05-001 -1104 0500,05-001-1104-0174, 05-001-366-026, կաղսատրային ծւսծկագրով անշարժ գույքերը, 22 2ՔՐ–ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվւսռմսւն ու գնւսհատման տւ|յայնևրի ՆՃ2 21214 մակնիշի 20 ՕՍ 443 , պետհամարանիշի փոխւսղրւսմիջոցր հանղիսանում I. Արտակ Խաչիկի 2ովեյանի սեփականությունր։ Անշարժ գույքերի համար վճարման ենթակսւ գույքւսհարկր կսւգմում ե 28623/քսանութ հագար վեց հարյուր քսաներեք/22 դրամ, ինչը 2017 2021 թյո. ժւսմւսնակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Արւոակ Խաչիկի 2ովեյւսնի կողւփց նշվւսծ ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկևտում չվճարելու արղյունքում առաջսւցելէ գույքահարկի հւսմւսր տույժ 10223/տաս հագար երկու հարյուր քսաներեք/ 22 դրամի չափով։Փոխաղրամիջոցների համար վճարման ենթւսկա գույքահւսրկր կագմում Լ 31953/ևրևսունմեկ հագար ինը հարյուր հիսուներեք/22 դրամ, ինչը 2008 2021թթ. ժամանակահւստվածում չի վճարվել, իսկ Արտակ Խաչիկի 2ովևյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքւսհարկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքոււք առաջսւցել հ գույքահարկի հւսմւսր տույժ 9384/ինր հագար երեք հարյուր ութսունչորս/22 դրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության ե վարչական կարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքւսպևտարւսնում հարուցված վարչական վարույթի շրջանակաևերում 2022 թվականի սպտևմբևրի 19 ին հրավիրւ)ե| են վարչական վարույթի լսումների, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել է /հիմք 02.09.2022թ. ծւսնուցում 3շժ3ր3ր.3ա կայքում/ Արտակ Խաչիկի 2ովեյսւնը։ Վևրջիևս չի ևերկայացև| վարչական վարույթի յսամներին։19. 09. 2022)3. վարչական վարույթի լսոււքներն իրւսկւսնւսցվել են պատշաճ ծանուցված Արտակ Խաչիկի 2ովեյանի բւսցւսկայությսւմբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ՐՆԴՈԻՆԵ1.ՈԻ 2.ԻԱՆԱՎՈՐՈԻՄԸ22 Սահմւււնւսդրության 45֊րզ հողվածի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք սյայւսսսւ|որ է օրևնբով սահմանված կարզով ե չափով մուծելհարկեր, տարրեր, կաաարեյ ս|ևաական կամ համայեքային բյուջե մուտքազրվող պարտագիր այլ վճարու մնևր։2ամաձայե 22 2արկայիե օրենսգրքի 224 րւլ հողվածի անշարժ զույրի հարկը հարկ վճսւրողներին սեփականության իրւսվունրով պսւտկաեայ հարկմսւն օբյեկտ հւսմարվոզ անշարժ զույրի համար սահմանված կարզով 2այաստսւնի 2ան|սսսյեստւթյւսն հւսմայնրների բյուջենևր վճւսյւվոզ ւոևղակսւն հարկ Լ, որր կւսխված չէ հարկ վճւսրոզևերի տնտեսական զործունեու թյան արզյա նքներից։2ամւսձսւյն 22 2արկսւյին օրևնսզրրի 239 րզ հոզփսծի փոխւսզրամիջոցի զույրահարկր հարկ վճարոզևևրին սեփականության իրսւվունքով պատկսւևոզ հարկմսւն օբյեկտ հւսմարվող փոխսպրամիջոցիևերի համար սահմանված կարզով 2այաստանի 2անրաս|ետու թյան հւսմայնրների յզաջեներ վճսւրվոզ տևզւսկան հարկ է, որը կաիւված չէ հարկ վճարոզների տնտեսական զործունեու թյան արզյունքներից։ 2ամաձւսյև 22 հարկային օրևնսզրրի 236֊րղ հոզկածի կւսզմակերսրս թյուններր հ ֆի(|իկական անձինր անշարժ զույրի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրևնսզյւրի 231 րզ հոզկածի 3 րզ մասոկ սահմանված զևւզթևրում ու կարզով հաշվւսրկւ|ւսծ սւնշւսրժ զույրի հւսրկի պարտավորու թյան զու մարնևրր / սւնշւււրժ զույրի զտնվելու կայթի հւսմւսյնրի բյուջե են վճսւրոււք մինչե հարկային սոսրկա զեկտեմբերի 1 ր ներւսռյսզ հսւշվի աոնե|ոկ սույն հոզվածոկ սահմաևկւսծ առաևձնւսհատկու յոյու ններր։2աւ1ւսձայն 22 հարկային օրևնսզրրի 240-րզ հոզկածի փոիոտյրամիջոցնևրի զույրահսւրկ վճարողներ են համարում կազմւսկևրպություններն ու ֆիզիկական անձինր։ 2ւսմաձայն 22 2սւրկւսյին օրևնսզրրի 46֊րզ եոզւ|սւծի տեղւսկւսն հւսրկևրի զծոկ հարկային սրսրտակոյաւ թյու ննեյփ կատարում /մարում/ է համսւրկում Օրևնսզյւրին համապատասխան հաշկարկկսւծ կձ՚արմսւն ևնթակւսհւսրկի, ինչպես նսւև զրսւ զծոկ սւույժևրիև /կամ/ տուզւսնրների զամւսյւների վճարումը համւսպասոսս|սան հարկի զծով պարտավորությունը հաշկաոոզ տեզսւկան բյուջեի (յանձապետական հւսշվին։ 2ամաձայն 22 հարկային օրևնս(յրրի 401 ֊րզ հոզւիսծի հարկի կճարուլքը սահմանված ժաԱ՜կետներից աշացնե|ու զեւզրոււ1 ժամկետւսնց յուրւսրանչյուր օրկսւ համար հարկ կճարոզր կւսմ հարկային զործակսզր կձսզաւԱ՜ 1, տույժ 0.04 տոկոսի չսււիոկ։ 2ամսւձւսյն 22 հարկային օրևնսզրրի 251 –րզ հոզկւսծի կսւզմւսկերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձիևթ ւիոխադրսւմիջոցների զույքսւհարկի տւսրեկւսն զումւսրներր իրենց պետական զրանցման/հաշկաոման/ վայրի հւսմւսյնրի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային տարկա զեկտեմբերի 1 ր նևրսայայ։2ւսմսւձայն «Տեզսւկան իևրնակաոակւսրման Ա՜սւսին» 22 օրենքի 38 րզ հոզկածի՝ հւսմւսյնրի զեկակւսրը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կւսրզոկ կազմւսկերպում 1, զույթահսւրկի գանձումը, ինչւզես նահ տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճարները չվճւսրոզ անձսւնց նկատմամբ օրենքով սւսհմսւնվւսծ կարզով կիրառոսք է համապատասխան միջոցներ։Ելնևյով վերոզրյսզից ե զևկւսվսւրվե|ով 22 Սահմանաղրու թյամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավակսւն ւսկտերի մասին», «Տեղական ինրնակաոավարման մասին», «Վւսրչւսրարության հիլքուևքների և վւսրչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53 րզ, 58 60 յւզ հոզվածներով, որո շո ւմ եմ1. Արտւսկ Խաչիկի 2ովեյւսնից հօզուտ Գավսա հսւմայնրի բյուջե գանձել րևզւսմևևը 80183/ութսուն հազւսր մեկ հարյուր ութսունևրևթ/ 22 զրսւմ որպես 05 001 1 178 0656, 05 001 1 1 12 0038, 05 001-1104-0500,05 001 1104 0174, 05 001 366 026, կւսզաստրային ծւսծկազրով անշարժ զույքերի, 22 2ՔԲ–ի կողմից ւորամաղրվւսծ փոխսւզրամիջոցների հաշվսաման ու զնահսսոման տվյսզնևրի Ն/ւ7, 21214 մակնիշի 20 ՕՍ 443 պետհամարանիշի փոխւսզրւսմիջոցի զույքահարկերի (|ումսւր, ներւսոյւսւ տույժևրր։2. Սույն որոշումը կարող 1; վարչական կարզով բոզորարկվեյ Գավաոի հսւմւսյնքապևտին զրա ուժի մեջ մտնելու օրվւսնից երկու ամսվա րնթւսցրում կամ 2ւսյւսսւոսւնի 2ւսնրապետությւսն վարչական զատւսրւսն՝ երկամսյսւ ժամկետում։3. Սույն որոշման պահանջները չկատսզւև|ու զեսյրում, «Վարչւսրարության հիմունքների ե վւսրչական վսւրույթի մասին» 22 օրենքի 88 րզ հոզվածոկ սահմանված կարզով այն ևնթակւս է հարկազիր կատարման՝ 22 ԱՆ 2արկւսզիր կատարումն ապահովող ծառայաթրոն միջոցով անբոզոքարկելի զառնալուց եռամսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման ըևթացրի ն1 նն իրականացնում է Գավառ համայնքիղեկավարը։ 2ԱՄ Ա ՅՆՔ ԻՂԵԿ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այասւուսնի 2սւնրապետության Գեղսւրքունիքի մարզի Գաւիսռ համայնք22, Գեղսւրքունիքի մարզ, ր. Գսսխա, (0264)23423, (0264)22338 ^տ\՚̂ րւզսյ>հսզսր6էՁրՁՈ@̂ րոՁւ1.շօրո
Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվւսկաեի 1Հ1 717-ԱԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ Գ ՈԻՄ Ա ՐՆԵՐԻ ԳԱ ՆՁՄ Ա Ն ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻ՜ՍԳ Ա Վ Ա Ռ  2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի Սերյոժսւ Արմենակի Ամիրխանյանը (աեձեազիր ՃՔ0541595, 2Ծ2 3512820454, հաշվառված 22 ԳԵղարքուեիքի մարզ ք. Գավառ համայնք, ք Գավառ, Արծրուեի Եղբայրների փող տուն 186 ) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի կասսսրել զայքահարկ վճարելու պարտսւկանությունները, ինչի կաւղսւկցաթյամբ 2022 թվականի սեպաեմրևրի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մսւսի ,,ր" ենթակեսւի հիմքով Գավւսոի համւսյնքապեւոարանի աշխսսոակազմում հւսրուցվելե վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարնևրի զանձման հարցի քննության նպատակով։«Վարչսւրարությւսն հիմունքների և վւսրչսւկան վարույթի մասին» 2սւյասաւսնի 2ւսնրսւպեաության օրենքու( սահմանված վարզով հւսրուցւիսծ ե իրսւկանացվւսծ վարչական վարույթի րնթացքում զործի փւսսաական հւսնզամանթների րւսզմակողմսւնի, յրիվ ե օրյեկսփվ քննության արղյունքում, բացահայաելով զործի բոլոր հանզւսմանքներր, վարչւսկւսն մարմինր հասաւսաված I. համարում հեւոեյսղը.Վ Ա ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴԲԻՆԵԱ1Ի 2ԱՄ ԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՄԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ2աւ1սւձայն 22 ԿԱ  ԱԳԿ ՊԿ֊ի կողմից տրւսմսւղրված 22 2սւրկսւյին օրենսզրքով սւսհւքանված զույքահարկով հարկվող օբյեկա հւսմարվող Գավառ քաղւսքի 05 001 0364 0015 001, կաղասարւսյին ծւսծկազրով անշւսրմ զույքերը, 22 2ՔԲ–ի կողմից տրամաղրված փոխսւղրաւքիշոցների հսւշվառման ու զնսւհաաման ավյւսյների Նյշ 21061 մակնիշի 20 ՕՍ 418, ^աՅՃՕէՏ–81-Ո2 հ 350 4 \1/\՚Ո0 մսւկնիշի, 35 168 պեահամարանիշերիփոխւսղրամիջոցներր հանղիսանում ևն Սերյոմսւ Արմենակի Ամիրիաւնյւսնի սեփւսկանությունր։Անշարժ զույքերի հւսմւսր վճւսրմսւն ևնթակւս զույքահւսրկր կւսզմում 1, 6880/վեց հւսզար ութ հարյուր ութսուն/ 22 ղրսւմ, ինչը 2008-2021 յօթ. ժամանւսկահաավածում չի վճսւրվևլ, իսկ Մերյոժւս Արմենակի Ամիրխսւնյանի կողլքից նշված ժսւմանւսկւսհաավածի զույքահւսրկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացեյ Է զույքւսհարկի համսղւ տույժ 2937/երկու հազար ինն հարյուր երեսունյոթ/ /ԼԼ դրամի չափով։Փոխւսդրւսլքիջոցնևրի հւսմւսր վճարմւսն ենթւսկւս զույքահւսրկր կւսզմում Է 488 400/չորս հարյուր ութսունութ հազար չորս հարյուր/22 դրամ, ինչը 2008 2021 թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ Սերյոժսւ Արմենակի Ամիրխսւևյանի կողմից նշված ժամսւնակահատւիսծի զույքահարկր օրենքով սահմւսնված ժամկետում չվճւսրեյու արդյունքամ առւսջացել 1; զույքահարկի համար տույժ 134 350/մեկ հարյուր ևրեսունչորս հազար երեք հւսրյուր հիսուն/22 դրամի չսււիով։2022 թվականի սևպսւևմբերի 02-ին «Վւսրչւււրարությւսն հ ւիսրչակաև վարույթի մասին» 22 օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիլքքով Գավսաի համայնքաս|ետարւսնում հարուցված վարչական վարույթի շրշւսնակաևերում 2022 թվակւսնի սպտեմթերի 19 ին հրւսվիրվե| ևն ւիսրչական վարույթի լսումնևրի, որին մասնւսկցելու նպաւուսկով պատշւսճ ծանուցվե| 1, /հիմք 02.09,2022թ. ծանուցում Ձ7.ժՅրՁր.Յա կայքում/ Սերյոժսւ Արմենակի Ամիրխւսնյւսնր։ Վերջինս չի նևրկայացեւ ւ|ւսրչւսկւսն ւ)ււ։յւույթի լսումնևրին։ 19. 09. 2022\ն. վարչւսկւսն վարույյտի յսոււէներն իրականացվել են սյաւոշւսճ ծւււևուցւիսծ Սերյոժւս Արմենակի Ամիրխանյանի բացակւսյությամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵ1.ՈԻ ՀԻՄ ՆԱ ՎՈՐՈԻՄ ԸՀՀ Սահմանագրությւսն 45-րդ հոգւիսծի համաձայն՝ յուրսւքանչյուր որ պարաավոր է օրէնքով սահմանված վարդով հ չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կաաւսրել պեասւկսւն կամ համայևքային բյուջե մուտքագրվող պարտագիր այ| վճարումներ։Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 224 րգ հոգվւսծի անջուրն գույքի հարկը հարկ վճարողներին սեփականության իրավունքով սյսւականոդ հարկմսւն օրյևկա համարվոդ անշարժ գույքի համար սահմանված կարգով Հայասւոանի Հանրապետության հւսմայնքների բյուջեներ վճարվոգ տեգական հարկ է, որը կւսխված չէ հարկ վճւսրոգների տնտեսական գործունեությսւն արգյունքներից։Համաձայն ԼԼ  Հարկային օրենսգրքի 239 րգ հոդվածի փոխագրամիջոցի գույքահարկր հարկ վճարոգներին սեփակւսնությւսն իրավունքով պատկսւնոգ հարկմսւն օրյեկտ համսւրվոգ փոխադրամիջոցիների համար սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրսւսւետու թյան հւսմսւյնքնևրի րյուջևներ վճարվոգ տեգական հարկ է, որը կւսխված չէ հարկ վճւսրոգների տնտեսական գործունեու թյան արգյունքներից։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 236 րգ հոգւիսծի կագմակևրս|ու թյունները ե ֆիգիկւսկաև անձինք անշարժ գույքի տարեկան գումւսրներր /ւսյգ թվում Օրենսգրքի 231 րգ հոդվածի 3-րգ մսւսով սահմանված գեպքերում ու կարգով հաշվսւրկված անշարժ գու յքի հարկի սւարտւսվորության գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարփս դեկտեմբերի 1֊ր ևերսայսգ հաշվիւ առնելով սույն հոգվածով սահմանված առաևձնւսհատկությունները։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 240-րգ հոդվածի փոխագրամիջոցնևրի գույքահարկ վճարողներ են համարում կագմւսկերպություններն ու ֆիգիկական անձինք։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 46֊րգ հոդվածի տեգական հարկերի գծով հարկային պարտսւվորությունների կսւտարում /մսւրում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվսւրկված վճարման ևնթսւկահարկի, ինչպես նաև գրա գծով տույժևրիե /կամ/ տուգանքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվառոգ տեգական բյուջեի գանձապետսւկսւն հւսշվին։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 401 րգ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյու ր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 251 րգ հոգւիսծի կազմակերպու թյուններն ու ֆիզիկական անձինք փոխագրամիջոցնևրի գույքահարկի տարեկան գումսւրնեյւր իրենց պետական գրսւնցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային սոսըվսւ դեկտեմբերի 1֊ը ներառյալ։Համաձայն «Տեգական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րգ հոգւիսծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական յիսւգորություն, օրենքով սահմանված կարգով կագմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեգական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճսւրոգ անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյալից և ղեկւսվարվելով ՀՀ Սւսհմսւնագրությամբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ իրավական ակտևրի մասին», «Տեգական ինքնւսկառավւսրման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53 րգ, 58 60 րգ հոգվածներով, ո ր ո շո ւմ եմ1. Սևրյոժսւ Արմենակի Ամիրխսւնյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գսւնձևյ ընգամենը 632 567/վևց հարյուր երեսուևերկու հագար հինգ հարյուր վւսթսունյոթ/ ՀՀ գրւսմ ոյւպես 05-001-0364-0015-001 կագաստրային ծածկսպրով անշարժ գույքևրի, ՀՀ ՀՔՐ-ի կողմից տրսւմաղրված փոխագրամիջոցնևրի հաշվառման ու գնահատման տվյալնևրի Նս/ 21061 մսւկնիշի 20 ՕՆ 418, 1ՎԷ 80հ ՕեՏ-Յա Հ ե 350 4 1\4/\ՈՆ մսւկնիշի, 35 8 0  168 պեւոհսւմարանիշի ւիոխսւգրամիջոցների գույքահարկերի գումար, ներառյալ ւոույժևրը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրգով բոգոքարկվե| Դւսվառի համայնքապետին գրա ուժի մեջ մտնելու օրվսւնից երկու ամսվսւ րնթսւցքում կամ Հայաստանի Հւսնրապետության վարչական դատարան՝ երկւսմսյա ժամկետում։3. Սույն որոշման պահանջները չկատարևլու գես|քում, «Վւսրչւսրարրս յպսւն հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88 րգ հոգվածով սւսհմւսնված կարգով այն եևթակա է հարկադիր կատարման՛ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայու թյւսն միջոցով անբողոքարկելի գառնալուց եռւսմսյւս ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկատմամրխձկոգւլապւնն իրւսկանացնում է Գավսա համայնքի ղեկավարը։
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ ԱՎ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ Վ Ա Ր
Հայաստանի Հւսնրապետության Գեղարքունիքի մւսրգի Գւսփսո համայնքՀՀ, Գեղւսրքունիքի մարգ, ք. Գւսփսո, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոգՅփւՅգՅք6էՅրՅՈ(ց)§աՅւ1.օօտ

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվւսկւսնի 1Տ1 718 ԱԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ ՈԻՄ Ա ՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿ Ա ՆՔաղաքացի Լալա Մուրիկի Մովսեսյսւնր (անձնսսփր /ՀՐ0589898, ՀԾՀ 7007750435, հաշվսաված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք . Գսւվաո, Կւսրեյան փող . 2-րղնրր. 2-րղփկղ. տուն 8) հանղիսանալով գույքահարկ վճարող սուքյեկա, ՀՀ հարկային օրևնսգրքով սահմանված կարգով չի կատարն) գույքահարկ վճւսրելու պարտականություննևրր, ինչի կապակցա թյւսմբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքնևրի ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համայևքապետարւսնի աշխասսսկագմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ գույքսւհսւրկի գումարնևրի գանձման հսւրցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքնևրի հ վարչական վարույթի ւէւսսին» Հայաստանի Հւսնրաււ|ետու թյան օրենքով սահմանված կարգով հսւրուցված ն իրակսւնացված վարչական վարույթի րնթացքում գործի փաստական հանգւսւքանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացահայտև|ով գործի բոյոր հանգամանքները, վարչական մարմինր հաստատված է համարում հևտեյւսյր.ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱ Մ Ա Ր ՀԻՄ Ք ՀԱ ՆԴԻՍԱ ՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ՀՔՐ-ի կողմից արամաղրվւսծ փոխաղրամիջոցնևյւի հաշվառման ու գնահատման տվյալների, 0Ճ 2 3110 մակնիշի 18 Օև 127 պետհամարւսնիշի փոխւսղրամիջոցը հանղիսանում է Լալա Սուրիկի Մովսեսյանի սևփականությունը, ինչր ՀՀ Հարկային օրենսգրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճւսրման ևևթակւս գույքւսհւսրկր կագմում Լ 257 400/եյւկու հարյուր հիսունյոթ հագար չորս հարյուր/ՀՀ դրամ, ինչը 2008–2021թթ. ժւսմւսնակւսհւստվւսծու մ չի վճւսրվել, իսկ Լալա Սուրիկի Մովսեսյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահսղւկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարևլու արղյունքում ւսռաջացել է զույքահարկի համար տույժ 1 13 708/մեկ հարյուր աւսսեերեք հազար յոթ հարյուր ութ/ ՀՀ դրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապևտարւսնում հսւրուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 ին հրւսվիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվեյ 1./հիմք 02.09.2022յւ>. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ա կայքում/ Լալա Մուրիկի Մովսեսյանը։ Վերշինս չի ներկայացեյ վարչական վարույթի յսոււքներին։ 19. 09. 2022թ. վարչական վարույյօի լսումներն իրսւկանսւցվել են պատշաճ ծւսնուցված Լսւլա Մուրիկի Մովսեսյանի բացակայությամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄ ՆԱ ՎՈՐՈԻՄ ԸՀՀ Սահմաևաղրության 45֊րղ հողվածի հւսմաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարւոավոր է օրենքով սահմանված կարգով և չափով մուծևլհարկեր, տուրքեր, կատարէդ պետական կամ համայնքային բյուջե մուտքագրվոգ պարտագիր այյ վճարումներ։Համաձայն ԼԼ  Հարկային օրենսզրքի 239 րդ հոդվածի փոխւսղրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին սեփականության իրւսվունքով պատկանոդ հարկմսւն օքյեկտ հւսմարվոդ ւիոխադրաւքիջոցիևերի համար սահմանված կւսրգով Հայւսստւսնի Հւսնրապետությւսն հւսմայնբների բյուջևնևր վճարվող տեդակւսն հարկ Է, որը կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական գործանևա թյւսն արդյունքներից։Համաձայն ՀՀ հարկային օրևնսգրքի 240 րդ հոդւիսծի ւիոխաղրւսմիջոցնևրի գույքահարկ վճարոդևևր են համարոււէ կւսգմակերպություններն ու ֆիգիկական անձինք։ Հւսմաձայն ՀՀ Հւսրկայիև օրենսզրքի 46֊րղ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պւսրտավորությունների կսւտւսրում/մարում/հ համարվում Օրենսգրքին համապատասխան հսւշվարկված վճարման ենթակւսհարկի, ինչպես նան ղրա գծու| տույժերի ե /կամ/ տուգանքնևրի գուլքւսրնևրի վճարումը համապասասվասէւ հարկի գծով պարտավորությունը հաշվսաող տեղական բյուջևի գանձապետական հւսշվին։Համաձայն ՀՀ հարկային օրևնսգրքի 401 րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված մաւքկետներից ուշացնեյու ղևպթում ժամկևտսւնց յուրւսքւսնչյոփ օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակսղր վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրևնսգրքի 251 ֊րղ հողվածի կւսգմակերպություններն ու ֆիգիկական անձինք փոխաղրամիջոցների գույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշվսամւսն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-րներառյսղ։Համաձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38 յոյ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիսպորություն, օրենքով սահմանված կարգով կագմակերսյում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարնեյւր չվճսւրող անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է հալքապւստսախան միջոցներ։Ելևելով վերոգրյալից և ղևկսւվարվև|ով ՀՀ Սահմանաղրա թյսւմբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ իրավւսկաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույյ;փ մասին» ՀՀ օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվսւծներով, որո շո ւմ եմ1. Լսղա Սուրիկի Ս՜ովսեսյաևից հօգուտ Գւսվւսո համայնքի բյուջե գանձէդ րևղամևնր 371 108/երևք հարյուր յոթւսնասունւ1եկ հւսգար մևկ հարյուր ութ/ՀՀ դրամ որւղես (1/\7, 31 10 մսւկևիշի 18 01, 127 պետհամարանիշի ւիոխաղրւսմիջոցի գույքահարկի գումար, ներսայսղ տույժերր։2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կարգով բողոքւսրկվէդ Գավառի հւսմայնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու սւմսվա ընթացքում կսւս՛ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա Ժաւ1կետոււ1։Յ.Սույն որոշման պահանջները չկատարեյու ղեպքում, «Վսւրչւսրարու թյւսն հիլքանքնևրի և վւսրչւսկան վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88 րղ հողվսւծով սահմանված կարգով այն ենթսւկւս Է հարկադիր կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայու թյւսն միջոցով անբողոքարկելի դառնալուց եռամսյա ժամկետում։4.Սույն որոշման կւստարմսւն ընթացքի նկատմամբ հսկողու թյունն իրականացնում Է Գաւ1առ հւսմայևքի ղեկավարը։



ՀԱՅայՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ Վ Ա Ր
Հայաստաևի Հանրապեսաւթյան Գեղսւրքունիքի մարզի Գւսւ|սա հսււքայնքՀՀ, Գեղսւրքունիքի մարզ, ր. Գաւ)առ, (0264)23423, (0264)2215158 &^սոզ^հսզսր6էՋրՋՈ@§րրա1.(։օրո

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվսւկանի Ա 719-ԱԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ ՈԻՄ Ա ՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ Պ ԱՀԱՆ9. ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄ ԱՆ ԿԱ Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի Ռուզաեևա Համլեաի Հսւկոբյանը (անձևազիր /\1Հ0255757, Հ՜Օ՜Հ 6908710378, հաշվսաված ՀՀ ք. Երեաե Մսղաթիա ֊Սեբասսփա Հաղթանսւկ 8 ւի . 29 տու ն) հսւեզիււանալով զույքսւհւսրկ վճարող սուբյեկտ,ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կասոսրել զույքահւսրկ վճարելու պարսւականությունները, ինչի կսւպսւկցու թյւսմբ 2022 թվակսւնի սեսրոեմրերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30 րղ հողվածի 1֊ին մասի ,,ր" ենթակեւռի հիմքով Գսւփափ համայնքապևաարսւնի աշխաաակւսզմում հարուցվեյ 1, վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարնևրի զանձման հարցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հւսյասաանի Հանրապեաության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ե իրականացւիսծ վարչական վարույթի րնթացքում զործի փաստական հսւնզաւքւսնքների բազմակողլքանի, լրիկ հ օբյեկտիվ քննության արղյունքում, թւսցւսհայտելով զործի բոլոր հանզսւմանքները, վարչւսկւսն մարմինր հսւստատված I, համարում հետնյալը.Վ Ա ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵ1.ՈԻ ՀԱՄ ԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱ ՆԴԻՍԱ ՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրւսմաղրվւսծ ւիոիսսղրւսմիշոցների հաշվւսոման ու զնահատման տվյսղների, ՏՍՃՍ1Ա 8ՃԼէ;Ի10 1.6 մսւկնիշի 35 ՚1՜ճ 424, 01Դ11. ,\Տ1՚1Ն\ 1.6մսւկնիշի 18 ՕԼ 092 պետհւսմսւրանիշի փոխաղրամիջոցնևրր հանղիսանուլք Է Ռուզաննւս Հսւմ|ետի Հակոբյանի սեփականությունը, ինչր ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանուլք են հարկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճարմսւն եևթակա զույքահւսրկր կտզմում 1. 63438/վաթսուներեք հազար չորս հարյուր երեսունութ/ ՀՀ ղրւսմ, ինչր 2018 2021 թթ. մամանւսկահւստվւսծում չի վճարվել, իսկ Ռուզսւննւս Համլևտի Հակոբյանի կողմից նշված մամանակւսհատվածի զույքահւսրկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում սաաշացել Է զույքահարկի համար տույժ 15910/տսանհինզ հազար ինր հարյուր սոսս/ՀՀ ղրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համայնքապեւոարւսնում հարուցւ|ւսծ վարչակւսն վարույթի շրջաևականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 –ին հրավիրվևյ են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նսյատակով պսւտշւսճ ծսւնուցւ|ե| 1, /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3րո կւսյքում/ Ռոսլւսննա Հւսմլեսւի Հակոբյսւնը։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսոււքներին։ 19. 09. 2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակւսնացվե) ևն պսւտշաճ ծսւնուցված Ո-ուզաննւս Համլետի Հւսկոբյանի բացակայությամբ։



Վ Ա ՐՉԱ Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵ1.ՈԻ ձԻՍ՚ՆԱՎՈՐՈԻՄԸձձ Սահմանաղրությւսն 45 րղ հողվածի համւսձայե՝ յուրւսքանչյուր որ սւարաւսւ|որ է օրենքով սւսհմանփսծ կարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարն) պետական կամ համայնքւսյին բյուջե մուտքազրվող պարտաղիր այլ վճարումներ։ձամաձայն ձձ Պարկային օրենսզրքի 239 րղ հողվածի փոխսւղրամիջոզի զույքահարկր հարկ վճարողներին սեփականության իրսւվունքով պատկսւնող հարկմսւն օբյեկտ հւսմարվող փոխաղրամիջոցիների համար սահմանված կարզով ձայաստանի ձանրսւպևտությւսն հւսմայնրների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարոզների տնտեսական զործունեու թյան արզյունքներից։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի փոիսսղրսւմիջոցների զույքահարկ վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական սւնձինք։ճսւմաձայն ձձ ձսւրկային օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորություևների կատարուն /մւսրում/ է հսւմւսրվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվւսրկված վճարման եևթակահսւրկի, ինչպես նաե ղրւս զծով տույմևրի ե /կամ/ սաւզսւնքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունր հաշվառող տեղական բյուջևի զւսնձապետւսկան հաշվին։ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401 րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյու յւ օրվսւ համար հւսրկ վճարողը կամ հարկային զործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251 ֊րղ հողվածի կազմւսկևրպություններն ու ֆիզիկական անձինր փոխաղրամիջոցների զույքսւհարկի տարեկան զումւսրնևրր իրենց պետական զրւսնցմւսն /հաշվառմսւն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տւսրվւս զեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ձամաձայն «Տեղական իևքնակաոավարման Ա՜սուին» ձձ օրենքի 38 րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիւսզորություն, օրենքով սահմանված կարզով կսս|մակերս|ամ է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճսւրող անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։էղևեյով վերոզրյսղից և ղեկավարվե)ով ձձ Սահմանաղրու թյամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վսւրույթի մասին» ձձ օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվսւծներով, որոշում ևմ1. Ռուզաննա ձսւմլետի ձակոբյսւնից հօզուտ Գավառ համայնքի բյու ջե գանձել ըևղամենը 79 348 /յոթսւևասունինն հազար երեք հարյուր քառասունու թ/ձձ ղրամ որպես ՏՍ2ՍԷՍ 8ՃԼՏ1Տ10 1.6 մակնիշի 35 ՚1՝ճ 424, ՕՐհԼ ձւՏ՜ՈՆձ 1.6 մակնիշի 18 01, 092 պետհսւմարանիշի վւոիւաղրամիջոցների զույքահարկի գումար, ներառյալ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բողոքւսրկվե) Գավառի հւսմայնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվաևից երկու ամսվսւ րնթսւցքամ կամ ձայւսստանի ձանրապևտության վարչական ղւստւսրան՝ երկամսյսւ ժամկետում։3. Սույն որոշման պահանջները չկատսւրելու ղես|քում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմանված կարզով այն ենթակա է հարկսւղիր կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկաղիր կատարումն ապահովող ծառայու թյան միջոցով անբողոքարկելի ղառնալուց եռամսյւս ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման րնթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականւսցնում է Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րնղունման մայտՔ^^ՏՃյքա.| սահմանված պատշաճ իրազեկելու օրվսւն հաջորղող օրը։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրսւպետության Գեղարքունիքի մարգի Գւսւիսռ համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարգ, ք. Գսւվաո, (0264)23423, (0264)22338 )^3ոգ3ցհ3գ3ք6է3ր3ո@§րո311.օօա
Ո ք՝ Ո Շ ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թւ|ականի հ1 720-ԱԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ Գ ՈԻՄ Ա ՐՆԵՐԻ ԳԱ ՆՁՄ Ա Ն ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱ ՅԱ ՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱ Ր Գ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  Ա Ռ Ա ՐԿԱՆՔաղաքացի Լեիկ Գրիգորի Սահակյանր (սւնձնագիր /\Տ0616212, ՀԾՀ 1508560277, հաշվւսռված ՀՀ Գեղարքունիքի մարգ, Գավւսո համայնք, ք. Գւսվսա, Միքայև|յան փող . 19/19) հանդիսանալով գույքահարկվճարող սուբյևկտ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով չի կատւսրևլ գույքահարկ վճարելու պարտսւկանությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի սևււրոեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքնևրի և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30 րղ հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարսւևի աշխատսւկագմում հսւրուցվեյ 1; վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների գանձման հարցի քննության նսյւստակով։«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված ե իրակսւնացվւսծ վարչական վարույթի ընթացքում գործի փսւստւսկան հանգամսւնքների բազմակողմանի, յրիվ ե օբյեկտիվ քննության ւսրղյունքում, բացւսհայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարլքինր հաստւստված Է համարում հետեյւսլր.Վ Ա ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄ ԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱ ՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրւսմաղրված ւիոխաղրաւքիշոցների հսւշվաոման ու գնահատմսւն տվյսւլների, 

\հ ՚Լ  2102 մակնիշի 36 ՕԻ1 123, ՕՀՀ. 24 11 մւսկնիշի 10 Ս1. 062 սյետհամարանիշերի ւիոխաղրամիջոցևերը հանղիսանում է՜, Լեիկ Գրիգորի Սւսհսւկյանի սևփակսւնու թյունյւ, ինչր ՀՀ Հարկային օրենսգրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճւսրւհսն ենթւսկսւ գույքահարկը կսւգմում 1. 66 550/վւսթսունվեց հազար հինգ հսւրյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ, ինչը 2017-2021 թթ. ժամանակսւհատվւսծում չի վճարվեի իսկ Լեիկ Գրիգորի Սահակյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված մամկեաում չվճարելու արղյունբոււէ աուսջացևլէ զույքահարկի համար տույժ 5820/հիևգ հագար ութ հարյուր քսան/ՀՀ դրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի համայնքւսս|ևտարւսնու մ հսւրուցված վարչական վարույթի շրշսւնակւսներոււք 2022 թվականի սեպտեմբերի 19 ին հրավիրվ1ղ են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվեղ հ /հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 37.ժ3ր3ր.3րո կւսյքում/ Լեիկ Գրիգորի Սահակյանր։ Վերջինս չի ներկսւյացե| վարչական վարույթի րւումներին։ 19. 09. 2022թ. վարչական վարույթի լսոււքևերն իրակսւնացվել են պատշաճ ծսւնուցված Լնիկ Գրիգորի Սւսհսւկյանի բացակայությամբ։



ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՌՐՈԻՄԸ

հաշվին։Համաձայն ՀՀ հա|՜ւկւսյիե օրևնսգրքի 401 րղ հողվածի հարկի վճարա մը սահմանված ժամկևաներից ուշացնելու ղեպքում ժւսմկեաւսնց յուրաքանչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում հ ւոույմ 0.04 տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսղրքի 251-րղ հողվածի կագմակևրպություննևրն ու ֆիղիկսւկան անձինր փոխաղրամիջոցների ղույըահսւրկի տարեկան ղումւսրևերր իրենց պետական զրանցմւսն /հաշվաոման/ վայրի համայնրի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տսւրվա ղեկտևմրևրի Իր ևևրառյսղ։Համաձայն «Տեղական ինքնակսաավւսրման մասին» ՀՀ օրենրի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիւսգորություն, օրենքով սահմանված կարգով կագմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նան տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չկճարող անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրսաում հ համապատասխան միշոցներ։Եյնևլով վերոգրյայից ե ղևկաւիսրկևւու| ՀՀ Աահմանաղրու թյսւմբ, ՀՀ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ իրավակսւն ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնւսկսաավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվւսծներով, որոշում եմ1. Լեիկ Գրիգորի Սահակյսւնից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղւսմենը 72370/յոթսւնասունևրկա հագար երեք հարյուր յոթւսևասուն/ՀՀ ղրսւմ որպես V /ՀՀ 2102 մակնիշի 36 ՕԻ4 123, 0 Ճ 2  24-11 մակնիշի 10 ՍԼ 062 պետհամարւսնիշի փոխաղրամիջոցների գույքահարկի գումար, ներւսռյւսլ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվե| Գւսւիսոի համայնքապևտին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվսւնից երկու ամսվսւ ըևթացքում կամ Հայաստանի Հտնրսւպետության վարչական ղւստւսրան՝ ևրկամսյա ժամկևտում։Յ.Սույն որոշման պահսւնջներր չկատսւրե|ու ղևպքում, «Կ,արչւսրարությւսն հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88 րղ հողվածով սահմանված կարգով այն ենթսւկա է հւսրկաղիր կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկաղիր կատարումն ապահովող ծառսւյությւսն միջոցով անբողոքարկեւի ղսանալուց ևոամսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման րնթացքի նկատմամբ հսկայու թյունն իրակսւնացնում 1; Գավաո համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ 1, մտնում ընղանմսւն մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորղող օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ ԱՎՍ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐ.9.Ի ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւսաաեի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 #ՅՕՅոգՁքփՁգՋթ6էՁրՋո@§րոՋմ.(։օրո
Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվս։կանի X 721 ԱԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Գերասիմ Հայկոյի Հասւսսյւսնը (ւսնձնազիր .3X0438792, ՀԾՀ 3010460465 հաշվսաված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավառ Րայւեկամության ւի . 14-րղ նյւբ. աուև 3) հանդիսանալով գույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով չի կաաարել գույքահարկ վճարելու պարաւոկսւնությունները, ինչի կասրոկցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական փպաւյթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի 1սոմայնքւսս|հտարւսնի աշխատակագմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ գույքահարկի գումարների գանձման հւսրցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքնեյփ ե վարչական փսրույ|փ մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված ե իրականացվսւծ վարչական վարույթի ընթացքում գործի փաստական հւսնգամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամւսնքներր, վարչական մարմինր հաստատվսւծ է համարում հետնյալը.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից սւրամւսղրված ՀՀ Հարկային օրենսգրքով սահմանված գույքահարկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գսւվառ համայնքի 05-001 1177-0044, 05-001 1177-0052, 05 001-1168-1847, 05-001-1173-0118, 05 001 1 175 0091.05 001 0450 0033, 05 001-0258-0006, կաղսատրւսյին ծածկագրով հողատեսքերը հանղիսանում են Գերասիմ Հայկոյի Հսոսսսյսւնի սեփակաեությունը։Անշարժ գույբերի համար վճարման ենթսւկսւ գույքահսւրկր կաղմում է 80500/ութսուև հագար հինգ հարյուր/ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2018֊2021թթ. ժսւմանակահատվածում չի վճւսրվել, իսկ Գերասիմ Հայկոյի Հասւսսյանի կողմից նշվսւծ ժւսմսւնակւսհատվածի գույքահսւրկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջւսցել I; գույբահսւրկի հսւմար տույժ 20 000/քսան հազար/ ՀՀ ղրամի չափով։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02 ին «Վարչւպոսրության ն վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1 ին մսւսի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի հւսմայնբապեւոարւսնւսմ հարուցված վարչական վարույթի շրջանակւսևերում 2022 թվականի սեւղտեմբերի 19 ին հրավիրվել են վայւչւսկան վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսսոշաճ ծսւնուցվե| 1. հիմք 02.09.2022յ̂ . ծանուցում 37.ժՁրՁր.Յրո կւսյքում/ Գերասիմ Հայկոյի Հւսսասյանր։ Վերշինս չի ներկսւյւււցեյ վարչական վարույթի լսումներին։ 19.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակւսնացվել են սրստշաճ ծւսնուցված Գեյոսսիմ Հայկոյի Հասւսսյանի բսւցակայությամբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՍԻՄԸձձ Աահմանաղրությաև 45-րղ հողվածի համսւձայե՝ յուրսւքանչյուր ոք ս|ստտավոր է օրենքով սահմանված վարզով ե չափով մուծե| հարկեր, աուրքեր, 1րսաարե| պեսսսկան կամ հսւմայնքային բյուջե մուտքսւգրվող պսւրաադիր այլ վճարումներ։ձամսւձայն ձձ ձար կային օրենսգրքի 224 րղ հողվածի անշսղւժ գույքի հւսյւկր հարկ վճւսրողներին սեփակաևությւսն իրւսվունքով պատկանա՜յ հսւրկման օբյեկա հսւմարվող անշարժ գույքի համար սահմանված կարգով ձայաստանի ձանրապեսաւթյան համայնքնհրի բյաջեևեր վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության այւղյուևքներից։ ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 236-րղ հողվածի կսւգմակերպությունները հ ֆիզիկական անձինք անշարժ գույքի տարեկան գումարները /սւյղ թվում Օրենսգրքի 231 րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու կարգով հաշվսւրկված անշարժ գույքի հարկի սրս|ոոսւվորոևթյան գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային տարվսւ ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ հաշվի առնելով սույն հողվւսծով սահմանված սւռանձնահատկու թյանները։ ձամսւձայն ձձ ձարկսւյիև օրենսգրքի 46 յւղ հողւիսծի տեղական հստկևյփ գծով հարկային պսւրտավորությունների կատարում մուրամ է համարփոմ (ւրենայյւքին համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթակահւսրկի, ինչպես նահ ղրա գծով աայժերի և կւսմ/ տուգսւնքևերի գումարների վճարումը համասյատասիւան հայմյի գծով ս|սղսոսո|ո|աւ|.ղունը հաշվառող տեղական բյուջեի գանձապետակսւն հաշվին։ ձամսւձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401 ֊րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետևերից ուշացնելու ղեպքում ժսււէկետանց յուրւսքաևչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային գոյւծսւկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձւսյն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ձձ օրենքի ՅՏ յւղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիսւգորություն, օրենքով սահմանված կարգով կագմակերպում է գույքահարկի յ գանձումը, ինչսյես նաև տեղական հսւրկերյւ, տուրքերյւ հ վճսւրնեյղ) չվճարող ւսնձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրւսռում է համաս|սւաաս|սան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյափց հ ղեկւսվւսրվևլով ձձ Սահմւսնաղրույօյամբ, ձձ հսղմրսյին օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակսւռսսիսրմսւն մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 յւղ, 58-60 րղ հողվածներով, որոշումեմ1. Գերասիմ ձայկոյի ձասւսսյանից հօգուտ Կսւվառ համայնքի բյու ջե գանձել ընղամենը 100 500/մեկ հարյուր հագար հինգ հարյուր/ ձձ ղրամ, ւղայես 05-001 ֊1 177-0044,05-001-1177-0052, 05-001-1168-1847, 05– 001-1173 0118, 05 001– 1 175-0091,05 001 0450 0033,05 001 0258 0006,կաղւսստրային ծածկագրերով գույքերի գույքահարկերի գումսղւ, նեյաւռյսղ տույ()եյղւ։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կայսրս) բողոքարկվել Կ-ավառի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվւսնից երկու սւմսվւս ընթսւցքում կւսս ձայասսոսնի ձան|աւպեսաւթյւսն վարչական ղատւսրան՝ երկամսյա ժամկետում։3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկւստւսրելու ղեսյքում, «։1.ա|ւչայսսյաւ թյան հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվւսծով սահմանված կայսյով այն ենթսւկա է հարկաղիր կատարման՝ ձձԱՆձարկաղիր կատարումն սւսյահովող ծառայության միջոցով անբողոքարկելյւ ղսանալուց եռւսմսյւս ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման րնթւսցքի նկատմամբ հսկողու թյունն իյսսկաևացնում է Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մւոնում ընղունմսւն մասին օրենքով սահմանված սյւստշսւճ իրազեկելու օրվսւն հաջորղող օրը։



ՀԱ ՅԱ ՍՏԱ ՆԻ ՀԱ ՆՐԱ Պ ԵՏՈԻԹ ՅԱ Ն Գ ԵՂ Ա Ր Ք Ո ՒՆ Ի Ք Ի Մ Ա ՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻՂ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
Հայաստանի Հաևրապետությաե Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §ՋVՋր^^Ջ§հՋ^Ջք6է^րՋՈ@§ա3^1.^օա

Գ Ա Վ Ա Ռ Ի  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔ Ա Պ Ե ՏԱ ՐԱ ՆԻ ԵՆԹ Ա ԿԱ ՅՌ ԻԹ ՅԱ Մ Բ  Գ Ո Ր Ծ Ո Ղ  «Գ Ա Վ Ա Ռ Ի  Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ղ Ա Կ Ա Ն  ԿԵՆՏՐՈՆ», «Գ Ա Վ Ա Ռ Ի  Մ Ա Ն Կ Ա Պ Ա Տ Ա Ն Ե Կ Ա Ն  Ս Տ ԵՂ Ծ Ա Գ Ո Ր Ծ Ա Կ Ա Ն  ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԱ Մ Ա ՅՆՔ Ա ՅԻՆ ՈՉ Ա ՌԵՎՏՐԱՅԻՆ Կ Ա Ջ Մ Ա Կ ԵՐ Պ Ո ԻԹ ՅՈ ԻՆ ՆԵ ՐԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ Թ Ա Փ Ո ՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ Հ Ա Մ Ա Ր  ՄՐՑՈԻՅԹ ՆԵՐ Ա Ն Ց Կ Ա Ց Ն Ե ԼՈ Ի Մ Ա Ս Ի Ն
Ղեկավսւրվելով Տեղական իևքնակառավարման մասին Հայաստանի Հաևրապետության օրենբի 35-րղ հողվածի 1. մասի 11)–րղ կետով, Պ ՈԱԿ-ների մասին ՀՀ օրենքի 16-րղ հողվածի 1-իև մասի 1.1 կետով, ՀՀ Տարսւծքայիև կառավարմաև և եևթակսւռուցվածքևևրի նախարարի «ՀՌԱԿ֊ևերի տևօրեևևերի թափուր պաջտոն զբաղեցնելու մրցույթի ևախապատրաստմաև, աևցկացմսւն և սւրղյունքների ամւիոփման կարզը հաստատելու մասին» 26.03.2020թ. թիվ02–Ն հրամանով հաստսւտված կարգի 10-րղ կետով, ո ր ո շո ւմ  եմ

1. Գավառի հւսմսւյնքապետարաևի եևթւսկայությւսմբ գործող «Գավառի ուսուցողական կենտրոն», «Գավառի մանկւսպատանեկան սըտեղծսւզործակաև կենտրոն» համայնքւսյիև ոչ առեկտրային կազմւսկերպությունևերի տնօրեևների թափուր պաշտոևևերի համար մրցույթևերը ւսնցկացնել 2022 թվականի հոկտեմբերի ՅՕ֊իև։
իրականացնելու «Գավառի ուսուցողական կենտրոն», «Գավառի մւսևկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» հւսմայնքային ոչ սաեվտրւսյին կազմւսկերպություննեյփ տևօրենների թափուր պաշտոևևերի համար ւսևցկացվող մրցույթևերի նախւսպատրաստւսկան աշխսւտաևքևերը։3. Որոշումն ուժի մեջ Է մտևում հրապարւսկմաևը հւսջորղող օրը։

Ո  Ր Ո  Շ Ո Ի  Մ22 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐԻ 2022թվսւկսւևի 14 722-Ա

2. Հաևձևւսրարել Գւսվսւռի համսւյնքապետարանի աշխատակազմին

ք. Գավստ

Գ . Մ Ա ՐՏԻՐՈ ՍՅԱՆ



2ԱՅԱԱՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՁԱՆ ԳԵՂԱՐՐՈԻՆԻՐԻ ՄԱՐՏԻ ԳԱՎԱՌ ՃԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այսւսւոանի 2ւսնրասյեւռության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք22, Գեղարքունիքի մարզ, ր. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 &ՅԱՅոզՅլփՅզՅբօԼՅրՅո(ց)§րոՅմ.(։օրո
Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի \  723 ԱԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆ9 ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳ Ա ՎԱ Ռ  2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿՍ.ՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Կւսրեն Խաչիկի Կոսւոլկյաեը (սւնձնազիր 002531844, 202 2410830501, հարվառված 22 ԳԵզարքուեիրի մարզ թ. Գավաո համայնք, ր Գավաո, Ազատաթյան 2 րզ երբ. տուն 31 ) հւսեդիսաեա|ով զույբահարկ վճարող սուրյեկա, 22 հարկային օրևնսզրբով սւսհմանփսծ կարզով չի կատարէլ զույքւսհայւկ վճարելա պսւրտակւսնությունները, ինչի կաս|ակցու|<>յսող՝ 2022 թվականի սէպաեմբերի 02-ին «Վայւչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրէնրի 30-րղ հողվածի 1 ին մասի ,,ր" ենթակէտի հիմրով Գավառի համայնբաւղէաարանի աշխատւսկազմում հարուցվէլէ վարչական փսրույթ՛ զույքահարկի զումւսրների զսւնձմւսն հւսրցի քննության նսրստսւկով։«Վայւչարարության հիմունքների հ վայւչւսկան վարույթի մասին» 2այսւսւուսնի 2անրսողետության օրէնքով սահմանված կարզով հարուցված հ իրականացված վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի փաստական հանզամանքների քւսզմակողմանի, յրիվ հ օյղեկտիվ քննության արղյունքում, քւսցւսհայտէլով զործի բոլոր հանզամանքնէրր, վարչական մարմինր հաստատվւսծ ե համարում հետկարսՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼ.ՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ2սւմաձայն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից ւորւսմաղ|ս|ած 22 2արկւսյին օրէնսզրթով սահմանված զույքահւսրկով հարկվող օբյէկսւ հսւմարվող Գավաո քաղաքի 05 001 ֊298-005, կաղաստրւսյին ծւսծկազրով անշարժ զույքէրր, 22 2ՔԲ–ի կողմից սղոսմաղյոիսծ փւվասղրամիջոցնէրի հսւշվաոման ու զնւսհատման ավյալնէրի Օ Ղ հ Ա ՜Օ Օ  .\Դ2\Լ\ ՆԼ 1.5 մակնիշի 15 ՏՏ 712 , ււյհտհամւսրանիշի փոխւսղ|ւամիջոցը հանղիսանում Է Կսղ՜ւեն Խաչիկի Կոսալկյանի սէվսսկանությունր։Անշարժ զույքերի համար վճարման էնթակա զույքահարկր կազմւոմ I. 5336/հինզ հազար երէք հարյուր երեսունվեց/ 22 ղրամ, ինչր 2018-202 1թթ. ժամանակահատվսւծում չի վճարվեյ, իսկ Կարէն Խաչիկի Կոսալկյանի կողմից նշվւսծ ժւսմտնսւկւսհւստվածի զույքահարկր օրէնքով սահմանված ժամկետում չվճարեյու արղյունքում աոաջացել է զույբւսհայւկի համար տույժ 1895 մէկ հազար ութ հարյուր իննսունհինզ/22 ղրւսմի չափով։Փոխաղրամիջոցների հաւքար վճարման ենթակսւ զույքւսհսղւկր կազմւոմ Է 30000/եյւեսուն հւսզւսր/22 ղրսււք, ինչը 2008-2021 յ»թ. ժւսլքսւնակսւհսսովւսծում չի վճարվէլ. իսկ Կարէն Խաչիկի Կուոոյկյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահատվածի զույքւսհարկը օյւենքով սահմանված ժամկհտամ չվճարէյտ արղյունքում ւսոաջացել Է զույքւսհւսրկի հւսմւսր տույժ 8820 ութ հազար ու թ հարյույւ քսւսն/22 ղրւսմի չւսւիով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հ վարչական վարույթի մասին» 22 օրէնքի 30-յւղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի 1ոսմայնքաս|հտարանու մ հարուցված վարչական վարույթի շրջանակսւնէրոււէ 2022 թվականի սսրոեւքբէրի 19 ին հրավիրվէլ էն վարչական վարույթի լսումն երի, որին մասնակցէյու նսրստսւկով սյատշաճ ծանուցվէյ I. հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում ՅշժՅրՅր.Ձրո կւսյքոււՐ Կարէն Խաչիկի Կոտոլկյսւնր։ Վէրջինս չի նէրկայացել վարչական վարույթի լսումնէրին։ 19.09.2022թ. վայւչւսկան վարույթի լսումնէյւն իյոսկանացվէլ են սյւստշաճ ծւսևուցված Կարէն Խաչիկի Կոտոլկյսւնի բացակսղութւամյ՝։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸձձ Սահմւսնւսզրության 45 րզ հոզվւսծի համաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք ս|սզոուսւիզ։ Լ օյւեեքով սահմանված կարզով ե չափով մուծելհսւրկհր, աաււրեր, կաաարել սյհասւկաե կամ համայնքւսյին բյուջե լքոււոքւսզրվոզ պւսրսւաղիր ւսյյ վճարումներ։ձամաձայն ձձ ձսւրկային օրենսզրքի 224 րզ հոզվւսծի ւսնշսզւժ զույքի հարկը հարկ վճւսրոզներիև սեփականության իրսււ)ուևքու| պսւակւսնոզ հսւրկման օրյեկւո հալքսզո|ոզ անշարժ զույրի հւսմւսր սահւքսւնված կարզով ձայւսսաաևի ձանյւսււցեսաւթյան համւսյնրևերի րյուջեներ վճւսյւվոդ սւեզակւսն հարկ է, որը կսփւված չե հարկ վճարոզների ւոնաեսական զործունեությսւն սզպյունբներից։ձամաձայն ձձ ձսւրկային օրենսզրքի 239 րզ հոզվւսծի վա|սազրաւքիջոզի զույքւսհւսրկը հսզւկ վճւսրոզնևրին սեփականության իրսւվունքով ւզսււոկանոզ հւսրկւքան օրյեկւո հսսւ՚արվոզ ւիւվասզրսււքիջոցիների համար սահւքսւնված կսզւզով ձսզւսսասւնի ձանրսււզեւոու թյան հաւքայնքների րյուջեներ վճւււրվոզ աեզական հսզւկ է, որը կսւխվւսծ չէ հարկ վճարոզների տնտեսական զործունեության արզյունքներից։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 236-րզ հոզվւսծի կւսզմւսկերւզություններր հ ֆիզիկսւկան սւնձինք անշարժ զույքի տարեկան զումսւրներր այզ թվում Օրենսզրքի 231 րզ հոզվւսծի 3 րզ լքլսսով սահմանված զեպքերում ու կայւզով հաշւ)այ։կված անշարժ զույքի հարկի ււ|սզւսաս|որու թյան զումսւրնևյւը անշարժ զույքի զանկերս վայրի համայնքի րյուջե են վճարում լքինչհ հարկային սսսրվա զեկտեւքրերի 1 ր ներաոյսզ հսւշվի սաներս) սույն հոզվւսծով սահւքւսնված ւսուսնձնւսհատկություևն1.րր։ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240 րզ հոզվւսծի վսվսսւզրամիջոցների զույքահսւրկ վձարոզնհր են համսւրոււք կւււզմւււկևրսյություննեյւն ու ֆիզիկական սւնձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկսւյին օրենսզրքի 46 րզ հոզվւսծի տեղական հսւյւկեյւի զծով հայւկայ)ւն պւսրտսո|որություննե|փ կւսսոսրոևւք ւքարոււք է համսւրվուլք Օրենսզրքին հաւքսսզսաոուվսսւն հաշվարկված վճարմւսն ենթակահարկի. ինչսյհս նահ զրւս զծով տույժերիհ կամ տուզանքների զւոմսզմւերի վճսզտււկւ համապատասխան հարկի զծով ււ|սզաաւվոյաւթյունր հաշվաոոզ աեզական րյուջեի զւսնձապեասւկսւն հաշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401 յւզ հոզվւսծի հարկի վճարումը սահւքւսնված ժամկետներից ուշւսցնելու զեւզքում ժամկետանց յուրսւքանչյույւ օրվւս համւպւ հսզւկ վճսզազը կւսւք հարկային զործւսկսւլր վճարում է տույժ0.04 տոկոսի չափով։ ձաւքւսձայև ձձ հարկային օրենսզրքի 251 րզ հոզվւսծի կազմսւկերսյաթյուններն ու ֆիզիկական սւնձինք ւիո)ւսսզրւսմիջոցնե|փ զույքահարկի տարեկւսն զոււքարներր իրենց ս|ետւսկսւն զրանցմւսն հաշվսաման, վւսյյվւ հւսմայևքի յզուջհ են վճարում մինչհ հարկային տսւրվսւ զեկաեմրերի 1 յւ ն եր սայւս լ։ձամաձայն «Տեղական ինքնւսկսաւսփսրման ւքւսւվւն» ձձօյւենքի 33 րզ հոզւիսծի՝ հսսքւսյնքի զեկւսվարը որպես սեփական լիւսզորություն. օրենքով սահմւսնված կտրզով կազմսւկերս|ոււք հ զույքահարկի զսւնձումը, ինչպես նահ տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճարները չվճարոզ անձանց նկատմսսւր օրենքով սահւքւսնված կարզով կիրսաում է հսււքաււրսււսսս|սսւն լքիջոցներ։Երնելով վերոզրյսզիւց ե զեկւսւ)արվե|ով ձձ Սահմսւնազրությսսք|՝, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ իյււսվւսկսւև ւսկտևյփ մասին», «Տեզսւկան ինքնւսկսւոսււ|սզ)մսւն մասին». «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենք)։ 5.3-րզ, 58-60 րզ հոզվսւծնհրով. որոշումեմ1. Կւսրեն 1սւսչ)։կի Կոտոլկյւսնից հօզուտ Վւսվաո համայնքի րյուջե զանձել ընզամևնը 46 051 քսաւսսունվեց հազայ։ հիսունմեկ ձձ զրւսլք որպես 05 001 298 005 կազւսսարւսյին ծածկազ|ւով ւսնշսզւժ զույքերի, ձձ ձՔԲ ի կողմից տրամւսզրված փոխսւզրւսմիջոցների հաշվաուևսն ւս զնսւհւււտմւսն սսիւսլնև|վ։ 0.ձհ\\՜ՕՕ .\1ձ\Ր\ ՕԼ 1.5 մակնիշի 15 ՏՏ 712 պեւոհսււէսւրւսնիշի ւ|ա|սսւզրսւմիջոցի զույքահարկե|վւ զամսզւ, նեյււսոյսզ տույժերը։2. Սույն որոշոււքր կւսրոզ է վւսրչական կարզով րոզոքսւրկւ|եյ Գաւիսւվ։ հալքլսյնքւսւզևսփն զրւս ուժի մեջ մաներս օրվանից երկու ամսվա րնյ-ոոցքոսք կամ ձտյասաանի ձանրաս| ետո։ թյան փպւչական զատսզոսն՜ ե ր կ ւս լք սյ ւս ժա լք կ ե տո ւ մ։3. Սույն որոշլքսւն ւզւսհսւնջներր չկւսաււզմզու զեպբոււք. «Վարչսզսսրա յպտն հիմունքների հ վայւչակւսն վսւրույթի մւսս)ւն» ձձ օրենքի 88 րզ հոզվւսծով սահւքւսնված վարզով այն ենթակա 1, հարկազիր կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկւսզիր կատսւրոսքն ւսս|ւսհովոզ ծաոայու թյան լքիջոցով սւնրոզոքարկե|ի զսանալուց եուսմսյա ժամկետում։4. Սույն որոշլքւսն կւստւսրւքաև րնյօսսյքի \մսճ^մ^^յ6հՈկհհու|^լունն իյաւկանւսցնւուք է Գավստ հւսւքայնբի զեկւսվարը։ ձԱՍ՜ԱՅՔՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ *  ՚ 1, ԱՍ.ՐՏ1 ՝Ր11 Ս֊ՅԱՆ202ճ|.բ.Գւսւ|սւո Տ Տ ՝%՝֊■



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայսւսաանի Հանրապետության Գեղարքունիքի լքլսրզի Գաւիւա համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §ս\–ՁոզՁ§հՋզսք6էՁրՅՈ@§րոՅւեշօա
ո ր  Ո Շ ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւ1փ \  724 ԱԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳԱ ՎԱ Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Ստեփան Վւսրղզեսի Մուսոյւսնը (անձնւսզիր 002167575, ՀԾՀ 3404610261, հւսշվառվւսծ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք, ք Գւսւիււռ, Գ ը. Լուսավորչի 2-րղ նյւբ տուն 8) հանղիսւսնալով զույքահարկ վճարող սուբյեկսւ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կւսւոսւրել զայքահարկ վճւսրելա պւսրտականությունները, ինչի կլւսդակցությաւքբ 2022 թվականի սեւղտեմքերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների հ վարչւսկան ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,ք" ևնթակետի հիմքով Գավառի հւսւևսյնքւսււ|ետարւսնի տշխատակսւզւքոււք հարուցվելէ վարչական վւսրույթ՜ զույքահարկի զումարների զանձման հւսրցի քննության նսրստակով։«Վայւչարսւրության հիմունքների հ վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահւքսւնված կւսրզով հարուցված և իրւսկանւսցված վարչական վարույթի ընթւսցբոււք գործի փւսստակսւն հանզամանքների քւսզմակողմանի, լրիվ հ օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացւսհայւոելով գործի քոլոր հանզամանքները, վւսրչական մարսվւնր հաստատվտծ է հւսմւսրում հետնյալը.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամսւձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ֊ի կողմից տրսւմաղրվւսծ ՀՀ Հարկային օրենսգրքով սահմանված զույքահստկով հւսրկւիւղ օրյեկտ հւսմարվող Գավաո քւսղաքի 05 001 0347 0013-003,05-001 1154֊0017, կաղսւստրսւյին ծածկազրով աևշսւրմ գույքերր, ՀՀ ՀՔՐ-ի կողմից տրաւքաղրվսւծ փռխադըւսմիջոցնեյփ հւսշվւսոմւսն ու զնահատւքան տվյալների \.–\՚ճ 21213 մակնիշի 31 ԼԼ 990 , պետհսւմարանիշի ւիոխաղրամիջոցր հանղիսանում 1; Ստեվոսն ՝1,ւսրղզեսի Մուսոյանի ս ե ւի ւս կ աևո ւթյ ո ւն ր:Անշարժ զույքեյփ համար վճսւրման ենթսւկւս գույքահսւրկր կազմում ե 68650•վաթսունութ հազար վեց հայւյուր հիսուն/; ՀՀ դրամ, ինչը 2008-202 1 յպօ. ժաւևսնակահատվածոււք չի վճսւըվևլ, իսկ Ստևվւան Վարղգեսի Մուսոյանի կողլքից նշւիսծ ժամանտկսւհատւիււծի զույքսւհարկը օրենքով սւսհմւսնված ժամկետում չվձարելու արդյունքում ւսոաջւսցել է գույքահարկի համար տույժ 18050/տասևութ հագար հիսուն, ՀՀ դրամի չափով։Փրվսադրւսւքիջոցի համար վճսւրման ենթսմյա զույքսմոսրկր կւսզւհււմ է 49050/քւսուսսունիևն հազար հիսուն, ՀՀ դրամ, ինչը 2013-2021 թթ. ժամւսնակահատվածու մ չ)ւ վճարվել, իսկ Ստեւիւսն Վարդզեսի Մուսոյանի կողմից նշվսւծ ժամանակւսհաւովւսծի զույքսւհարկը օըենքով սսւհմանւիսծ ժաւքկետուլք չվճւսրելու արդյունքում աոաջացել ե գույքահարկի համար տույժ 24950/քստնչորս հազար ինը հարյուր հիսուն/ՀՀ դրամի չտփուի2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչւսրւսրու թյան հ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30 րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գսւվաոի հաւհսյնքապետւսրանոււ1 հարուցված վարչական վարույթի շրջանակւսներուլք.2022 թվականի սւդտեւքբերի 19 ին հրավիրվել 1՜.ն վարչական վւսրույթի լսոււքների, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանւսցվեղ I, հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3րո կայքոււԼ Ստեվոսն Վււդպզեսի Ս՜ուսոյւսնր։ ՚Սղւշինս չի նեըկայացել վարչական վսղաւյյժի յսումներին։ 19.09.2022թ. վարչական վարույթի քսուքներն իրականացվև| են սյւստշաճ ծանուցված Ստեփան Վարղգեսի Մուսոյանի բւսցակայու թյսւլքբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՍՆԱՎՈՐՈԻՄԸՀՀ Սահևքսւեաւ՜ւրությւսն 45 րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաբանչյու ր որ սրսրւոավոր է օրենբով սահմանված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տարբեր, կատարել ս|եաական կամ համսւյնբային բյուջե մոսոբսւդրվոդ սյարտւսդիր այլ վճարումներ։Համաձայն ԼԼ Հարկային օրենսզրբի 224-րդ հոդվածի անջուրն դույբի հարկը հարկ վճ՚արոդներին սեփակաևության իրտվունբով ս|աականոդ հսւրկման օբյեկտ հսւմւսրվոդ անշարժ դույբի համար սահմանված վարդով Հայաստանի Հանրւսպհտության համայնբնհրի բյուջեներ վճւսրվոդ տեդսմլան հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական դործունեությւսն սւրդյունբներից։Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրբի 239-րդ հոդվածի ւիոիսսդրտԱ՜իջոդի դույբահսւրկը հարկ վճտրոդներին սեփակաևության իրտվունբով պատկտնոդ հարկմսւն օբյեկտ հսււքարվոդ փոխադրսւմիջոցիների համար սահմանված վարդով Հայաստանի Հանրսսդետության հւսմայնբների բյուջեներ վճւսրվոդ տեղական հարկ հ. որը կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական դործունեու թյւսն սւրդյունբներից։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրբի 236-րդ հոդվածի կադմակերսրսթյունները հ ֆիդիկւսկան անձինբ անշարժ դույբի տարեկան տոմարները /այդ թվում Օրենսդրբի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպբերամ ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույբի հարկի պսդսւսսվորության դումարներր անշարժ դույբի դանվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային տարփս դեկտեւքբհրի 1-ը ներսայսդ հաշվի առնեյով սույն հոդվսւծով սսւհմւսնվւսծ աոանձևւսհատկություններր։Համաձայն ՀՀ հւսրկւսյին օրենսդրբի 240 րդ հոդվածի փւվսսւդրսւմիջոցների գույքահարկ վճւսրոդներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիդիկւսկան անձինբ։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրբի 46 րդ հոդվածի տեղական հւսրկերի զծով հարկային սրսրտւսվորությունների կատարոււք ւքւսրոււք է հւսմարվում Օրենսդրբիև համսւսլատւսւվսան հաշվարկված վճարման ենթսւկահտրկի, ինչպես նահ դրա զծով տույժերիև /կսւմ/ տուդսւնբների դումւսրների վճարումը հտմասրստաւվսան հարկի դծով պարտավորությունը հաշվաոոդ տեդսւկան բյուջեի դւսնձաս|ետսւկան հաշւփն։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրբի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումր սահմանված ժամկեանևրից ուշացնելու դեպբում ժւսմկետաևց յուրաբանչյուր օրվւս համար հարկ վճւսրոդր կամ հարկային դործակսւլր վճարում է տույժ0. 04.տոկոսի չափով։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրբի 251 րդ հոդվածի կադմակերսլությաններն ու ֆիդիկւսկան անձինբ ւիոխադրտմիջոցների դույբւսհւսրկի տարեկան դումարներր իրենց պետական գրանցման/հաշվսաման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճւսրոււք լքինչե հարկային տարվա դեկտեմբերի 1 ր ներւսոյւսլ։Համաձայն «Տեղական ինբնակսւոավարմսմւ մասին** ՀՀ օրենբի 38 րդ հոդվածի՛ հւսմայնրի ղեկավարդ որպես սեփական լիադորություն, օրենբով սահմանված կարգով կսւդմւսկերւդում է դույբահսւրկի գանձումը, ինչպես նաե տեդակւսն հարկերը, տուրբերր հ վճարները չվճարոդ ւսնձանց նկատմամբ օրենբով սահմանված վարդով կիրւսոոււք է համասրստասիւան միջոցներ։Ելնելով վերոդրյւսփց ն դևկավսւրվելով ՀՀ Սահմսւնադրությւսմբ, ՀՀ հարկային օրենսդրբով, «Նորմսոոիվ իրափսկան սմլտերի մասին», «Տեդսւկան ինբնակաոավարման մասին–, «Վարչարարության հիլքունբների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենբի 53 րդ, 58 60 րդ հոդվսւծներով, որոշումԼմ1. Սաեվոսն Վարդդեսի Մուսսյանից հօդուտ Դսսիսս հսսհսյնբի բյուջե. դւսնձել րնդւսմենը 160 700 ւ(եկ հարյուր վաթսուն հւսդւսր յոթ հարյուր ՀՀ դրաւք լղոզես 1)5 001 0347-0013-003, 05 001– 1 1540017, կսւդաստրային ծածկադրով սմւշարժ դույբերի, ՀՀ ՀՐՐ ի կոդմից սդսսմադրված փոխադրաւքիջոցների հւսշվսաւևսն ու դնահատման սսիսդներ|ւ \՚.\2 21213 մւսկնիշի 31 ԼԼ 990 պետհամսւրանիշի ւիոխւսդրւսմիջոցի դույբահարկերի դոււքար, ներսայսդ տույժհրր։2. Սույն որոշոււքը կարող է վարչական կարգով բոդոբսւրկվելԴսւվսսփ հսոքւսյնբապետին դրա ուժի մեջլքտնհլու օրվսւնից երկու ամսվա րնթացբում կամ Հայաստանի Հանրապեաությւսն վարչական դատարան՜ երկամսյւս ժամկետում։3. Սույն որոշման պւսհւսևջները չկատսդւելու դեւզբու մ, «Վարչարարությսմւ հիլքունբների հ վարչական վարույթի ւէասին» ՀՀ օրենբի 88-րդ հոդւ|ածու| սահմանված կարգով այն ենթսւկա է հարկւսդիր կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կսւտարոււքն ւսսրսհովոդ ծաւսսյությսւն միջոցով անբոդոբսւրկելի դառնսւլուց եոամւդա ժամկետում։4. Սույն որոշման կսսոարւքսւն ընթւսցթի ն1 դեկավա րը։ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿՍ.
20ՉօԼ թ ^բ.Դւսվսւո



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՌԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐՏԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոանի Հանրսւպետույպան Գեղսւրքունիքի մստզի Գավառ համայնք2.2., Գեղւսրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՅոզՅ§հՅզՅք6էՅրՅՈ@§աՅմ.<։օա
Ո Ր Ո  Շ ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թւ| ականի \՛ 725-ԱԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Աշոսւ Բարկենի Մովսիսյանը (անձնսպի|։ .ՃՏ0455925, ՀԾՀ 3314600259, հաշվառված ՀՀ ԳԵղսւրքունիքի մարզ ր. Գավւսո համայնք, ք Գավառ, Կւսրեյան ւիոզ. 5 րղ փկղ. սւուև 4) հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի կաաարել զույքսւհարկ վճսւրելու պարաականությունները, ինչի կապակցությաւփ 2022 թվակսւնի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30 րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավւսռի համայնքապեւոարւսնի աշիւասսսկսւզմոևմ հարուցվելէ վսղւչական վարույթ՜ զույքահարկի զումարևերի զանձման հւսրցի քնւնույօյւււն նպատակով։«Վարչւսրարության հիմունքների հ վստչսւկան վարույթի Ա՜սուին» Հւսյասաանի Հանրսւպեսւությւսն օրենքով սահմանված կսւրզով հսւրուցված հ իրականւսցփսծ վսւրչւսկան վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամւսնբների բւսզմակողմւսնի, յյվւվ հ օբյեկտիվ քննույպւսն արղյունքում, քւսցահայտելով զործի բոլոր հանզամանքներր, վարչւսկւսն մարւքինր հասսսստված 1, համարում հետնյալը.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՌԻՆԵԱ 1Ի ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողլքից տրւսւհսղրվտծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ քաղաքի 05-001 ֊1085– 115, 05-001– 1007-095, 05-001– 1077-320, 05 001 1043 035, 05 001-1039 0626, 05 001 1007-0085 կաղւսսսղոսյին ծւսծկազրով անշարժ զույքերը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված ւիո|սաղ|։ւսմիջոցների հաշվսւռման ու զնահատման տվյալների Օ.Ճ7. 24-10 մակնիշի 31 ԼԼ՛ 718 , պեւոհամարանիշի ւխփւաղրամիջոցը հանղիսանում է Աշոտ Բարկենի Մովսիսյանի սեւիսւկանությունը։Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն ենյ»ակա զույքահւսրկր կազմոււք է 16110/տւսսնվեց հազար մեկ հարյուլւ/; ՀՀ ղրամ, իևչր 2008 2021 թյ̂ . Ժամսւնակսւ1սստվածում չի վճււղւվել, իսկ Աշոտ Բարկենի Մովսիսյանի կողմից նշված ժամւոնւսկւսհասոիսծի զույքահսղմյր օրենքով սւսհւքւսնված ժւսմկեւոում չվճւսրհլու արղյունքում ստւսջացել է զույքահարկի հսսւսղւ սաւյժ 5965/հինզ հազար ինն հարյուր վաթսունհինզ/ՀՀ ղրամի չափով։Փւվսւսղրամիջ-ոցների հւսւքսղւ վճարմւսև ևնթակւս զույքսմսւղւկր կսսյմում է 29896/քսւսնինն հազայ։ ութ հւսրյուր իևնսունվեց/ՀՀ ղրսւմ, ինչր 2019-2021 թթ. ժամանտկահատվսւծու մ չի վճւսրվհլ, իսկ Աշոտ Բարկենի Մովսիսյանի կողմից նշված ժաւևսնակսւհսսռվսւծի զու ւ|սս1սսրկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքոււ.1 տռաօացել I. զույքահարկի համար տույժ 5933/հինզ հազար ինն հսղղուր երեսունևրեք ՀՀ ղրւսմի չսսիով։2022 թվականի սեպտեւքրեյւի 02 ին «Վւսրչւսրսւրւս թյսւն հ վայւչակսւն վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30 րղ հողվածի 1 –ին մասի ,,բ" կետի հիլքքով Գավսւռի 1սսւքայնքաս|ետարանուլք հարուցված վարչական վարույթի շրջանակւսներոււք 2022 թվւււկւս1վւ սւղտեւքբերի 19 ին հյոսվիրվելեն վարչական վարույթի լսոււքների, ոյփն մասնակցելու նպատակով սրստշւսճ ծանուցվհլ է մւիմք 02.09.2022թ. ծանուցում Ձ2ժՁրՅր.Ձա կսւյքում/ Աշոտ Բարկենի Մովսիսյանր։ Վևրօինս չի նէղւկայացել վարչակւսն վարույթի լսումն երին։ 19.09.2022թ. վարչական վայաւյթի լսոււքնեյւն իրւսկանացւ|եյ են պսւտշաճ ծաևուցվւսծ Աշոտ Բարկենի Մովսիսյանի րացակայությտմյ՝։



Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԷ;ԼՈԻ 1 Ի Ա Ն Ա Վ Ո Ր Ո Ի Ա ԸI I  Սահմանադրությաե 45֊ րդ հոդփսծի հւսմւսձւսյն՝ յու րաքանչյու ր որ սրսրսոսվոր է օրեերւս| սահմանված կարդով ե չափով ւհււծել հարկեր, աարրեր. կատայւել պետական կամ համւսյնրսդին բյուջե մուտքսպրվող պարաադիր այլ վճարումներ։ձամաձայե ԼԼ  Պարկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ դույրի հւսրկր հարկ վձարոդևերին սեփականությւսն իրւսվունրով պաականոդ հարկԱ՜ան օբյեկւո 1սսմարվու| անշարժ դույրի համար սահմանված կարգով ձայասւոանի 1անրւսպեւոությւսն հւսմայնրների բյուջեներ վճւսրվոդ ւոեդական հարկ է, որը կսւխվսւծ չէ հարկ վճսւրոդների անսւեսակսւն զործունեությւսն արդյունրներից։ ճամւսձայն ԼԼ  Պարկային օրենսզրքի 239-յւդ հոդվածի ւիոիւսւդրաւքիջոցի գույքահսդւկր հարկ վճարոդներին սեւիսւկանությւսն իրւսվունրով ւդսոոկանոդ հարկման օրյեկա համարվոդ ւիոխսւդրամիջոցիների համար սահմանված կարզով ձայասւոանի ձանրսսդեւոության հաւքւսյնքների բյուջեներ վճարվոդ ւոեդական հարկ է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճարոդների ւոնւոեասկան զործունեությւսն արդյունրներից։ ձւսմւսձւսյն I I  հւսրկային օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կազմւսկերպությունները հ ֆիզիկական անձինք անշարժ զույքի ասւրեկան գումարները /այդ թվում Օրենսզրքի 231 րդ հոդվածի 3 յւդ մասով սահմանված դեպքերոսք ու կարզով հաշվարկված ւսնշւսրժ զույքի հւսյւկի որսրտսւվորտ թյան գումարները անշարժ զույքի զանվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարոււք լքինչհ հարկային ասդոիս դեկտեմբեյփ 1 ր ներաոյսւլ հսւշվի աոնեյով սույն հոդվածով սսւհւքւսնվսւծ աոաևձնւսհատկու թյունները։ձամաձայև ձձ հարկային օրենսզյւբի 240 րդ հոդվածի փւվսսւդրամիջոցների զույբւսհւսրկ վճարողներ են համարում կւսզլքւսկերպություններն ու ֆիգիկական անձինք։ ձամւսձայն I I  1արկւսյին օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերիզծով հարկային սրսրտափդաւ թյուննեյփ կաաարում ՚մարոււԼ է համայւվում Օրենսզրքին համապասոսս|սան հսւշվւսրկված ւ|ճարմսւն ենթսւկահարկի, ինչպես նւսհ դրա զծով տույժերիհ /կւսմ/ աուզանքների գումարների վճսդւումր հաս՜ասրսսոսսխան հարկի զծով պարւոսւվորությունը հաշվառոդ տեղական բյուջեի զանձաս|ետական հւսշվին։ 1ւսմւսձայն I I  հարկային՜ օրենսզրքի 401 ֊յւդ հոդփսծի հարկի վճարումը սահմանված ժւսմկետնե|փց ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքանչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ Տարփային գործակալը վճարոււք է տույժ0. 04.տոկոսի չւսփուի 1սւմւսձայն I I  հարկային օրենսզրքի 251 րդ հոդվածի կսւզմակերպություններև ու ֆիզիկական անձինք վախադրամիջոցնեյւի զույքահարկի տարեկան զոււքարները իրենց ւդեւոտկւսն զրաևցմւսն /հաշփսոմւսն/ վայրի հւսւքայնքի բյուջե Տ.ն վճարոււք մինչհ հարկային ւուսյւվսւ դեկաեւքբերի 1 յւ ներսայւսլ։1սւմաձայն «Տեղական ինքնակաոավսդւման լքաւվւն» I I  օրենքի 38 րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարդ որպես սեւիական փազորություն, օրենքով սահլքանված կարզով կւսզմակերպու լք է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նւսհ տեղական հարկերը, տուրքեյւր հ ւ|ճտյւները չվճարոդ ւսնձւսնց նկատմամբ օրենքու| սահլքանված կւսրզով կիրառոււք I. համապատասխան միջոցնեյւ։Ելնելով վերոզրյսւփց հ դեկւսւխսրվելով I I  1)ահմանադյւու|.)յաւքբ, I I  հարկային օրենսգրքով, «Յսդւմւստիվ իրավական սփտերի մասին», «Տեղական ինքնւսկսաւսւիս|ււքան մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչակւսն վարույթի մասին» I I  օրենքի 5,3 րդ, 58 60 րդ հոդվածն11|ւով, որոշումԼմ1. Աշոտ Ր-աբկևնի Մովսիսյւսնից հօզոււո Դաւիսւ; Տսսւքայնքի բյուջե գանձել րնդսւմենր 57904/հիսունյոթ հազար ինն հսւյդուր չորս/11 դրւսմ որսյես 05 001 1085 115, 05 001 1007 095, 05 001 1077 320, 05 001 1043 035, 05-001– 1039-0626, 05-001– 1007-0085 կադսոսո|սսյին ծածկազրով անշարժ զույքերի, I I  1ՔԲ–ի կողմից տրւսմադրւ(ած ւիոխադրսւմիջոցնեյւի հւսշվաաքւսն ու զնահսսոման տւիւսլների (1.Ճ7, 24 10 մակնիշի 31 ԼԼ՜ 718 պետհսւմարանիշի ւիոխադրամիջոցի զույքսւհւսրկերի գումար, ներաոյսւլ սաւյժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարզով բոդոքսւրկւ|1զ Գավաոի հաւքւսյնքսւպետին դրա ուժի մեջ լքանելու օրվւսնից երկու ւսմսվսւ ընթացբոււք կսսք 1այաստանի 1սւնրաս|եաույ<)յւսն վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկեսաւլք;3. Սույն ոյւոշւքւսն սյսւհանջները չկատսւրե|ու դեսյքու լք, «Լ1,արչսդ՜ոս|ւության հիւքունքնեյւի հ վարչական վսդաւյթի լքւսսին» I I  օրենքի 88 րդ հոդվածով սահլքանված կարզով այն ենթւսկա է հարկադիր կատարման՝ I I  ԱՆ 1ւսրկադիր կսւսուդաււքն ասրսհովոդ ծսոոսյության միջոցով ւսնբոդոբարկեփ դաոնալուց եուսլքսյա ժամկեւոում։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈ ԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հայաստանի Հաերապեաոևթյւսն Գեղարքունիքի ւհսյւգի Գւսվւսռ հւսւքւսյնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ք^ՅոզՅլ>հՅգՅք6էՅրՅո@§աՅմ.<։օա

(1 ր  Ո Շ ՈԻ Մ22 ՍԵՊՏԵՄՐԵՐԻ 2022թւ|ականի IV 726 ԱԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆԳԱ ՎԱ Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Արշավիր Ռազմիկի Հակոբյւսնր (ւսնձնազիր 001369701, ՀԾՀ 1701670232, հաշվսաված ՀՀ ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք, ք Գավաո, Ագւստության վաղ. տուն 20 ) հանղիսաևալով զույքահարկ վճարող սուքյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ վճարելա պսւրտակւսնությունները, ինչի կւսպսւկցու թյամյ՝ 2022 թվակսւնի սեպտեմբերի 02-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" եևթակեսփ հիմքով Գավառի համայնբւսպեւոա|ոսնի աշխասոսկագմում հսւրուցվեյ Է վարչական վսւրույթ՝ գույքահարկի գումարների գանձման հարցի քննության նսրստւսկով։«Վայւչարարության հիմունքների հ վարչական վարույթի մասին» Հայւսսաւսևի Հւսնրտւղեւոության օրենքով սահմանված կւսրգով հւսրուցվւսծ հ իրւսկանացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի փաստական հանգամանքների բսւգմակողմանի, լրիվ հ օյ՚յեկտիվ քննության սւրղյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինր հաաոսւտված հ համարում հհտևյւսլր.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրփսծ ՀՀ Հարկային օրենսգրքով սահմանված գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համւսրվող Գավաո քսւղւսքի 05 001 0314-0018, 05 001-0006-0005, 05-001– 314-013-01/11-13, 05-001-0314-0016, կաղասսղսսյին ծւսծկագրով անշարժ գույքերը, ՀՀՀՔՐ-ի կողմից տրամաղրվսւծ փոխաղրամիջոցների հաշվաոմւսն ու գնահատւհսն ավյսղների V\7. 21214 մսւկնիշի 79 ՏՏ 777 , ձ/1ՃՔՐհԲ1ձՏ–8ՏԻ1՚Հ Տ 500 Լ մւսկնիշի 07 ՔՍ 007 ւղետհամարանիշի փոխւսղրւսլքիջոցները հանղիսանում Է Արշսւվիր Ռագլքիկի Հակոբյանի սեփականա թյունր։Անշարժ գույքերի համար վճսւրման ենթսւկսւ (|ույքահսւրկր կագմում Է 31200/եյւեսունմեկ հազար երկու հարյուր/ ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2014 2021թթ. ժամանակահաավածում չի վճսւրվել, իսկ Արշավիր Ռազմիկի Հակոբյանի կողմից նշվսւծ ժսւմանակահասւվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու սւրղյունքում աուսջացել Է գույքահարկի համսղւ տույժ 10100 տաս հւսգւսր մեկ հարյուր, ՀՀ ղրամի չափով։Փոխաղրամիջոցների համար վճսւրւհոն ենթսւկսւ գույքահարկը կւսզլքում Է 311350/երեբ հարյուր տասնմեկ հագար երեք հարյուր հիսուն/ՀՀ ղրսւմ, ինչր 2016 202 1 թթ. ժաւքանակւսհատվածոււք չի վճսւրվել, իսկ Արշավիր Ռազմիկի Հակոբյանի կողմից նշված ժամանակահսսովածի գույքահարկը օրենքով սսւհմանված ժամկետում չվճարելու սւրղյունքում սւոաջւսցել Է գույքահարկի հսււքւսր տույժ 131000/ւէեկ հարյուր երեսունմեկ հսւգւսր/ՀՀ ղյւամի չւսվավ։2022 թվականի սեպտեւքբևրի 02-ին «Վսղւչսղաւրու թյան հ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքաււ|ետարւսնում հւսրուցվւսծ վարչական վարույթի շրջանակաևերում 2022 թվականի սււրոեմբերի 19 ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի լսումների, որին մւսսևսւկցե|ու նպատակով սրստշաճ ծանուցվՒղ 1; հիմք 02.09.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ա կայքում/ Արշավիր Ռագլքիկի Հակոբյանը։ Վնրջինս չի ներկւսյացել վարչական վւսրույթի լսոււքներին։ 19.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումնեյւն իրւսկանացվել են պատշաճ ծսւնուցված Արշավիր Ռազմիկի Հակոբյանի բացակայությւււմբ։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ՀՀ Սահմաևադրությւսն 45-րդ հոդվածի հւսմաձայե՛ յուրւսբւււհչյուր ոք> պարտավոր հ օրենբով սսւհմանւխսծ վարդով ն չափով մուծել հարկեր, տարբեր, կսւտարել սյեսսսկաե կամ հաւքւսյնբային րդուջև Ա՚ոււոբադրվող պարասւդիր այլ վճարոսքեեր։Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրբի 224 րդ հոդվածի ւսնշարմ դույբի հարկը հարկ վճսւրոդներին սեւիւսկանության իրսւվունբով պատկանոդ հսւրկմւսն օբյեկտ հտմարվոդ անշարժ դույբի համար սսւհմանւ|ւսծ կարդու| Հւսյասսոսնի Հանրւսւդետության հաւևսյնբների բյուջեներ վճւսրվոդ աեդական հարկ է, որը կւսխվւսծ չե հարկ վճարոդների տնտեսական դործունեությւսն սւրդյունբներից։Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրբի 239-րդ հոդվածի ւիրփւսւդրամիջոցի դույբահարկը հււդւկ վճւսրոդներին սեւիւսկւսնության իրտվունբով պատկանոդ հստկման օբյեկտ հաւևսրվոդ ւիոխւսդրամիջոցիևերի համար սահմանված կսւրդով Հայաստանի Հւսնյոսւդեաու յ«>յւււն հւսւքայնբների բյուջեներ վճւսրվոդ տեդակւսն հււդւկ է, որը կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական դործունեությւսն սւրդյունբներից։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրբի 236-րդ հոդվածի կսւդւ(ակերւդությունները հ ֆիդիկական անձինբ աևշւսրժ դույբի տարեկան դումարներր /այդ թվում Օրենսդրբի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպբեյաւմ ու վարդով հաշվարկված անշարժ դույբի հւսյւկի պսդսուսվորությւսն դոււքարներր / աևշւսրժ դույբի դւռնվեյու վայրի հալքայևբի բյուջե են վճարում լքինչն հարկային ասդոիս դեկտեւքբերի 1-ը ներառյալ հաշվի ւսոնելու| սույն հոդվսւծով սահմանված առանձնահատկու թյաններր։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրբի 240 րդ հոդվածի վախադրսսքիջոցների դայբսւհարկ վճարոդներ են համարում կադմակերպություններն ա ֆիդիկւսկան անձինբ։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրբի 46-րդ հոդվածի աեդական հարկերի դծով հարկային ւդարաաւիդւու թյունների կատարում ՚մսւրուլք/ ե համարվում Օրենսզրբին համապաաւսսիսսն հաշվսդւկւիսծ վճարման ենթակահւսրկի, ինչպես նաե դրա դծով տույժերիև/կամ/ տուդանբների դուլքսւրնևրի վճարումը համասրսասսփսսն հւսյւկի դծով պարտավորությունը հաշվառոդ տեղական բյուջեի (|անձաւդեւուսկան հաշվին։ Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրբի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարուլքը սահւքանւիսծ ժսսքկեաներից ուշացնելու դեւդբոււ( ժամկետաևց յուրաբանչյուր օյոիս հւսմսդւ հարկ վճւսրոդր կսւմ հարկային դործւսկալը վճարում է տույժ0. 04.տոկոսի չափով։ Հսւմւսձայն ՀՀ հարկային օրենսդրբի 25 1 րդ հոդւիսծի կւսդմւսկերպություններն ու ֆիդիկական անձինբ վւոխադրւսւքիջոցների դւււյբւսհւսրկի սոսրեկան դււււքարներր իրենց պետւսկւսն դրանցման /հւսշվսամւսն/ վայրի հւսմւսյնբի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տւսրվւս դեկտեմբերի 1 ր ն երառյալ։Համաձայն «Տեդակւսն ինքնակսաավսւրման ւևսսին» ՀՀ օրենբի 38 րդ հոդվածի՝ համայնքի դեկւսվարր որպես սեփական լիադորություն, օրենբով ււահմանված կսդս|ով կադւ1սւկերպոււք է դույբահւսրկի դանձոււքը, ինչպես նւսև տեդակւսն հւսրկերը, տարբերը հ վճարները չվճարոդ անձւսնց նկատմամբ օրենքով սահմանված կւսրդով կիրառում ե հաւքասրստաս|սան միջոցնI.յւ։Ելնելով վերոդրյւսլից ե դեկավւսրվելով ՀՀ Սահմսւնւսդրու|<))ւսւ(բ. ՀՀ հսդւկային օրենսդյւբով, «Նորմատիվ իրավական սւկտերի լքասին», «Տեդսւկան ինթնւսկւսռավարլքւսն մասին», «Վւսրչսդաւրությւսն հիմունբների և վարչական վարույթի ւ(ւսսին» ՀՀօրենյվւ 53֊րդ, 68 60 րդ հոդփսծնհրուի որոշումևմ1. Արշավիր Ռադմիկի Հսւկոբյանից հօդուտ Դավւսռ հւսմւսյնբի բյուջե, դսւնձել րնդւսմենր 483650 չորս հւսյդուր ութսուներեբ հւսդւսր վեց հւսրյույւ հիւտւն ՀՀ դրամ որպես 05 001 0314 0018, 05-001 0006 0005, 05֊ 001 ֊314-013-01 11-13, 05-001-0314-0016. կսպասսդաւփն ծածկադյավ անշարժ դույբերի, ՀՀ ՀՔԲ-ի կոդմից ւորամադրվսւծ փոխւսդրամիջոցնևրի հւսշւ|ււաւքւսն ու դնահատւ(ան տվյալնևյվւ \՚.\՚Հ. 21214 մակնիշի 79 ՏՏ 777 , 191Ր1̂ (2ՏԼ)1ւՏ–ՔԼԻյ2 Տ 500 Լ լքսւկևիշի 07 ՐՍ 007 սյետհաւհսրանիշի ւիւվսւսդրւսւքիջոցների դույբահարկերի դու մւսր, ներսայսդ տույժերլւ։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարդով բոդոբսդւկւ|ել Դսսիսոի հսոքւսյնբսււդետին դրւս ուժի լքեջ մտնելու օրվսւնից երկու ամսվա րնթացթում կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատսդւան՝ ե ր կ ա մսյ ա ժ ա մկ և տ ո ւ լք:3. Սույն որոշման պահանջները չկւստւսրելու դեւդբամ, «Վստչարարա թյան հիւէունբնեյւի ե վարչւսկան վարույթի մասին» ՀՀ օրենբի 88 րդ հոդվսւծով սահմանված կսւրդով այն ենթւսկա Է հարկադիր կատարման՝ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կւստտրումն ւսււրսհովոդ ծաւադույպան միջոցով ւսնբոդոբարկելի դառնալուց եոամսյսւ ժամկետոււք։4. Սույն ոյւոշլքան կատւսրմսմւ յւնթւսցբի դեկսւվարը։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻԳ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հայ սատանի Հւսնրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնքՀՀ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՁ§հՅզՋթ6էՅրՁՈ@տաՋւ1.<։օա

Ո  Ր Ո  Շ Ո Ի  Մ26 ՍԵՊ ՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակսւևի Ի1 727-Ա
ԳԱՎԱՌ* ՀԱՄ ԱՅՆՔԻ ՀԱ Ց Ա Ռ Ա Տ  Թ Ա Ղ Ա Մ Ա Ս Ի  Հ. Ա Բ Ր Ա ՀԱ Մ Յ Ա Ն  1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ Թ ԻՎ 37 ՀԱ Ս Ց Ե Ո Ի Մ  Գ Տ Ն Վ Ո Ղ  Ա ՆՇԱ ՐԺ  ԳՈԻՅՔԸ Բ Ա Ժ Ա Ն Ե ԼՈ Ի ; ՀԱ ՍՑԵ Տ Ր Ա Մ Ա Գ Ր Ե ԼՈ Ի  Ե Վ  ԻՆ Ք Ն Ա Կ Ա Մ  Կ Ա Ռ Ո Ի Ց Վ Ա Ծ  ԾՄԾԿԸ Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ա Ն  Ճ Ա Ն Ա Չ Ե ԼՈ Ի  Մ Ա Ս ԻՆ

Ղեկավարներս) «Տևղակսւև Իևքնակառավստմսւն Մասին» ՀՀ օրենքի 35֊րղ հողվածի 24) կետի պահանջներով, ՀՀ Կսասո|արությւսն 29.12.2005թ. «Հւսյաստանի Հանրապետության քաղաքւսյին և զյուղակսւն րնսւկավւսյրերում ներրնակավայրւսյիև սւշխարհազրակաև օբյեկաների սւնվաևակոչման, անվաևափոխության, անշարժ գույքի՝ ըսա ղրա զանկելու և /կաս7 տեղա կայ ման վայրի համարակսւլման, հասցեավորմսւև ու հասցեների պետական զրւսնցման կարզր հաստատելու և հասցեների զրւսնցման լիսւզոր մւսրմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն որոշմաև մեջ յրացումևեր ե փոփոիաւթյունևեր կւստսւրելու մասին ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021 թ֊ի Ի1233-Ն որոշման, 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրիևակաևւսցման և տնօրինման կարզր հսատսւաելու մասին» թիվ912֊Ն որոշումևերի պահանջներով և հիմք ընղունելով ինքնակամ կսաույցների հաշվսաման տվյալների մուտքւսզրմաև ծւսծկազրերը 202281՝Ժ6ՃՕՃ ե 2022հյՏ^հյԻ1, մուտքազրվսւծ 14.09.2022թ և Զոյա Աղվաևի Սիրականյւսնի/ծնկած 12.06.1953թ–ին/ ղիմումը, «Ուրբւսն Հաուսիևզ» ՄՊԸ կողմից տրված հողամասի ու շեևք– շիևությւանների հատակսւզծերը, որի համաձայն Գավառ համայնք Հացսաատ թաղսսքաս Հ. Աբրահամյսւն 1-ին փողոց թիվ 37 հասցեում զտևվող անշարժ զույքը չսւփ ա զրվելէ /ծածկագիր 05-001-0454-0005/, որը .Զոյա Աղվսւնի Սիրակաևյաևիև, Արման Միշսւյի Բսւխտիկյանիև և Անևա Միշւսյի Բսվսսփկյւսնին ընդհանուր բաժևային սեփակաևությւսն իրավուևքով պաականող անշարժ զույքն 1,, ո ր ո շո ւմ ե մ  1 2

1. ՀՀ Գեղսւրքունիքի մարզ Գավառ համայնք Հացառատ թաղամաս Հ. Աբրահամյւսև 1 ֊իև փողոց թիվ 37 հւսսցեում զտնվող /վկայական՝ Ի1 21072022-05-0042 տրված 21.07.2022թ., կսւղաստրային ծածկւսզիյւ 05-001-0454-0005/ զույքից սաաևձևացևել 11.9 քմ /որից 8.5քլք օրևւսկաև է, իււկ 3.4քմ իևքևւսկւսմ կառուցված 1980թ–ին/ լքսւկերեսով շեևք շինություևը և տրամւսղրել ՀՀ Գեղսւրքունիքի մարզ Գւսվւսռ համայնք Հացսաւստ թաղսսքաս Հ. Աբրահամյսւն 1-ին փողոց թիվ 37/1 հասցե, իսկ հողսւտւսրածրի ն լքնացած շեևք շինություևների հւսսցեև յապևել ւսնւիոփոխ ՀՀ Գեղսւրքունիքի մւսրզ Գսւվսա համւսյնք Հացւսռսւտ թաղաւքսւս Հ. Աբրահամյսւն 1֊ին փողոց թիվ 37 հւսսցեն։2. Զոյա Աղվսւնի Սիրականյւսնի, Արման Միշսւյի Բսւիւսփկյաևի և Անևա Միշսւյի Բախտիկյւսնի կողմից ինքնակամ կառուցված 20.5 քմ ւհսկերեսով շենք-շիևությունը /որը մուտքազրված է 17.1 քլք Հ022Ի4ՏՆ\; 1Հյ Րմ ծսւծկազրով և 3.4 քմ 202281Վ6Ճ1)Ճ ծւսծկւսզրով, կւսռուցված 1980 թ-իև/, ճաևսւչել օրինական։



3. Շենթ շինություններր >եև հակսւսոնմ քաղաքսւշիևական եորմեյփն ն ղրսւևց մակերեսները որոշվում եե քարտեգագրմւսն, գեողեզիայի, չափագրմսւն /հաշվսամաէւ/ ե հողաշիևսւրարության գործունետ թյուն իրակաեսւցևելու իրավուևք ուեեցորլ կսպմակերպությունևերի /ւսնձի/ կողմից արված հատակագձևրին համապատասխան։4. Սույն որոշու մր ներկայացնել ՀՀ անշարժ գույքի կադասարի կոմիտեի անշարժ գու յքի գրսւնցման միասնական ստորաբաժանում՝ գույքային իրավուևքևերի պետական գրւսնցում կատարեյու եսւմար։5. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գավաո համայնքի ղեկավարի տեղակսղ Գ. Բոշյւսնի վրսւ։



ՀԱ ՅԱ ՍՏԱ ՆԻ ՀԱ ՆՐԱ Պ Ե ՏՈՒԹ ՅԱ Ն Գ ԵՂ Ա Ր Ք Ո ՒՆ ԻՔ Ի Մ Ա ՐԶԻ ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻՂ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
Հայաստանի Հանրապետության Գեդարքունիքի մարզի Գսսիսռ համայնքՀՀ, Գեդարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 լ՝^ՁոզՁ§հՋզՁք6էՋրՁՈ(3)§րոՅմ.շօրո

Ո Ր Ո Շ ՈՒ՝ Մ26 ՍԵՊ ՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 34 728–Ա
ՀԱ ՅԱ ՍՏԱ ՆԻ ՀԱ Ն ՐԱ Պ Ե ՏՈ ՒԹ ՅԱ Ն  ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄ ԱՅՆՔԻ Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  Ս Ա ՀՄ Ա Ն Ն Ե Ր Ո Ւ Մ Գ ՏՆ Վ Ո Ղ  Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ը  ՀԱՄ ԱՅՆՔ  ԱՅՒՆ Ս ԵՓԱԿ Ա Ն Ո ՒԹ Յ Ո Ւ Ն  Ճ Ա Ն  Ա Չ Ե ԼՈ Ւ Մ Ա Ս ԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Հոզւսյին օրենսզրքի 101 ֊րզ հոդվածով և «Տեդական ինքնակառավարմսւն մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով, հիմք րնդունեյով քսւդաքացինևր Գսանիկ Թաթոսի Այեքսանյսւնին, Երանուհի Արտեմի Ալեքսանյսւնին, Թաթույ Գսանիկի Ալեքսսւնյանին, Մացակ Գառնիկի Ալեքսաևյաևին սևփականության իրսւվուևքով պւստկւսնոդ հոդսւմասերից/վկայական 342015606 տրված 2005 թվականի սեպտեմբերի 01-ին, վկայական 312015604 տրված 2005 թվականի սեպտեմբերի 01-ին, վկայական 312015605 տրված 2005 թվականի սեպտեմբերի 01-ին, վկայական 342015603 տրված 2005 թվականի սեպտեմբերի 01-ին / հրաժարվելու մասին դիմումը, որոշում  
եմ

1. Քւսդաքացիներ Գառնիկ Թաթոսի Այեքսաևյանիև, Երւսնուհի Արտեմի Այևքսանյանին, Թաթույ Գառնիկի Ալեքսաևյաևին, Մացակ Գառնիկի Այեքսանյսւնին սեփւսկւսնության իրսւվուևքով պւստկւսնոդ ք. Գավառ հսւսցեում զտնվոդ 0.14 հա մակերևսով 05-001 -1078-003 կադաստրային ծածկազրով զյուղատևտեսական ևշանակու թյւսն վարեյահոդերր, 0,07 հա մակերեսով 05-001– 1037-254 կադաստրային ծածկազրով, 0,15 հա մակերեսով 05-001-1037-272 կադաստրային ծածկազրով, 0,05 հա մակերեսով 05-001-1036-040 կադաստրային ծածկազրով խոտհարքը ճանաչել համայևքւսյին սեւիլսկսւնություն։2. Աշխատակազմի քարտուդսւրին՝ սույն որոշումն րնդունեյուց հետո՝ 15–օրյսւ ժամկետում այն ներկայացնելկսւդաստրի կոմիտեի անշարժ (յույքի զրտնցմսւն միասնական ստորաբաժանում որոշումից ծազոդ իրավունքնևրի պետական զրսւնցման համար։3. Աշխատակազմի քարտուդսւրին՝ հոդամասի նկատմամբ իրւսվուևք հավաստոդ վկայականը ստանալուց հետո՝ համայնքի ավազանա ւսռաշիկա նիստում ւսմազաևա հասսսստմսւևր ներկայացնել համայնքի զույքազրման վոսսսսսթդթերու մ յպ^ա^պդ/յոդ փոփոխություննևրր։

20^Բ-  Ո ....I....,

Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄ ԱՅՆՔԻ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր Գ . Մ Ա ՐՏԻՐՈ ՍՅԱՆ



ձԱ Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի ձԱ ՆՐԱ Պ ԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն Գ ԵՂԱ ՐՔ ՈԻՆԻՔ Ի ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔ Ի Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
ձայ սատանի ձաևրապետությւսն Գեդարքանիքի մարզի Գւսվսա համայնքձձ, Գեդսւրքունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՁզՅթ6էՋրՋՈ@§աՅւ1.օօա

Ո ք՝ Ո Շ Ո Ի Մ26 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐԻ 2022թվականի ւ\ 729-Ա
Գ Ա Վ Ա Ռ  ձԱ Մ Ա ՅՆ Ք Ի Ա . Ռ Ս Կ Ա Ն Յ Ա Ն  Փ ՈՂՈՑ 6/63 ԱՎՏՌՏՆԱԿ ձ Ա Ս Ց Ե Ո Ի Մ  Գ ՏՆ Վ Ո Ղ  ձԱ Մ Ա ՅՆՔ Ա ՅԻՆ Ս Ե Փ Ա Կ Ա Ն Ո ԻԹ ՅՌ ԻՆ  ձԱ Ն Դ Ի Ս Ա Ց Ո Ղ  Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ա Ն  Ճ Ա Ն Ա Չ Վ Ա Ծ  ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ Ե Վ  ՇԻՆՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԶՐԱՂ ԵՑՐԱ Ծ  Ոք՝ Ս Պ Ա Ս Ա Ր Կ Մ Ա Ն  ձ Ա Մ Ա Ր  ՆԱքսԱՏԵՍՎԱԾ ձՈ Ղ Ա Մ Ա Մ Ը  Ո Ի Ղ Ղ Ա Կ Ի  Վ Ա Ճ Ա Ռ Ք Ո Վ  Օ Տ Ա Ր Ե ԼՈ Ի  Մ Ա Ս Ի Ն

Ղեկավարվելով Տեդական Իեքեակսաավսւրմաե Մասին ձձ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կեաի ձձ կառավարության 18.05.2006 թ. թիվ 912-Ն որոշմւսմր հասաաավսւծ «Ինքնակամ կսաույցևևրի օրինականսւցման և անօրիևման կարզր հասս՜ւաաելա մասին», կարգի 34-րդ, 35-րդ, 35.1-րդ, 36– րդ, 37-րդ ե 39-րդ կեաերի Գավառ համայնքի ավադսւնու 09 սեպւոեմբերի 2022 թվականի թիվ 9 նիստի թիվ 108-Ա որոշման պահանջներով և հիմք րնդոմւեյով ինքնակամ կւսռույցն իրակսւնացրւսծ աևձ Մ կրտ իչ Յուրիկի Պարոնիկյանի, Գավառ համայնքի դեկավարիև հասցեադրվւսծ դիմումը հ օրինականսւցման համար սահւքսւնված վճարների անդորւսդրերր, նկատի ունենալով, որ ինքնակամ կառուցված ավտոտնակր օրենքով սահմանված կարզով օրինակաևացվել Է որպես համայնքւսյին սեփականության /անշարժ զույքի նկատմամբ իրավունքների զրւսնցման վկայական ՐՎ 01082022-05-0050, տրված 01.08.2022թ./, ո ր ո շո ւմ ե մ

1. Գավառ համայնքի Ա . Ոսկանյան փոդոց 6/63 ավտոտնսւկ հասցեում զտնվոդ համայնքային սեփակաևություն հանդիսացուր օրինական ճանաչվսւծ 64 քմ արտաքին /58,8 քւ1 ներքին/ մակերեսով ավտոտնւսկր և շինության զբադեցրւսծ ու սպւսսւսրկմւսն համար նախւստեսված0.00399 հա մակերեսով հոդամասր, համւսպատասխւսնաբւսր ավտոտնակի 1/մեկ/ քառակուսի մետրի համար 1209/մեկ հազար երկու հարյուր ին ր/ ձձ դրամ արժեքով, ըևդսւմենր 77400/յոթանասու.ևյոթ հազար չորս հարյուր / ձձ դրամ, ավտոտնակի համար առաևձնացված հոդամասր յուրսւքանչյուր 1/մեկ/քառւսկուսի մետրի համար 1221 /մեկ հազար երկու հարյուր քսսւևմեկ ձձ դրամ արժեքով, րնդսւմևնր 48800 /քառասունութ հազար ութ հարյուր/ 2ձ դրամ ե տվյալ միսւվորի նկատմամբ համայնքի սւնվւսմբ զույքւսյին իրավունքների պետական զրւսնցման համար իրականւսցվսւծ վճւսրևերի փոխհատուցմւսն վճարների 35000/ևրևսունհինզ հազար/ձձ դրամ արժեքներով, ադդւսկի վաճառքով օսսսրե|ու ինքնակամ կւսռույցն իրակսւնացրւսծ Մկրտ իչ Յուրիկի Պւսրոնիկյւսնին։2. Շենք շինությունները չեն հսւկւսսում քադաքաշինսւկսւն նորմերին ե դրաևց մակերեսները որոշվում են քարտեզւսզրմւսն, զեոդեզիայի, չւսփւսզրմւսն /հւսշվւսռման/ և հոդաշիևարւսրության զործունեություն իրւսկւսնացնե|ու իրսւվուևք ուևեցոդ կազմակերպությունների/անձի/ կոդմից տւսրված հւստակազծերին համապատասխան։



3. 2,աևձևարսւրել աշխատակսւզմի իրավաքաևական բւսմնի պետ Արա Գևորզյանին օրենքով սահմանված կսւրզով Մ կրտ իչ Յուրիկի Պարոնիկյսւնի հետ կնքերս ուզզսւկի վաճառքի պայմանսպիր։4. Որոշման կսււոնսրման հսկոզություևը զևել Գավառ համայնքի զևկավարի տեզսւկայ Գ. Բոշյանի վրա։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐ.9Ի ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասւոաեի 2անրսւպետությւսն Գեղսւրքունիքի ւհսրզի Գավսա համայնք2.2, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ. (0264)23423, (0264)22338 8ս\–սոզՅ&հՁզՅթ6էՅրՅՈ@8աՅւ1.<։օա
Ո Ր Ո Շ ՌԻ Մ26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւնի X 730 ԱԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵ(՝Կ ԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՌՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Գայանե Մուշեղի Չանղոյաեը (աեձեազիր .՚\.\0749832, 202 6614730304, հաշվառված 22 ԳԵղարքուեիքի մարզ ք. Գավառ հաւքայեք, ք Գավսւռ, Գր. Լուսսոխրչի 5) հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված կսւրզով չի կսւաարել զույքահարկ վճսւրելու պարտսւկաևությունները, ինչի կապւսկցությաւքբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 02֊ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30–րղ հողվածի 1-ին մասի ,,ր ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքապետւսրանի աշիասռակւսզմում հւսրուցվե) ե վարչական վարույթ զույքահարկի զումարների զանձմւսն հարցի քննության նսյւսաւսկով։«Վւսրչարարությսւն հիմունքների հ վարչական վարույթի մասին» 2այւսսւոանի 2անրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված ե իրակւսնացվւսծ վարչակւսն վարույթի ընթսւցքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկաիվ քննությւսն արղյունքում, բացահայաելով զործի բոլոր հանզսոևսնթները, վարչական մարմինր հաստատված հ համարում հետնյալը.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՌԻՆԵԱՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ2ամաձսւյն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրված 22 2արկային օրենսզրքով սահմանված զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համւսրվող Գւսվւսո քաղաբի 05001 0356 0011, կաղաստրայիև ծածկսւզրով անշարժ զույքերը, 22 2ՔԲ- ի կողմից տրամւսղււված ւիւվասղրւսմիջոցների հւսշվառման ու զնահատման տվյալների \;Ճ2 2121 մակնիշի 31 ԼՏ 548 , ււ|ետհսւմարանիշի փոխաղրամիջոցը հանղիսանում Է Գայանե Մուշեղի Չւսնղոյանի սեվսսկւսնութւունր։Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթսւկա զույքսւհարկր կւսզմում Է 4750/չորս հազար յոթ հարյուր հիսուն/ 22 ղրւսւհ ինչը 2016–2021թթ. ժաւքանակահւստվածու մ չի վճարվևլ, իսկ Գայանե Մուշեղի Չւսնղոյանի կողլքից նշված ժամանակւսհւստւիսծի զույբւսհարկը օրենքով սահմւսնված ժամկետում չվճւսրելու արղյունքում առաջւսցել հ զույքահարկի համար տույժ 1500 մեկ հազար հինզ հարյուլյ/22 ղրւսմի չափով։Փոխսւղրաւքիջոցի համար վճարլքան ենթւսկւս զույքահւսրկր կազւքում է 96000/իննսունվեց հւսզար/22 ղրամ, ինչը 2010–2021թթ. ժամանակւսհաւովւսծուլք չի վճսւրւ|ել, իսկ Գայանե Մուշեղի Չաևղոյաևի կողմից նշված ժամանակսւհաաւ|ածի զույքահւսրկր օրենքու| սահւքւսնված ժւսւքկեաում չվճարելու արղյունքում առւսջացել Է զույքահարկի համար տույժ 38200/երեսունու.թ հազար երկու հարյուր/22 դրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին «Վւսրչարարությսւն հ ւիպւչական ւիսրույթի մասին» 22 օրենքի 30–րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ կետի հիմքով Գաւիսոի 1սսւ(այնքապետւս|ոսնոււք հարուցված ւ|այւչւսկւււն վարույթի շրջանւսկանեյաւմ 2022 թւ|ակսւնի սսյտեմբերի 19 ին հրւււվիրվել են վւսրչակւսն վարույթի լսումների, որին մասնակցելու նպատակով ււրստշաճ ծանուցվել 1; հիմք՝ 02.09.2022թ. ծանուցում Ջ2ժՅրՁր.Ձրո կայքում/ Գայանե Մուշեղի Չանղոյւսնր։ ՎԵրջիևս չի ներկայսւցել վարչական վարույթի լսումևերին։ 26.09.2022|9. վարչական վարույթի լսոււքնևրն իրականացվել են պսւտշւսճ ծանուցվւսծ Գւսյւսնե Մուշեղի Չւսևդոյւսնի բացակւսյությամբ։



ՎԱ Ր ՉԱ Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ Ը Ն Դ Ո Ի Ն Ե ԼՈ Ի  2 Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր Ո Ի Մ Ը22. Սահմանաղրության 45-յպ հոդվածի հւսմտձսւյն՜ յուրւսքսւնչյույւ պ> ւդարտւսվոր հ օրէնքով սահմանված կւսրդով հ չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կասսսրե| ււ|ևւուսկաե կամ հւսլքայնքտյին բյուջե մուաքւսդրվոդ սրսրտադիր ւսյլ վճւսրոււքներ։ձամաձայե 22 2սւրկսւյին օրեեսդրթի 224 րդ հոդվւսծի սւնշալւժ դույրի հսւրկր հարկ վճսւրողներին սեփւսկաեությւսն իրւսվունրով պսւակսւնոդ հարկմսւն օբյեկսւ համարվոդ անշարժ դույբի հւսւէար սահմանված վարդով 2սւյասւոսւնի 2անրապեաության համայնբնհրի բյուջեներ ւ|ճարվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեռւթյան ստդյունքներից։2ւսմաձայն 22 2սւրկսւյին օրենսդրրի 239-րդ հոդվածի փո|սադրամիջոցի զույքսւհարկը հարկ վճալադնեըին սեւիսւկւսնությաև իրւսվունրով ւդսւտկանոդ հարկմսւն օրյեկտ հաւքարվոդ ւիոխւսդրամիջոցիների հւսւքսւր սւսհւքսւնված կւսրդով 2սւյսւստանի 2անրսւս|եաու թյան հւսմայնրների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կւսխված չէ հւսյւկ վճարողների տնտեսական դործունեա թյան արդյունրներից։ 2ամսւձսւյն 22 հարկային օըենսզյւքի 236 րդ հոդվածի կադլքւսկեյա|ություններր հ ֆիդիկական անձինք անշարժ դույրի տարեկան դումարները այդ թվում Օրենսդրրի 231 ֊րդ հոդվածի 3 րդ մասով սւսհմւսնված դեւդրհրում ու վարդով հւսշվւսրկվւսծ անշարժ դույրի հարկի պարտավորության դումարները / անշարժ դույրի դտնվեյու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային սոսրվա դեկտեմբերի Իր ներաոյսւլ հաշվի ւսոնելով սույն հոդվածով սսւհւևսնվւսծ առանձնւսհատկություննեյւր։2ամւսձայն 22 հարկային օրենսդրրի 240-րդ հոդվածի ւիոխադյւամիջոցնեյփ դույրահւսրկ վճարողներ են համարում կւսզւ1ւսկերպություններն ու ֆիդիկական սւնձինբ։ 2ամաձայն 22 2արկային օրենսդյւրի 46-րդ հոդվածի տեղական հսւրկերի ւյծով հարկային պարտւսվորություննեյփ կատարում/մարում/ է հաւհպ՜ւվում Օրենսզյ՜ւքին հաւ(տպատաս|սան հտշվսւրկված վճայսհսն ենյ<ոսկւսհւսրկի, ինչպես նաև դրւս դծով տույժեյփհ կւսմ տուդաևրների դումսւրների վճարումը հւսմասրստասխան հարկի դծով պաըտավոըությունը հաշվառոդ տեղական բյուջեի դսմւձաււ|ետական հւսշվին։ 2աւ(աձայն 22 հարկային օրենսդյ՜ւրի 401-յւդ հոդվածի հսդ՜ւկի վճայաւմը սահմանված ժաւքկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետաևց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարոդր կամ հարկային դործակալը վճարում է տույժ0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձայն 22 հարկային օյւենսզրքի 25 1 րդ հոդվածի կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք ւիոխաղրւսմիջոցների դույքահարկի տսդւեկան դոււէարները իրենց պետական դրւսնցման /հսւշւ|առւքւսն/ վայրի հաւքւսյնրի յդուջե են վճարւաք մինչհ հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ր ներառյալ։2սւմաձայն «Տեդակւսն ինրնակառսււիսրման մասին» 22 օրենքի 38 րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիադորության, օրենքով սահմանված վարդով կադմակերպում է դույքահւսրկի դաևձումը, ինչպես նաե տեղական հսւրկեյւը, տուրքեյւը ե վճարները չվճարող ւսևձանց նկատմամբ օրենքով սահւնսնվսւծ կւսրդով կիրառում է համասրսաասիսսն միջոցներ։Ելնելով վերոզրյափց ե դեկավայւվելով 22 Սա1ոևսնադյւությամբ, 22 հարկային օրենսդրքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60 րդ հոդվսւծներով, որոշումևմ1. Գայանե Մուշեղի Չանդոյւսնից հօդուտ Գավառ համայնքի յդուջե դսւնձել ընդամևնը 140 450/մեկ հարյուր քառւսսուն հազար չորս հւսրյուր հիսուն. 22 դյոսմ ոյոդես 05 001 0356 0011, կադաստրային ծսւծկադրով անշարժ դույքերի, 22 2ՔԲ–ի կողմից տրսւմադրված ւիո|ււադրամիջոցնե|ւի հաշվառման ու գնահատման տվյսւլևերի \  1ՀԼ 2121 մակնիշի 31 ԼՏ 548 պեւոհսսքւսրանիշի վա|սւսդրամիջոցի դույբւսհարկևրի դումւսր, ներառյալ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կստդով բոդոքսւրկվել Դ–ավսս)ի 1սսմայնքւսպևտին դրա ուժի ւքևջ մտնելու օրվանից երկու ւսմսվւս ընթսւցբուլք կամ 2այաստանի շանյսսսյետության վարչական դատւսրաև երկսւմսյա ժւսւէկետում։3. Սույն որոշման պահանջները չկւստարե|ու դեւդքում, «Վարչարայւու թյան հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 88 րդ հոդվածով սահմանված կայսյով այն ենթսւկսւ է հարկադիր կատարման՝ 22 ԱՆ 2ւսրկւսդիր կատարումն ասրսհովող ծաւաւյա թյան ւքիջոցով տնբոդոքարկելի դւսռնալուց եռւսմսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կասադւմւսն ընթացքի նկւստւ^ ^իյոսկանւսցնոււք է Գւսվառ հւււլքւսյնքիղեկավարը։ 2ԱՄԱ-ՅՆՔԻ ԴԵԿԱՎ2(ք.Գա վսա
՚ՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵՏՌԻ ԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրւսպետության Գեղարքունիքի մարզի Գսւվաո համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ. (0264)23423, (0264)22338 բ;ւ\ապսբհսզյրօէսրՋՈ@§րոՋ11.օօա
Ո Ր Ո Շ ՌԻ Մ26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի 731-ԱԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Ազւսրե Բւսղալի Գրիզորյւսնր (անձնսւզիր /\1՚0689270, ՀԾՀ 1807640248, հաշվսաված ՀՀ Գեղարքունիքի ւևսրզ, Գսւվսա համայնք, ք. Գավառ Ազսոռա թյան 21 37) հանդիսանալով զույքահսւրկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաաւսրել զույքահսւրկ վճարելու պւսրտականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի սեսրոեմրերի 09-ին «Վարչարարության հիմունբների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1- ին մասի ,,բ" ենթսւկեաի հիմքով Գավւսոի համայնքապեաարանի աշխւստակւսզմում հսւրուցվել I. վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զսւնձմւսև հսւրցի քննության նպատակով։ «Վարչսւրարությւսև հիմունբների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հսւնրապետության օրենքով սահմանված կարզով հսւրուցված ե իրւսկսւնացված վարչական վարույթի րնթսւցքում զործի վսսսսոսկան հւսնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության սւրղյունքում, բսւցահայաե|ով զործի յալոր հանզամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամսւղրված փոխաղրաւքիջոցների հւսշվւսռման ու զնահատման ւռվյւսլների, Ս.6.2 469 մսւկնիշի 31 ՏՍ 40Տ պետհամարանիշի վսփւաղրաւքիջոցը հանղիսանում է Ազւսրե Բւսղալի Գրիզորյւսևի սևւիականա թյունր, ինչր ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են հւսրկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճարմսւև եևթւսկսւ զույքահարկր կազմում է 106 000 մեկ հարյուր հինզ հազար/ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2008 2021 թյց. ժւսմանակահատվսւծու լք չի վձարվել, իսկ Ազսւրե Բւսղալի Գրիզորյանի կողմից նշված ժամանսւկահատվւսծի զույքահարկը օրենքով սւսհլքանված մամկետոււք չվճսւրելու արղյունքում աոաջացել Լ զույքահարկի համար տույմ 48200/թսւռասունութ հազար երկու հարյուր/ ՀՀ ղրամի չաւիով։ 2022 թվւսկանի սեպտեմբերի 09-ին «Վարչարարության հ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ կետի հիմքով Գավառի հսււքայնքսւպետարանում հսւրուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեսրոեմբերի 26 ին հրավիրվել են վսւրչակւսն վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսսոշաճ ծանուցվՒզ I. հիմք՝ 09.09.2022թ. ծանուցում սշմսրՁրարո կայքում/ Ազարե Բաղալի Գրիզորյւսնր։ Վերջինս չի ներկսղւսցել վարչական վարույթի լսումներին։ 26.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակւսնացվել են սրստշաճ ծւսնուցված Ազւսրե Բաղալի Գրիզորյանի բացւսկսւյաթյամբ։



ՎԱ Ր Չ  Ա  Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆ1;1.ՈԻ 2Ի1 Ո ,  Ա  < Լ Ո Ր Ո Ի ՄԸ12 Սահմւսնաղրության 45-յւղ հորդածի համաձայն՛ յույւսւթաււ յ̂ու |ւ ւ։յ> պաըսոսվոր է օրէնքով սահմանված կարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարէ) պետական կամ համայնքսւյին բյուջե մոսոքսւզրվող պաըտաղիր այլ վճւսրոււքներ։2սւմաձայե 22 2արկսւյին օրենսզրքի 239-րղ հողվածի փոխաղրւսմիջոցի զույքւսհարկը հարկ վճարողներին սեւիականության իրավունքով պսոոկանող հարկմսւե օրյեկսւ համարվող փոխսւղրւսմիջոցիևերի համստ սահմանված կարզով ձայասաանի 2սւնրապետության հւսմայնքների բյուջեներ վճստվող տեղական հարկ է, որը կսւխվւսծ չէ հսւրկ վճսւրողնհրի տնտեսական ղործունեա թյւսն արղյունքեերից։ 2ամւսձսւյն 22 հարկային օրենսզրքի 240 րղ հողվածի ւխվսաղրաւփջոցների ղա ւրսւհսւրկ վճարողներ են համարում կազւևսկերպություններն ու ֆիզիկական սւնձինբ։ 2ամւսձայն 22 2արկսւյին օրենսզրքի 46-րղ հողվածի՝ տեղական հսւրկերի զծով հարկային պարտավորությունների կատարում մսւրում/ է հւսմարվում Օրենսզրբին համաս|ատսւսխան հաշվարկված վճարման ենթակահսւրկի, ինչպես նան ղրա զծով սաւյժերի և /կամ/ տազսւնբների զումսւրների վճւսրամր համապատասխան հարկի զծով պարսաւ վորությունը հաշվաոող տեղական րյուջեի զանձապետական հաշվին։2ամաձայն 22 հարկային օրենսզրքի 401 րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետևերից ուշացնելոև ղևպրում ժսւմկետաևց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային զոյւծակալր վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2սւմաձայն 22 հարկային օրենսզրքի 251 րղ հողվածի կւսզմսւկերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան զումսւրները իրենց պետական զրաևցմսւն հաշվտռմաև. վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տարփս ղեկտեմրերի 1-ը ներստյալ։ 2ամւսձսւյն «Տեղական ինքնսւկաոսւվարմաև մասին» 22 օրենքի 38-րղ հողվածի՛ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական յիազորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է զւսյբահսղւկի զանձումր, ինչպես նսմւ տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող աևձանց նկւստմամբ օրենքով սահմանված կարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։Եփելով վերոզրյւսլից հ ղեկավսւրվելով 22 Սահմանաղ|ւությսւմբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաասվարման մասին», «Գարչարարությսւն հիմունքների ե վւսրչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հարկածներով, որոշումԼմ1. Ազսղւե Բտղւսլի Գրիզորյւսնից հօզուտ Գափսռ համայնքի բյուջե զսմւձեյ րնղսւմենր 153 200/մեկ հարյուր հիսուներեք հազար երկու հարյուր, 22 ղրսւմ որպես Ս.ՃՀ 469 մակնիշի 31 ՏՍ 405 ւզետհամւսյւանիշի ւիոխաղրւսւքիջոցի զույքահարկի զումար, ներառյսղ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսրզով բողոքարկվել Գավսւսի համւսյնբապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվւս ընթսւցքոււք կամ 2այասսոսնի 2անրւաղեաության վարչական ղւստարւսն՝ երկամսյսւ ժամկետուլք։3. Սույն որոշման պահանջները չկւստարելու ղեպքում, «Գարչարարությսւն հիմունքների ե վարչակւսև վարույթի մասին» 22 օրենքի 88 րղ հողվւսծով սահմանված կարզա| այն ենթսւկւս է հարկսւղիր կասւարմաև՛ 22 ԱՆ 2սւրկաղիր կսւտարումն ապահովող ծսսոսյու թյւսն միջոցով անբողոքարկեփ ղաոնալուց եոամսյա ժամկետում։4. Սույև որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողու թյւոնն իրակւսնացնում է Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղտնման մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու օրվսւն հաջորղող օրր։
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ձայաստաեի ձանրապետությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գսս|սւո համայնքձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 օՁ\ սրւզՁյ>հսզՁք6էՁրՁՈ@§աՋւ1.շօա
Ո Ր Ո Շ  ՈԻ  Մ

26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակւսնի 732-ԱԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱձԱՆԶ ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Աք՝*) ԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Լենթաշ Ներսեսի Բաղսւսյանր (անձնազիր .ՃՆ0277636, ձԾձ 35004520698, հաշվաոված ձձ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Ազասաւթյան 46/26) հսւնղիսանալով զույքսւհարկ վճ՛արող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կասսսրել զույքահարկ վճարելու պսւրաականոևթյունները, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի սեսրոեւքբերի 09-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վայւույթի մասին» ձձօյւենթի 30 րղ հոզվածի 1 ին մասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայևքասյևաարսւնի աշխատւսկազմում հարուցվել ե վարչական վսւրույթ՝ զույքսւհարկի զումարների զանձման հարցի քննության նսյասսսկով։ «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձայասւոանի ձանրւսպեաությւսն օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրակսւնացված վարչական վարույթի րնթւսցքում զործի վւասաական հւսնզամանքների բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկաիվ քննության արղյունթամ, բացահայւոելով զոյւծի թոյոր հանզամանքները, վւսրչական մարմինը հաստւսաված Է համւսրում հևաեյւսլը.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸձամաձայն ձձ ձՔԲ-ի կողմից արսւմաղրված ւիոխւսղրւսմիջոցների հաշվառման ու զնահաւոման ավյալների, \՛\՚Լ 2106 մակնիշի 31 ՏՍ 183 պեահամարսւնիշի վովսաղրամիջոցը հւսնղիսանում Է Լենթաշ Ներսեսի Բաղսւսյւսնի սեւիւսկանությունր, ինչր ձձ ձսղմրսյին օրենսզյւքվ հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։Գույթի համար վճսւրմաև ենթակա զույքահարկր կազմում I 120000 մեկ հարյուր քսան հազար/ձձ ղրսոԼ ինչը 2008 2021 թ|9. ժամսւնակւսհաավածում չի վճւսրվել, իսկ Լենթաշ Ներսեսի Բաղասյաեի կողմից նշվսւծ ժամանակահատվածի զույքահարկր օրենքով սահմանված ժամկհւոում չվճւսրելու արդյունքում առաջացել Է զույքւսհւսրկի համար տույժ 5 1 400 հիսունւքեկ հազար երեք հսւրյուր/ ձձ ղրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 09-ին «Վարչարսւրությսւն հ վւսրչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30–րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավսաի հսւմայնթսւււ|հտարանոււք հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերոսք 2022 թվսւկաևի սեպտեմբերի 26 ին հյւավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նւզատակով պատշաճ ծւսնուցվել 1. հիմք 09.09.2022թ. ծանուցում Ձ2ժՋրա՜.Ձրո կայքում/ Լենթաշ Ներսեսի Բաղսւսյանր։ Վերօինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 26.09.2022թ. վւսրչական վարույթի լսոււքներն իրականւսցւ|ել են ս|ատշսւճ ծանուցված Լենթաշ Ներսեսի Բաղասյանի բացակւսյությւսմբ։



Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼ11Ի 2Ի1)՜ՆԱՎ11Ր(1ԻՄԸձձ Սահմաեադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրւսբսւնչյուր որ սրսյոոավոր է օրենքով սահմանված կսւրզով հ չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարէդ պետական կամ համայնքսւյին բյուջե մուտքւսզրվոդ պարտադիր այլ վձսդսսմներ։ձամսւձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի ւիոխաղրւսւքիջւսյի զույբւսհարկը հարկ վճարողևերին սեփականությսւն իրսւվունքով պատկսւնոդ հսւրկմսւն օբյհկտ համարվոդ փոխսւդրամիջոցիների համար սահմանված վարզով ձսւյաստաևի ձանրսւպետության համայնքնեյվւ բյուջենեյւ վճւսրվոդ տեղական հարկ է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունետ թյան արղյունքներից։ ձսւմաձայն ձձ հարկւսյին օրենսզրքի 240–րղ հողվածի ւիւվսւսղրաւքիջոցների զույքսւհարկ վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ ձամսւձայն ձձ ձսդւկային օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղւսկաև հարկերի զծով հարկային սրււրտսւվորու թյուննհրի կսսոսւ|ւու մ /մարում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվւսրկվւսծ վճւսրման ևնթակահարկի, ինչպես նաև ղրա զծով տույմերի և /կսւմ/ տուզսւնքների զոււքարնևրի վճարում|) համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հաշվւսոող տեղական բյուջեի զսւնձսւսյ1,տսմրսն հաշվին։ձամաձւսյն ձձ հարկային օրենսզրքի 401 րղ հողվածի հարկի վճարումը սահւևսևփսծ ժսսէկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետւսնց յուրսւքանչյուր օրւիս համայւ հարկ վճարողը կամ հարկւսյին գործակալը վճարոււէ հ սաւյմ 0.04 տոկոսի չսոիով։ ձաւքւսձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողւիսծի կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք ւիոխաղրամիջոցների զույքահարկի տւսրեկան զումսւրները իրենց պետական զրանցւհսն հսւշւիսռւհսն վայրի հտւքայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկւսյին տւսրվա ղեկտեմբեյփ 1 ը նևրսայալ։ ձսւմաձայն «Տեղսւ1ըսն ինքնսւկաուսվարլքան մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՛ համայնքի ղեկավա|ւր ոյայես սեփական ւիսւզորություն, օրենքով սահմանված վարզով կսւզմակերպոււէ է զույքահարկի զւսնձաւքը, ինչսյես նահ տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրող անձանց նկատւքաւքբ օրենքով սահմսւնվւսծ վարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոզրյալից հ ղեկսւվւսրվելով ձձ Սահմանաւյրությսւմլ՝, ձձ հսւյւկւսյին օրենսզրքով, «Նորմատիվ * իրավսւկաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակւսրոսվարւհսն ւհսսին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի ւէւսսին» ձձ օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվւսծներու|, որոշումհմ1. Լենթւսշ Ներսեսի Բաղասյանից հօզուտ Գսոիսո համայնքի բյոս>հ զանձեյ ընղսւմեևը 171 400/մեկ հարյուր յոթանսւսունւէեկ հազւսր չոյւս հարյուր ձձ ղրաււ որսյես \ .\/. 2106 լքլսկնիշի 31 ՏՍ 183պետհսւմարանիշի ւիոխւսղրամիջոցի զույքտհսդւկի զումսդւ, նհրաոյսղ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչւսկւսն կսւրզով բողոքարկվե| Գսոիսռի համւսյնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ւսմսվւս ընթւսցբոււք կսււք ձւսյաստանի ձանրւսս|ետության վարչական դատարան՝ երկսւմսյա ժամկետում։3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկւստարելու ղեպբուլք, «Վսւրչարւսրույպան հիւքունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվսւծու| սւււհմւսնված կսւըզու| այն ենթակւս է հարկադիր կատարման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկաղիր կատւսրոււքն ւսպւսհու|ող ծստտյութւտն միջոցով անբողոքարկելի ղաոնսւլուց եոաւ1սյա ժամկետում։4. Սույն որոշմւսն կաւուսրմւււն րնթսւցբի նկսւտւքաւ1բ հսկողա թյունն իրականացնում է Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ւհոնուլք րնղունլքլսն լքւսսին օրենքու| սահւհսնւիոծ ս|ւսւոշւսճ իրազեկելու օրվսւե հաջորղուլ օլւը։

ՏԻՐՈՍՅԱՆ



2,113 ԱՍ ՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այաստանի ձանրապեաությւսե Գեղարքունիքի մարզի Գավսա համայնք22, Գեղարքունիքի մարզ, ր. Գսւվաո, (0264)23423, (0264)22338 ՏՅՕոոզՁ°հՅզՅք6էՅրՅՈ(5)8րոՅմ.օօա
Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի \  733 ԱԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Լիլիկ Երվսւեդի 2ակոբյսւնը (ւսեձեաղիր ր\\10611 166, 2Ծ2 5410710258, հաշվսաված 22 Գեղարքունիքի մսւրղ, Գավսա համայնք, ք. Գավսա Սարախանյան ւիող 2 րղ նրբ. տուն 15) հսւնղիսանալով ղույքահարկ վճարող սուբյեկա. 22 հարկային օրենսղրքով սահմանված կարզով չի կւսաարել զույքւսհարկ վճարելու պարսոսկանություններր, ինչի կսսղակցությւսմբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 09-ին «Վարչարարության հիմունքնևրի և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" ենթակեւոի հիմքով Գավառի հաւհոյնբապեաարւսնի աշխատակազմում հարուցվեյ Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զսմւձմսմւ հսւրցի քննության նպատակով։ «Վարչսւրարությւսն հիմունբների ե վարչական վարույթի մասին» 2ւսյւսստսւևի 2անրապետության օրենքով սահմանւ(սւծ կարզով հսւրուցված հ իրականացվւսծ վարչական վարույթի րնթացքում զործի փաստական հանզամանքների բազլքակողմսւնի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամւսնքներր, վարչական լքւսրմինը հաստսւտվսւծ է, հւսմւսրում հետնյալը.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ2ամւսձսւյն 22 2ՔԲ–ի կողմից տրաւքւսղրված փոխաղրաւքիօոցների հսւշվառման ու զնահատման տփալների, \Շ\2 2121 մակնիշի 31 Լ.Ս 556 պեւոհաւքարանիշի փւվասղրամիջոցը հանղիսանում հ Լիլիկ Երվանղի 2սւկորյւսնի սեւիսւկւսնությունը, ինչր 22 2արկւսյին օրենսզրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճարման ենթակւս զույքահարկը կազմում 1, 1 12 000/ լք ե կ հարյուր տասներկու հազար/22 ղրամ, ինչը 2008 2021 թթ. ժամանակահատվւսծում չի վճարվե|, իսկ 1.|ղիկ Երվանղի 2ակոբյանի կողմից նշված ժսւմանակահատվածի զույբահւսրկր օրենքով սահմանված (հսմկետում չվճարելու արղյունքում առաջացեյ ե զույքահարկի համար տու յմ 51 300 հիստնմեկ հազար երեք հարյուր/ 22 ղրւսւքի չաւիով։2022 թվականի սեպտեմբերի 09-ին «Վարչւսրարության ն վայրական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համւսյնքապետարանոււք հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 26 ին հրււււ|իրվել են վարչական վարույթի լսուլքներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվեյ I, հիմք 09.09.2022թ. ծանուցում 32մ3ր3ր.3րո կայքում/ Լիլիկ Երվանղի 2սւկոբյսւնը։ Վերջինս չի նհրկւսյացե| վարչական վարույթի լսումներին։ 26.09.2022թ. վարչական վարույթի լսոււքներն իրակւսնացվել են պատշաճ ծանուցված Լիլիկ Երվանղի 2ւս կ ո բյ անի բա ցւս կ ա յ ո ւթ յ ամբ։



4.ԱՐՉԱ Կ Ա Ն  ԱԿ ՏՆ ԸՆԴ Ո ԻՆ ԵԼՈ  Ի Հ Ի Մ Ն IԻ Ա 1ԸՈ Ի ՄԸ
Հ.Հ. Սահմւսևադրության 45-րդ հոդվածի հաւքսւձւսյն՝ յուրաքւսնչյուր ոք պւսյւտավոր է օյւենքովսահմանված կւսրդով ե չափով մուծել հարկեր, տարրեր, կատարէդ պետական կամ համւսյնքային յւյուջե մուտբագրվոդ պւսրտադիր այլ վճ՚արոււքեեր։սեւիւսկանության իրավունքով սրստկաեոդ հարկմսւն օրյեկտ հաս՜արվոդ ւիոիսսդրամիջոցիեերի համար սահմաևված կւսրդով Հայւսստւսնի Հւսնրապեաության համայնրեերի յ-յուջեևևր վճսւյւվող տեղական հւսրկԷ, որը կւսխվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական դործունեա թյան ստդյունքներից։ Համաձայն ՀՀ
Օրևնսդրքին համւսպասոսս1ասև հաշվւսրկված վճսւրման ենթակահսւրկի, ինչպես նաև դրա դծով սւույժերի ե /կամ/ տուդւսևբնե|ւի դումսդւնհրի վճարաւքր հտւ(աս|ատաս|սան հարկի դծով
կւսդւքակերւդություննհրն ու ֆիդիկական անձինք փո|ասդրամիջոցնե|փ դույքւսհարկի տարեկւսնհւսրկսւյին տսւրվա դեկսւեւէբերի 1-ը ներաոյալ։ Համաձայն «Տեդակւսն ինքնակսւոավւսրման մասին» ՀՀ
վճւսյւնեյւը չվճսւրոդ սւնձանց նկւստմամք օրենքով սահւևսնված կսդւդով կ|դոսոոււք է հաւևսւդատւսսխաև ւէիջոցներ։
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53 րդ, 58 60 րդ հոդվածներով, որոշումԼմ1. Լիլիկ Երւ|ւսնդի Հւսկոքյանից հօդուտ Գսւվաո համայնքի բյուջե դանձեյ րևդամենը 163 300/մեկ հւսրյուրփոխւսդրամիջոցի դույբւսհսւրկի դամսւր, նե|աայսդ ւոույ<)եյւլւ:2. Սույն որոշումդ կարոդ ե վարչւււկսւն կւսրդով բոդոքւսրկվե| Գաւիսռի համայևքւսպետին դրւս ուժի մեջ մտնելու օրվսւնից երկու ամսվսւ րնթսսյքում կամ Հայաստսմւի Հան|ոսս|ետությւսն վարչական դատւսրւսն՝ երկամսյա ժամկետում։3. Սույն ոյւոշման պւսհւսևջնևրր չկատւսրեյու ւլեււ|քաւք, «Գստչւպւարու թյան հիմուևքնեյւի ե վայւչակսւն վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմաևված կւսրդով այն ենթսւկսւ է հսւրկւսդիյւ կսւտւսրման՜ ՀՀ ԱՆ Հսդւկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության Ա՜իջոցով անբողոքւսրկելի դաոնալուց ևոաւքսյա ժւսւքկետոււք։4. Սույն որոշլքւսն կատւսրւքան ընթսւցքի եկատմտմբ հսկոդւոթյունն իրականւսցնում է Գսւվաո հսււէայնքի դևկավւսրր։5. Սույն որոշումն ուժի ւէեջ է մտնոււ1 րէոյունման մասին օրենյտվ սահմանված պատշաճ իրազեկելու օրվսւն հւսջորդոդ օրը։

հարկային օրենսդրրի 240 րդ հոդվւսծի ւիոիւաղրաւքիջոցների դույյոսհարկ ւ|ճսւրււդներ են համսդւում կադւ1ւսկերւդություններև ու ֆիդիկական սմւձինք։ Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրրի 46-րդ հոդվածի տեդւսկան հսւրկերի դծու| հարկային պւսրտավորությունների կատսդւոււք /մարում/ է հսւմւսրվում
պւսրտսւվորությունը հաշվաոող տեդակւսն րյուջեի դսւնձտպեււաւկսմւ հաշվին։Հւսմսւձայն ՀՀ հւսրկսւյին օրենսդրրի 401 րդ հոդվածի հարկի վճսդաւմր սւսհմւսնված ժամկեսւներից ուշացնելու դեւդրոււ( ժամկետսւեց յու|ոսբանչյա ր օրվա հւսմսդւ հարկ վճսւրոդը կամ հարկւսյին դործւսկւսլր վճարում է սւույժ 0.04 տոկոսի չափով։ Հսււքւսձայն ՀՀ 1ոս|ւկային օրենսդյւրի 251-րդ հոդվածիդումայւները իրենց ւդետւսկւսև դրանցման հաշվաւոհսե. վայրի համայնքի յդուջե են վճարում մինչեօրենքի 38-րդ հոդվածի՝ հսււհսյնրի դեկսւվարր որսյես ււեւիական լիադո|ւություն, օրենքով սահմանված կարդով կւսդմւսկերպում Լ դույքւսհարկի դանձոււքր, ինչսյես նաե տեդակւսն հւսրկերը, տուրքերը ե
Ելնելով վերոդրյւսփց և դեկավսւ|ւվելու( ՀՀ Սահմանւսդյւությսւմր, ՀՀ հսդւկային օրենսդրքով, «Նորմսւտիվ իրւսւխւկան ակտերի մւսսին», «Տեդւսկան ինբնակսաւսվարման մասին», «Դւսրչսւրարության հիւէունքների
վաթսուներեք հւսդւսր եյւեք հւսյդուր ՀՀ դրսււք որպես \ \ /  2121 ւքւսկնիշի 31 ԼՍ 556 սյետհւսլքա|ււսևիշի
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2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐ9.Ի ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

2այսւսւոանի 2անրապեւոությւսն Գեղարքունիքի ւհսրզի Գավառ հաւքայևք22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 օտ՚սոզՁյփւպՁք6էՅրՋՈ@§աՅմ.շօրո
ո ր՝ Ո Շ ՈՒ Մ26 ՍԵՊՏԵՄՐԵՐԻ 2022թվականի ,\ 734-ԱԳՈԻ8ՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵ(՛ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՌ 2ԱՄԱՅՆՔՒ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Ռուսաամ Սսւրղսի Ջախարյանը (աևձնւսղիր .ՑԲ0626563, 2Ծ2 3712760426, հսւշվառված 22 Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գավաո Արծրունի եղքայրների փող. տուն 27) հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չիւ կսւտարել զույքահարկ վճարելու պարտականություններր, ինչի կասրսկցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 09-ին «Վարչւսրւսրությւսն հիմունքների ե վարչւսկււմւ վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-իև մասի ,,բ" ենթւսկետի հիմքով Գսւվւսոի համտյնքապետարանի ւսշխասոսկազմում հւսրուցվելե վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձմւսն հւսրցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2այաստանի 2անրապետության օրենքով սահւքանվւսծ կարզով հարուցվւսծ և իրակսւնւսցված վայրական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հսւնզամանքների բազմակողմանի, յրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մւսրմինր հասաատւիսծ ե համարում հետնյալը.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈՒՆԵԼՈՒ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ2ամաձայն 22 2ՔՐ–ի կողմից տրամաղրվսւծ փոխաղրւսմիօոցների հւսշվաոման ու զնահւստմսւն տփալների, \՚/ւ2 21213 մակնիշի 11 ՏԵ 228 ււ|ետհամսւրանիշի ւիոխաղրւսմիջոցը հանղիսանում է Ռուստամ Սարզսի Ջախարյսւնի սեփւսկսւնությունը, ինչը 22 2արկային օրենսզրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյևկտ։Գույքի համար վճարմւսն ենթակսւ զույքահարկր կւսզմում է 56000 հիսունվեց հազար/22 ղրամ, ինչը 2015֊ 2021|9թ. ժամանսւկահւսւովածոււք չի ւ|ճարւ|ե|, իսկ Ռուստամ Սարզսի Զւսխւսրյանի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկր օրենքով ւսսհւհսնւիսծ ժամկետու մ չվճարելու արղյունքում ւսռաջացել է զույքահարկի համար տույժ 20900 քսան հազար ինն հարյուր/ 22 ղրւսմի չաւիով։2022 թվականի սևպտեւքբերի 09-ին «Վւսրչւսըւսրության հ վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համսւյնբաւղեաա|ոսնռւմ հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թւխւկսւևի սեպտեւքբեր)ւ 26 ին հրավիրվել են վարչակւսն վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել 1. հիմք 09.09.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3րո կայքում./ Ռուստամ Սարզսի Ջւսխւսրյանր։ ՎԵրջինս չի նեյւկւսյւււցել վարչական վարույթի լսումներին։ 26.09.2022թ. վարչակւսն վարույթի լսոււքներն իրւսկւսնացվել են պատշսւճ ծւսնուցվւսծ Ռուստաւք Սարզսի Ջախարյսւնի բացսւկայությամբ։



ԼԱ Ր Չ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ Ը Ն Դ Ո Ի Ն եև Ո Ի ձԻՄՆԱՎ11ՐՈ Ի ՄԸձձ Սահւ1անւսղրությսւև 45-րղ հողվածի հւսմսւձայե՝ յույ։ւսթ11111՝֊.յու11 ոք սյստաավոր է օրենքով ւոսհլքւսնվւսծ կսւրպուի ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարէ.| պետական կամ համւսյնբային րյուջե մուտքաղրվող պարտագիր այլ վճարումներ։ձամւււձայև ձձ ձարկայիե օրենսգրքի 239–րղ հողվածի ւիոխաղրւսսփօոցի ղույքւսհարկր հարկ վճւսրողներին սեւիակաևությւսն իրավունքով ւղւսւոկանող հւսրկլքան օբյեկտ համարւ|ող փոխւսղրամիջոցիների համար սսւհմանւիսծ կարզով ձայասսսսնի ձանրապեւոու|՚<ղան հաւքայնքնեյփ րյուջեներ վճարվող տեղական հարկ Է, որը կւսխված չէ հարկ վճարոզների տնտեսական զործունեու թյան արզյունքներից։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 240–րղ հողվածի ւիոիոսղրւսւփջոցնհրի զույքահարկ վճարողներ են հւսմարոււէ կազւէակերպություևներն ու ֆիզիկական սւնձինք։ ձամաձայն ձձ ձսւրկային օրենսզրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորությունների կատարուն ւևսրում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխան հւււշվւսրկւ|ած վճարմւսն ենթակւսհււղմւի, ինչպես նաե ղրա զծով տույժերի և /կամ/ տուզանքների զոււքւսրների վճարումր 1ոսլքաս|սւտւավւոսն հարկի զծով պարտավորությունր հաշվսաող տեղական րյուջեի զւսնձսսւ|ետւսկան հւսշվին։ձամաձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 401 րղ հողւիսծի հարկի վճսղասքր սահւքւսնված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքոււք ժսւմկետւսնց յուրւսքանչյուր օրվսւ հաւ1սղւ հարկ ւ|ճւսրողը կւսմ հարկային գործակալը վճւսրոււէ է տույժ 0.04 տոկոսի չտւիով։ ձսս1աձայն ձձ հարկային օրենսզրքի 251 –րղ հողվածի կազմակերպություններն ու ֆիզիկական սւնձինք ւխփւաղ|սւււփջոցնե|փ զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական զրանցմւսն հաշւիսւոհսն վայրի 1ոսւքայնք|ւ րյուջե են վճարում մինչե հարկային սոսրվա ղեկտեւքրերի 1-ը նեյոաղալ։ ձսււհսձայն «Տեղական ինբնակսաւսվարման մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որւղես սհւիական ||ոսզորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է զույքսւհարկի զանձոււքր, ինչսյհս նահ տեղական հարկերը, տուրքերը և վճաըները չվճարող ւսնձաևց նկսւտւքւսւքր օրենքով սահւ(անւ|ւսծ կարզով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։Եփելով վերոզրյափց և ղեկսւվարվելով ձձ Ստհւհսնաղրությսւմր, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակւսրյսւվարման մասին». «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողւիսծներով, որոշումԼմ1. Ռուստամ Սայւզսի Ջախարյւսնից հօզուտ Գավառ հաւ(այնըի րյուջե գանձել ընղւսմենը 76900/յոթանասուևվեց հազար ինն հարյուր ձձ ղրալք որպես \՚.\/ 21213 ւքւսկնիշի 11 ՏՍ 228 պետհամարանիշի ւիոխաղրամիջոցի զույբւսհսղւկի (|ումայւ, ներստյսւ| տույժերը։2. Սույն որոշումը կտրող է վւսրչական կւսրզով րււղոքարկվե| Վսսիսոի հսւլքայնքսւպետին ղրա ուժի ւ(եջ մտնելու օրվանից երկու ւսւ1սվա րևթացքում կւսլք ձայաստւսնի ձտնրաս|ետության վարչական ղատւսրաև՝ երկամսյսւ ժամկետոււէ։3. Սույն որոշման պահանջները չկւստւսրևլու ղեւղքոււք, «Վւսյւչարարւսթյան հիւէունքների և վւսրչւսկւսն վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րղ հողվածով սւսհւ1անված կար(յու| այն ենթւսկա է հարկադիր կւստտրլքան՝ ձձ ԱՆ ձարկաղիր կւստսւյւոսքն ապահովող ծսաայա յղսւն ւփջոցով ւսնրողոքարկելի ղառնալուց եռաւքպա Ժւսմկեսւոււ1։4. Սույն որոշման կատարման րնթացքի նկատւքւսւքր հսկողաթյւոնն իրականսւցնում է Գավաո համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի ւ1եջ է մտևոււք ընւյունման մասին օյւհնքով սսւհմանվսւծ պատշաճ իրազեկելու օր վան հաջորղող օրը։
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2այսւսաւսեի հանրսւպետության Գեղարքունիքի մարզի Դափւա համայնք
2Հ, Գեղարքունիքի մարզ, բ. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 ^ ս ո զ 3 8հսզՅթՔէՅրՅՈ@8աՅւ1.օօա

Ո ք՝ Ո Շ Ո Ի Մ26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի \՛ 736 Ա,ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆԶ ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Գազիկ Գևորզի Դաղոյւսնը (սւեձեազիր 009854944,20՜2 1403870128, հաշվսաված 11 Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք. Գսւվսա Ղւսշաոյսւն վաղ 27 շ. բն. 30) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, 11 հարկային օրենսզրքով սւսհմանված կարզով չի կաաարել գույքահարկ վճարելու պարւոակաևությունները, ինչի կապւսկցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 09-ին «Վարչարարության հիմունբների ե վարչական վարույթի մասին» 2.2. օյւենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1 - ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համւսյնքաւղեսոսրւսնի ւսշխւստակազմում հարուցվելէ վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի զումարների գանձման հսւրցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների հ վարչական վարույթի մասին» 2այասսսսնի 2ւսնրապեաության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված հ իրականսւցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամսւևքների բազմակողմանի, յրիվ հ օյղհկտիվ քննության արղյունքում, բացահւսյտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վսղւչական մարմինը հաստատված 1. համարում հետնյալը.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸձամաձայև 11 2ՔԲ–ի կողմից տրամաղրփսծ ւխփաւղրսւմիօոցնե|փ հաշվառման ու զնահատման տվյալների. Գազ 24-10 մակնիշի 31 ԼՏ 130 սյետհամարանիշի փոխսւղրամիջոցը հանղիսանում է Գազիկ Գնորզի Դաղոյւսնի սեփակաևությունր, ինչը 22 2արկային օրենայրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյեկտ։ Գույքի համար վճարման ևնթւսկա զույքահարկը կւսզմում 1.97 200 իննսունյոթ հազար երկու հարյուր/ 11 ղրամ, ինչը 2012–2021թթ. ժսւմանակահատվածում չի վճսւրվհ|, իսկ Գազիկ Գնորզի Դաղոյւսնի կողմից նշված ժսւմանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված Օամկետում չվճարելու արղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 41800/քսաասունմեկ հազար ու թ հարյուր/ 11 դրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 09-ին «Վարչսղոսրույ<ղան ե վսւ|ւտական վարույթի մասին» 11 օյ՜ւենքի ՅՕ֊յ՜ւղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ կետի հիմքով Գավառի համայևքսւպետւսրանռւմ հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2022 թվականի սեպտեմբերի 26 ին 1ղոսվիյս|ել են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվ1ղ I, հիմք 09.09.2022թ. ծանուցում ՁշմՁրՁր.Ձա կսւյբում Գազիկ Գնորզի Դւսղոյանը։ Վերջինս չ|ւ ներկայսւց|ղ վսւ|ւ\ակսւն վարույթի լսումներին։ 26.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվհ| են սրստշաճ ծանուցված Գազիկ Գևորզի Դաղոյւսնի բացակայությւսմբ։



Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼ.11Ի 21՝Մ1 Ժ Ի Ա  IՐ11 ԻՄԸ֊.2. Սահմաեադրությաե 45-րդ հոդվածի համաձսդե՛ յույոսքսւնչյուր որ սյսւրսոսվոր է օրենքով սահմանված կսյրդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարէդ պետական կամ համայնքային բյուջե մուտքւսզրվող պարտադիր այլ վճարումներ։2սւմաձայն 22 2արկային օրենսզրքի 239-րդ հոդվածի փոխադյսսմիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողներին սեփականության իրավունքով սրստկտնոդ հսւրկման օբյեկտ համայւվոդ փոիւադրաւէիջոցիների համար սահմանված կսւրզով 2սւյաստսւևի 2անրապետության հսւմայնքների րյուջեներ վճարվոդ տեղական հարկ Է, որը կախված չէ հարկ վճսւրոդների անաեսական զործունետ թյան արդյունքներից։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի վախւսդրամիջոցների զույքւսհսդւկ վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ 2ւսմւսձայն 22 2արկսւյին օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորությունների կատարու մ/մարում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվսդւկված վճարմւսն ենթակահսւրկի, ինչպես նաև դրւս զծով տույժերի ն /կամ/ տուզանքների զումսւրների վճարումր համաս|սւսոսս|սան հարկի զծով պարտւսվորությունը հաշվաոոդ տեղական բյուջեի զւսնձապետական հաշվին։2ամաձայն 22 հարկային օրևնսզյւքի 401 րդ էւոդվւսծի 1ոսրկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային զործակսւլը վճարում Է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2սւմաձայն 22 հարկային օրևնսզյւքի 251-րդ հոդվածի կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջւսյների զույքահարկի տարեկան զումարները իրենց պետական զրւսնցման հաշվաոման վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1 ը նեյոսոյսդ։ 2ամաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի համայնքի ղեկավարը որպես սեփական |իազորություն, օրենքով սահմանված կսւրզով կազմակերպում Է զույքահարկի զւսնձամր. ինչսյես նան տեդական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ տնձանց նկատմամբ օրենքով սսւհմանվսւծ կսւյս|ով կիրսաում Է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոզրյսդից ն դեկւսվարվելով 22 Սահմսւնադրու յժյամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավական սւկւռերի մասին», «Տեդական ինքնակստավսդոքսւն մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53 րդ, 58 60 րդ հոդվածներով. որոշումԼմ1. Գազիկ Գնորզի Դադոյանից հօզոււո Գսւվտո համայնքի բյուջե զանձեյ րնդամենը 139 000/մեկ հարյուր եյւեսունինն հազար՛ 22 դրամ որպես Գազ 24 10 մւսկնիշի 31 1.Տ 130 ւդետհւսմարանիշի փոխադրամիջոցի զույքահարկի զումար, ներառյալ տույժերր։2. Սույն որոշումը կւսրոդ Ւ, վայւչակսւն կարզով բոդոքարկվել Գսսիսռի համայնքապետին դրա ուժի մեջ մանելու օրվանից երկու ամսվւս ընթւսցքոս( կամ 2այւսստանի 2անյաւս|ևսաւթյան վարչական դատարան երկամսյա ժամկետում։3. Սույն որոշման պահանջները չկաաւսրելու դեպքում. «Վարչտյաւրու թյան հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 88 րդ հոդվսւծով սահմանված կսւյւզով այն ենթւսկա Է հարկադիր կատարման՝ 22 ԱՆ 2սւրկադիր կատարում1։ ապսւհովոդ ծսասւյտթյան միջոցով ւսնբոդոքարկելի դառնալուց եոամսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման րնթւսցքի նկսսոմամյ՝ հսկոդա թւունււ իրակւսնացնում ե Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընդունման մասին օրենքով սսւհմանվսւծ պաւոշւսճ իրազեկելու օրվսւն հաջորդոդ օրը։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաեի Հանրապետությւսն Գեղարքունիքի Ա՜ւսրզի Գավառ հսււքսւյ\։բձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 լղո Յոզ38հսզՅթ6էՅրՅՈ(Ձ>8աՅւ1.<։օա
Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի X 736–ԱԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳԱ ՎԱ Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈ ՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի ժորա Խաչատուրի Մելքոնյանր (անձնազիր .–\ 110233871, Հ՜ՍՀ 3202410307, հաշվաովսւծ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք. Գավաո Լենինի շ 14 22) հանզիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սւսհմւսնված կւսրզով չի կսոոսւրՒղ զույքահարկ վճարելու պարասւկանությունները, ինչի կասրսկցությամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 09-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի ւևսսին» ՀՀ օրենքի 30 րղ հողվածի 1 ին մասի ,,բ" ենթւսկեւռի հիմքով Գւււվառի համայնքապեաարանի աշխւստակազմում հարուցվեյ հ վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանւիսծ կւսրզով հւսրուցվւսծ ե իրակաևացված վարչական վարույթի րնթւսցքոււք զործի փաստական հանզամսւնբևերի բազմակողմանի, լյւիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքոււք, բացահայտե|ով զործի րպոր հւսնզամանբները, վարչական մսւրմինը հաստատվւսծ Է հւսւէարոււք հետհյւսլր.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված ւիւվսաղրաւքիջոցների հւսշվառման ու զնւսհաւռման տվյալների, V Ճ7Լ 2106 մսւկնիշի 31 ԼԼ 790 ս|ետհսսքարսւնիշի փո|ասղրտմիջոցը հանղիսանում Է ժորա Խաչատուրի Մելքոնյւսնի սհւիականությունր, ինչր ՀՀ Հարկային օրենսզրքվ հանղիսանում են հարկվող օբյևկտ։Գույքի համար վճսւրման ենթսւկսւ զույքսւհարկը կւսզմում հ 120 000 մեկ հարյուր քսան հազար/ ՀՀ ղրսւմ, ինչը 2008-2021 թթ. ժամանակւսհաւովսւծու լք չի վճտրւ|հլ, իսկ (Լորտ Խաչատուրի Մելքոնյանի կողմից ևշվւսծ ժամսւնակսւհատվածի զույքւսհարկը օրենքու| սահմանված մւաքկհւոում չվճւսրելու սւրղյունքում սաաջացել Է զույքւսհարկի համար ւոույմ 51400/հիսունւքեկ հազա ր չորս հարյուր/ ՀՀ ղրամի չւսւիով։2022 թվականի սեպտեմբերի 09-ին «Վւսրչարարությւսն հ վարչական ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գսւվաոի համայնքապեսսսրանռւմ հարուցված վարչական վարույթի շրջանսւկւսներոււք 2022 թվականի սեպտեմբերի 26 ին հրաւ|իրվել են վարչական վարույթի լսումներ, որին ւէսւսնակցելու նսրոտւսկրս| պատշաճ ծանուցվել I; հիւքք 09.09.2022թ. ծանուցում Ջ2մՋրսր.Յրո կայքում/ ժորա Խաչատուրի Մելքոնյանր։ ՎԵրջինս չի ներկւսյացել վարչական վարույթի լսումներին։ 26.09.2022թ. վարչական վարույթի լսոււքներն իրականւսցվել են սրստշաճ ծւսնուցված ժորա Խաչատուրի Մելքոնյանի բացակայությամթ։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՍ՚ՆԱՎՈ ՐՈ ԻՄԸ^  Սահմանաղրության 45-րղ հողվածի հաւքսւձւսյն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր Է օրենքով սահմաևված կարզով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարէ,յ ս|1,տական կամ համայնքային բյուջե մուտքազրվող պւսրտաղիր այլ վճարումներ։



սեփակաեության իրավաևքով պատկւսնող հստկմաե օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիների համար սահմանված կարզով 2այւսստանի 2անրւսպետության համայնքներ)։ բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է. ււրր կախված չէ հարկ վճարողներ)։ տնտեսւսկան զործանետ թյւսն ւսրղյունբներից։ 2սւմաձայն 22 հարկային օրենսզրքի 240-րղ հողվածի փոխւսղրաւքիջոցների զույբահսղւկ վճւսրողներ են համարում կազմակերպություններև ու ֆիզիկական անձինք։ 2ամաձայն 22 2արկային օրենսզրքի 46–րղ հողվածի տեղական հսւրկերի զծով հարկային ս|արսսսվորությունների կատարում/մարում/ հ համարվուլք Օրենսզրբիև համապատասխան հաշվսւրկված վճարման ևնթակահսւրկի, ինչպես նան ղրա զծով տույժերի և /կամ/ տուզսւնբների զումտրների վճսղաււքր հսւմաս|սւտաւվսան հարկի զծով պսւրտավորությունը հսւշվառող տեղական բյուջեի զւսնձաւղ1.տտ1|սւն հաշվին։2ամաձայն 22 հարկային օրենսզրքի 401 րղ հողվածի հարկի վճարումը սահլքանված ժամկետևերից ուշացնելու ղեպքում ժամկետւսնց յուրւսքւսնչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային զործւսկալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չսսիով։ 2ւսւքաձայն 22 հարկային օրենսզրքի 251-րղ հողվածի կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք ւիոիսսղրսւլքիջոցների զույքահարկի տարեկան զումսւրներր իրենց պետական զրսւնցման հւսշվառւքան վայրի համայնքի բյուջե են վճարոււք լքիևչն հարկային տարփս ղեկտեմբերի 1-ը նհրսայար 2ամաձւսյն «Տեղական ինքնսւկաոավաըմւսն մասին» 22 օրենքի 38-րղ հողվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սևվոսկան լիւսզորություն, օրենքով սահմանված կարզով կազմակերպում է զույքւսհսւրկի զսւնձումը, ինչպես նահ տեղական հարկերը, տուըքերը և վճարները չվճարող ւսնձանց նկատմամբ օրենքով սահլքանված կարզով կիրաոում է համապատւսսխան միջոցներ։Եփելով վերոզյղալից ե ղեկսւվւսրվելով 22 Սահմանաղրությսսփ, 22 հար1|սւյին օրենսզրքով, «Նորմւստիվ իրափսկսւն ւսկտերի մասին», «Տեղական ինբնսւկսաավարւքան մասին», «Ղւսրչարարությւսն հիլքունքների և վարչակւսն վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րղ, 58-60– |պ հուը|ածներւս|, որոշումեմ1. ժորա Խաչատուրի Մելքոնյսւևից հօզոսո Գավաո համայնքի բյու ջե զանձել ընղամենը 171 400/մեկ հարյուր յոթւսնասունմեկ հազար չորս հսւրյուր/22 ղրւսմ որւզես \ .–\7. 2106 մակնիշի 31 ԼԼ,790 պետհամարանիշի փոխաղրսւմիջոցի զույքահարկի զոււքսւր, ներաոյսւլ տույժերը։2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական կարզով բողոբւսրկվե| Գավաո)։ համայնքսւպետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվւսնից երկու ամսվսւ րնթսւցբում կամ 2տյսւստանի 2սւ\ւրաս|ետությւսն վարչական ղւսւոարսւն՝ հ ր կամսյ ա ժամկ ե տ ո ւմ։3. Սույն որոշման պահանջները չկատաըևյու ղեպքում, «Ղսւրչւպսսրու թյւսն հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րղ հողվածով սւսհմանփսծ կարզով այն ենթսւկւս է հարկաղիր կատարման՜ 22 ԱՆ 2սւրկաղիր կատարումն աւզահովող ծսաայության միջոցով անբողոքարկելի ղառնալուց եոամսյսւ ժւսւքկետոււք։4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկւստմամբ հսկողությունև իրակւսևացնում է Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն ոըոշոււքն ուժի լքեջ է մտնուլք ընղունմսւն մասին օրենքով սսւհմանվւսծ պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորղող օրը։

2ԱՄԱ8ՆՔԻ ՂԵԿ ԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ք. Գսւվսա



ձԱ ՅԱ Ս ՏԱ Ն Ի ձԱ ՆՐԱ Պ ԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԵՂԱ ԲՔ ՈԻՆԻՔ Ի Մ ԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ– ձԱՄ ԱՅՆՔԻՂ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
ձայսւստանի ձաևրապետու թյան Գեդւսրքանիքի մարդի Գավւսո համայնքձձ, Գերլարքուևիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՁոդՁ§հՅդՅթ0էՅրաւ(5)§աՁւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ27 ՍԵՊՏԵՄԲԵԲԻ 2022թւ|սւկսւնի 1\ 737 ԱձԱ ՅԱ ՍՏԱ ՆԻ ձԱ ՆՐԱ Պ ԵՏՈ ԻԹ ՅԱ Ն ԳԱՎԱՈ– ձԱ Մ Ա ՅՆՔԻ Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  Ս Ա ձՄ Ա Ն Ն Ե Ր Ո Ի Մ  Գ ՏՆ Վ Ո Ղ  ձ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ը  ձԱ Մ Ա ՅՆՔԱ ՅԻՆ Ս ԵՓԱԿ ԱՆՈ ԻԹ311 ԻՆ Ճ Ա Ն Ա Չ Ե Ա 1Ի Մ Ա Ս ԻՆ
Ղեկավարւ|ե|ու| ձսւյասւոանի ձսւնրապհւոության ձոտսյին օրենսզրքի 101 ֊րզ հոդվսւծով և «Տեզսւկան ինքնակսաակարման մասին» ձայասաանի ձանրաս|եաության օրենքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսուի հիմք րևդանե|ու| քադաքացիներ Սարդիս Եդիադարի Տոևոյաևիև, Լիդա Բսւդրասւի Պարոնյսւնին, Գայսւևե Սւսրդսի Տոնոյսւնին, Գոհար Սարզսի Տոնոյանիև, ձերիքնազ Սարդսի Տոևոյաևիև, Ավեաիք Սւսրդսի Տոնոյսւնին սևւիականության իրավունքով սյաականոդ հոդւսմասից /վկայական Ի11211949 տրված 2004 թւ|ականի դեկաեմրերի 29-ին / հրաժարվելու մասին դիմումր, ո ր ո շո ւմ ե մ1. Քադաքացիներ Սարդիս Եդիադարի Տոնոյսւնին, Լիդա Բադրսսոի Պարոնյսւնին, Գայսւևե Սարդսի Տոնոյսւնին, Գոհար Սարդսի Տոնոյսւնին, ձերիքնսսյ Սարդսի Տոնոյանիև, Ավեաիք Սարդսի Տոնոյսւնին սևւիականու թյան իրավունքով սրստկանոդ ք. Գավսա հասցեում դւոևւիւդ0.4285 հսւ մակերեսով 05-001-1 157-0118 կադաստրային ծածկադրով դյու դատնտևսւսկան նշսւնակու թյսւն վարեյահոդր ճւսնատել համայնքային սեւիականու թյուն։2. Աշխաաակազմի քարաուդարին՝ սույն որոշումն րնդւսն1դուց հեւոո՝ 15-օրյա ժամկետում այն ներկայացնել կադաստրի կոմիւոեի անշարժ դույքի (յրանցման միասնական ստորաբաժանում որոշումից ծագոդ իրավունքների պետական (յրանցման համար։3. Աշխատակադմի քարտուդսւրին՝ հոդամսաի նկատմամբ իրավաևթ հավաստոդ վկայականը ստանալուց հետո՝ համայնքի ավւսդանու սաաջիկա նիստամ աւ|ադանու. հսւստատմանր ներկայացնել համայնքի դույքւսդրման փսւստաթդթերու մ աոաօացոդ փոփոխությունևերը։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐ9.Ի ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրսւպեաոևթյաե Գեղարքունիքի մարգի Գավար; համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ր. Գսւվաո, (0264)23423, (0264)22338 ւ̂ւ\;ս ւզՁ̂ հ;ւզՁր6էՋրՅՈ@§րոՅւ1.օօրո
Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ27 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվակտնի \  738-ԱԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ Պ ԱՀԱՆՏ» ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԱՌԻ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱ1՝ԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Կսւրիեե Իյալտուրի Յավրյսւեը (աեձեաղիր .–\Տ0542795, ՀԾՀ 6814710242 հաշվսաված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավսա համայնք, ղ. Գանձակ I». Աբովյսւն վաղ 16 նրր տուն 2) հանղիսսւնալով գույքահարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով չի կատարել գույքահարկ վճարելու պարտւսկանությունները, ինչի կապակցուեցանք 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին «Վարչարարության հիմունբների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթւսկետի հիմքով Գավառի համայնբսւպետարանի աշիոստակագմու մ հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների գանձման հարցի քննության նս|ւստսւկով։ «Վարչարարության հիմունբների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հան|սսպետւսթյսւն օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացվւսծ վարչական վարույթի րնթացքամ գոյւծի վասսոսւկսւն հանգւսմւսնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, |՝ացսւ1սսյտե|ով գոյւծի բոլոր հանգամանքներր, վարչական մարմինը հասսոստւիսծ Լ համարում հետնյալը.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ ի կողմից տրամաղրփսծ ՀՀ Հսւյւկայի\ւ օրենսգրքով սահմանված գույքահարկով հարկվող օբյեկտ հսւմարվող Գավսա համայնքի 05-02 1 0268-0004, 05-021-0039-0012, 05–021 0249 0051,05 021 0219 0022,301 263 կաղասսղսսյին ծածկւսգրով հողսւտեսքերը հանղիսանում են Կարինե Իյալտուրի Յավրյանի սեփակսւնությունը։Անշարժ գույքերի համար վճարման ենթակա գույքսւհարկր կագմում I. 45860/քառասունհինգ հագար ութ հարյուր վւսթսուև/ՀՀ ղրամ, ինչր 2008-2021թթ. ժամանակահսւտվածու մ չի վճարվել, իսկ Կարինե քսսւլտուր Յավրյանի կողմից նշված ժամանսւկահատվածի (յու յքսւհսւյւկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում աոաջսւցել Է գույքահսղմ|ի համար տույժ 20 051/քսան հագար հիսունմեկ/ ՀՀ ղրամի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին «Վսւրչւսրարությսւն հ վայւչական ւիսյաւյթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համսւյնքապետսղոսնւսմ հսւրուցված վարչական վարույթի շրջանականեյւում 2022 թվականի ււեսյսւհմբհյւի 27 ին հ|ոսվիյս|ել են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվեյ I. հ|ա՜ք 12.09.2022թ. ծանուցում 37,ժ3ր31՜.3ա կայքում/ Կարինե Իյալտուրի Յավրյսւնր։ Վերջինս չի ներկայացէք վսւյւչսւկւսն վարույթի լսումներին։ 27.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվեյ են պատշաճ ծսւնուցված Կարինե Իյալտուրի Յավրյանի բացւսկայությւսմբ։



Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ Ը Ն Դ Ո Ի Ն Ե ԼՈ Ի  ձԻՍ՜ՆԱՎ11Ր11ԻՄԸձձ Սահմւսնադրության 45 րդ հոդվածի հսւմսւձսդե՝ յուրաքանչյու ր որ ւդսդաւավոր է օրէնքով սահմանված վարդով հ տսոիով մւսծհդ հսւրկ 1.ր. տուրրհր, վաաարէդ ս|1.աակսւն կամ համսդնքային րյուջե մուտքւսդրվոդ պարասւդիր այլ վճարումներ։ձամաձայն ձձձարկսւյին օրենսդրրի 224-րրյ հոդվածի անշարժ դույյփ հարկը հարկ վճսւրոդներին սևփւսկանության իրավուևքով սրսականոդ հարկման օրյեկտ համարվոդ անշարժ դույքի համար սահմանված վարդով ձայասսսսնի ձւսնրապետության համայնրների րյուջեներ վճարվոդ աեդակսւն հարկ Է, որը կսվսված չէ հարկ վճսւրողների անաեսական դործունետ րյան արդյունքներից։ ձսւմաձայն ձձ հարկային օրենսդրրի 236 րդ հոդվածի կադմակերպությանները հ ֆիդիկւսկան սւևձինր անշարժ դույքի տարեկան գումարները այդ թվում Օրենսդրրի 231 րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով սահմանված դեւցբերում ու վարդով հաշվարկված անշարժ դայըի հարկի պարտավորությւսն դումարները / անշարժ դույքի դտնվելու վայրի համւսյնրի րյուջե են վճարում մինչհ հարկային սսսրվւս դեկտեմբերի 1 ը նևրսայւսլ Ւսսշվի սաներս) սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկու թյտններր։ ձամաձայն ձձ ձւսրկայիև օրենսդրրի 46-րդ հոդվածի տեդական հարկերի դծով հարկային պարտավորությունների կատարում մարում 1, համարւիոմ Օրենսդրքին հւսմւսսլւստասխան հաշվարկված վճսւրման ենթակահարկի, ինչպես նահ դրա դծով տայժերի հ կամ/ տուդանթների դումւսրևերի վճարումը հւսմապատաւվսան հարկի դծով ս|արտավորու թյունը հւսշվսաոդ տեդական բյուջեի դաևձապետւսկան հսւշվին։ ձսւմաձայն ձձ հարկային օրենսդրրի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեւդրում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրվւս համար հարկ վճարոդը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի տափով։ ձամաձայն «Տեդական ինրնակառավարման մասին» ձձ օրենքի 38 րդ հոդվածի՝ համայնքի դեկսւվսւրը որպես սեփական |իսւդորություն, օրենքով սահմանված վարդով կադմակերպամ է դույքւսհւսրկի գանձումը, ինչպես նահ տեդական հարկերը, տուրքերը հ վճարները չվճարոդ ւսևձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված վարդով կիրառում I. համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոդրյսդից հ դեկավսւրվելով ձձ Սահմանադրւոթյամր. ձձ հարկային օրենսդրքով, «Նորմսոոիվ իրսւվական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին». «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 րդ, 58 60 րդ հոդվսւծներով, որոշումեմ1. Կսւրինե քսւսլտուրի Յւսվրյւսնից հօդուտ Գավառ համայնքի րյուջե գանձել րնդամենը 65911 վւսթսունհինդ հագար ինը հարյուր տասնմեկ ձձ դրամ, ոլսդես 05 02 1 0268-0004, 05-021-0039-0012, 05 02 1-0249-0051,05-021 ֊0219-0022, 301-263 կադաստրաւին ծած վագր եր ով դու յքերի զույքահարկ երի գումար, ներառյալ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող ե վարչական կարդա) րոդոբսւրկվել Գավւսռի համայնթւսպեւոին դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվսւ րնթսւցքում կամ ձայաստանի ձանրապետության վարչակւսն դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։3. Սույն որոշման պահանջները չկսաոսրե|ւս դես|քամ, «Վարչարարւոթյան հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված վարդով այն ենթակսւ է հարկադիր կատարման՝ ձձ ԱՆ ձարկւսդիր կատարումն ւսսրսհովոդ ծառայության միջոցով անբողոքարկելի դսանաւուց եռամսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկոդու թյունն իրականացնում է Գսւվառ համայնքի դեկավսւրը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնռւմ րնդանման մասին օրենքով սսւհմանվսւծ պատշաճ իրազեկելու օրվսւն հսւջորդոդ օրը։



ՀԱ ՅԱ ՍՏԱ ՆԻ ՀԱ Ն ՐԱ Պ Ե ՏՈ ՒԹ ՅԱ Ն  Գ ԵՂ Ա Ր Ք Ո ՒՆ ԻՔ Ի ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻՂ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
Հայասաաեի Հսւնրապետա թյւսն Գեղարքունիքի մււղպի Գակառ համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գաւ|աո, (0264)23423, (0264)22338 չրասրպՋ§հւպ;փօէՁրՁՈ(օ)§րոՋմ.<։օա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ27 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թկականի 739-Ա
Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱ Մ Ա ՅՆՔ Ի Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր Ի  2022 Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի Օ Գ Ո Ս Տ Ո Ս Ի  12-Ի ԹԻՎ 589-Ա Ո ՐՈ Շ Ո ՒՄ Ը  Ո ՒԺ Ը  ԿՈ ՐՑՐԱԾ  ՃԱՆԱՉԵ1.ՈԻ ԵՎ  ՎԱ ՐՁԱ Կ  Ա1.ՈԻԹՅԱՆ Ի Ր Ա Վ Ո Ի Ն Ք Ո Վ  Պ Ա ՏԿԱ Ն Ո Վ  ՀՈ Ղ Ա Մ Ա Ս Ը  Ս Ե Փ Ա Կ Ա Ն Ս ԻԹ Յ Ա Ն  Ի Ր Ա Վ Ո Ի Ն Ք Ո Վ  ՀԱՏԿ Ա ՑՆ ԵԼՈ Ի; ԻՆՔ ՆԱ ԿԱՄ  Կ Ա Ռ Ո Ւ Ց Վ Ա Ծ  Խ Ա Ն Ո ՒԹ Ը  Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ա Ն  ՃԱՆԱՉԵ1.Ո է՝ ԵՎ ՀԱ ՍՑԵ Տ Ր Ա Մ Ա Դ Ր Ե ԼՈ Ի  Մ Ա Ս ԻՆ

Ղեկավարվեյով ՀՀ հողային օրենսզրքի 64-ըղ հողվածի 8֊ըղ 1ւ 9-ըղ կեանքի, «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսղրրամ յղացումներ ն փաիոիւա յ<՜)յուններ կւսաարևլու մասին» 04.10.2005թ. րնղունվսւծ ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրևնրի 23-րղ հողկածի, Տեւրսկւսն Ինրևակառավսւրման Մասին ՀՀօրենրի 35֊րղ հողկածի 24) կեաի պահանջներ ուի ն հիմր րնղունելոկ ՀՀ Գեղարրունիթի մւսրղ Գակւսո հւսմայնր Րոշնաղյան 20 ափոուոնակ հասցեում ղտևկող անշարժ ղույրի սեփակաևւստեր Մսւրիևտա Զսւնիրևկի Այսյու մանյանի /ծնկած 10.11.1948թ./ դիմումը և ինքնակամ կառույցեերի հաշկսաման սո|յսւ|ների մու արւայրմսւն ծածկագիրը՝ 20220՚1՝2յ1Ղ, մուտքսւզրփսծ 17.03.2022թ, «Հայր ե որդի Դսււ|ոյաններ» ՍՊՐ կողմից տրվսւծ հողամասի ու շևևք– շինությունների հաաւսկաղծերր, որի համաձայն րաղւսր Գավաո ( ■ոշնաղյան 20 սւվտոտնւսկ հասցեում ղտնվող ընդհանուր հողամասր չսսիտզրկեւ է; ծածկագիր 05-001-0384-0018/, մակերեսը, սեփականության իրւսվունքի վկայակսւնո։ մ 1298881 տրված 05.04.2004թ/նշվւսծ Է0. 00422.ա, ինչը փաստւսցի կսսյմա մ 1, 0.00420հսւ, ինչպես նան հաշվի ւսոնելով, որ փաստացի օզտազործվհղ 0.00420հա մակերեսով հողամասր տի ցանկամ ՀՀ հողային օրենսզրքի 60-րղ հողվածով սահմանված սահմանակսսկու մների ցանկա մ, ինչպես նանինժևևերատրանսպորտւսյին օրյեկտևերի օտարմսւն զոտինեյաւ մ, տի աոաջացնում սերվիւոոււո, 
ո րո շո ւմ  եմ1. Ուժը կորցրսւծ ճա նա չել Գավառ համայնքի ղեկավարի 2022 յով ականի օզոստոսի 12-ի թիվ 589-Ա «վարձսւկալության իրսւվունքով պատկւսնող հողամասր սեփականության իրւսվունրով հւստկացևեյու; ինքնակամ կառուցված խանութը օրինական ճանաչելու եվ հասցե տրամաղրելու մասին» որոշումը։2. Վևրականցնեյ Գավաո քաղւսքի Րոշնաղյան 20 սւվտոտնւսկ հասցեում ղտնվող զույքային միավորի նկատմամբ Մարիետա Զանիբևկի Արզումանյանի ՜ծնկած 10.11.1948թ./ հողօզտսւզործման իրսւվունքը ակտոտնակի կաոացմսւն ն սս|ասարկման համար վարձակալությսւն իրսւվունքով հատկացկւսծ 0.00422հա մակև|մ,սով հողւսմւսսի զույքւսյիև իրավունքները ճաևաչելով նրւս սեփականության իրականքր 0.00420հա րնղհանուր մակերեսով հողամասի նկատմամբ համաձայն «Հայաստանի Հւսևրապետու յտյաև հողային օրեևսզրքում յղացումներ ե փոփոխություննևր կսւտւսրև|ու մասին» 04.10.2005թ. րնդունված ՀՕ-199-Ն ՀՀ



օրենքի տրւսմացրե| աեհաւոույց սեփականության իրավունք, հոցամասր սեփակաեությւսե իրւսվունքով աեհաաույց ձեոք րերեցուց հհսւո հոցւսմւսսի կամ ցրա մասի ւսոուվւսճառքի, նւլիրատվության, փոխաեակմաե կամ իրավարանւսկան աեձաեց |ուծւսրումից հետո երա հիմեադիրներիե (մսաեակիցեերիե) հաեձեմաե, սւյր թվում՝ Ա|սւ|սուստերերի պահսւեջեերի րսս1արարմաե կամ րոևսւգանձման հեաեաեքոկ հորրսմասի իրացման (այց թվում գրավառուի կոցմից րռևագանձման հեսւեաեքու1 հոցամասր (յրակաաաից ձեոքրևրման) ցևպքում անկախ այն հսւևցամաևքից, թև հոցաւքւսւցւ ձեոք 1, րերվևյ հատուցմամր կամ անհատույց, ձեռք րերոցր սյետական կամ հւսմսւյնքային րյուշե ւցեաք 1, վճարի հոցամասի ակյսց սյահին գործոց կացասարային արմեքր։3. Մարիետա Ջաևիրեկի Արգու մանյւսնի կոցմից ինքնակամ կաոուցվսւծ 38,2 քմ արտաքին մակերեսոկ /34.5 քմ ներքին մակերեսով/ խսւն ութ ր /կաոուցվւսծ 21)20 թ-իև/, 1 /լքեկ/ թառւսկուսի մետրի համւսր 2844 /երկու հււսյււց՜ւ ութ հարյուր քւսռքստնտորս/ ձ2. ցրւսմ սահմանված վճարով, րնցհամենը 38.2 քմ\2844^108 700/լքեկ հարյուր ութ հսսրսր յոթ հարյուր/ Լ Լ  ցրւսլք սահմաևված վճարով ճւսնսւչեյ օրինւււկւսն։4. Անշարժ գույբին տրամացրել Գսւվաո համայնք Րոշնացյան վացոց 1-ին փակուցի թիվ 22 հւսսցևն։5. Սույն որոշումր ներկւսյւսցնեց ԼՀ. Կււաւսվւսրությանն աորնթեր անշարժ գույքի կացւսււտրի պետական կոմիտեի Գեցարքունիքի մարգային ստորսցսսժանում՝ գույքւսյին իրավունքների պետական գրւսնցոսք կաւռարե|ու համար։6. Որոշման կատարման հսկոցությունր ցնե| Գավաո համայնքի ցեկւսվարի տեցակայ Գ.Բոշյսւնի վրւս։ / Դ
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Ձայսաաաեի Ձսւնրապեաությւսն Գևղւսրքու նիքի լքարզի Գւսփսռ համսւյեքՁՁ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գւսվւսո, (0264)23423, (0264)22338 յ>է^սրւզՅ§հՅզՁբ6էՋրՁՈ@§աՅւ1.շօրո
Ո ք՝ Ո Շ ՈԻ Մ27 ՍԵՊՏԵՍ ՐԵՐ1՚ 2022թվսւկւսնի X 740–ԱԳՌԻՅՔԱՁԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊՄՁԱՆՏ» Նեք՝Կ ԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՌ ՁԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ ԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Վերսւ Ոսկսւեի Կարապհայաեր (սւեձեաղիր .ձ'1'0502637, ՁԾՁ 6407540429 հաշվաոված ՁՁ Գեղարքունիքի մսւրղ, Գավաո համայնք, զ. Գանձակ Րաղրսսքյսւն ւի 2 րղ նրբ աուն 7) հսւնղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՁՁ հարկային օրենսզրքով սահւքանված կարզով չի կաաարել զույքահարկ վճւսրելու պարւոակւսևությունները, ինչի կւսսյակցու թյսոքբ 2022 թւիսկանի սեպտեմբերի 12-իև «Վարչարարության հիմունբների ե ւիսրչական վարույթի մասին» ՁՁ օրենքի ՅՕ֊րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակէտի հիմքով Գավսաի հւսմւսյնբապետարանի աշխւստւսկսպւհսւք հւսրուցվել է վարչական վսւրույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձմւսն հւսրցի քննության նւղատակով։ «Վստչարարության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» Ձայւսստանի Ձսւնրաւղետու թյան օրենքով սահւքսւնված կարզով հարուցված ե իրականացված վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի վոսստական հւսնզամանքևերի բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության ւսրղյունքում. |՝տցահտյտ1զով զործի բոլոր հանզամանքները, վարչական մարմինը հսւստատված է համւսրաւք հհտեյսղր.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵ1.11Ի ՁԱՄԱՐ ՁԻՄՔ ՁԱՆԴԻՍ ԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՁաւքաձւսյն ՁՁ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ֊ի կողմից ւորսււքաղրվսւծ ՁՁ Ձււղւկսւյին օրենսզրքով սահմանված զույքահարկով հարկվող օբյեկտ հսսքւսրվող Գսւվաո համայնքի 05 02 I 0207-0009, 05-021-0095-0002, 05–021 0065-0003, 05-021 0069-0002, 05 021 0247 0033,05 021 0244 0041,05 021-0069-0002,247–033 կաղաստրւսյիև ծւսծկազրով հողաւոեսքերը հանղիսանւոմ են Վեյոս Ոսկանի Կարասյետյւսնի սեւիւս կանությունը։Անշարժ զույքերի համար վճարւքսւն ենթակւս զույքահարկր կսւզւքոււք ե 71 103/յոթւսնասունմեկ հազար ւ(եկ հարյուր երեք/ՁՁ ղրւսւք, ինչը 2008-2021թթ. ժւսւքսւնակւսհաւովսւծու լք չ|ւ վճւսրվել, իսկ Վերա Ոսկանի Կարապետյանի կողմից նշված ժամանակահատւիսծի զույքսւհսղւկր օրէնքով սւսհմանված ժամկետում չվճւսրելու ւսրղյունքում աուսջացել Է զույքսւհարկի հսոքար տույժ 48657 քւսռսաունութ հազար վեց հարյուր հիսուևյոթ/ՁՁ ղրամի չւսւիով։2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին «Վւսրչալւարությւսն ն ւ|ա|ւչսւկան վարույթի լքւսսին» ՁՁ օրենքի 30-րղ հողվածի 1 ֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվստի հսսքայնքւսսյետսւրտնում հարուցված վարչական վսւրույթի շրջանակաևերոււք 2022 թվականի սես|տեւքբերի 27 ին հրավիրվել են ւիսրչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նսյւսսաւկով պատշաճ ծսւ\սսցւ|1ղ 1. հիս՜ր 12.09.2022թ. ծանուցում ՅշժՁրՁրտա կայքում/ Վերա Ոսկանի Կւսրւսպետյանր։ Վերջինս չի ներկայւսց1ղ վսղւչսւկւսն վարույթի լսումներիև։ 27.09.2022թ. վարչական վսւրույթի լսաւքներն |ղոսկւսնսւցւ|և| են սրստշւսճ ծւսնուցվւսծ Վերա Ոսկանի Կարապետյանի բացակւսյությաւքբ։
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ԼԼ  Սահմաևւսղրության 45-րղ հոդվածի հսսքաձսւյե՜ յու րւսբտնչյու ր ոյ> ււ|ւս|ոուսվրտ Է օրէնքով սահմանված կւսրգով հ տափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարէ.) պետական կամ համսւյևրափն բյուջե մոււոքագրվող պարտագիր այլ վճարումներ։սեփականության իրավունքով պատկսւնող հարկմսւն օրյեկտ հտմսւրփպ անշարժ գույքի համար սահմաևված կւսրգով ձայաստանի հանրապետության համայնքներ)։ բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ Է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտհսսւկան գործունետ թյսմւ ւսրղյունքներից։ համաձայն ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 236 րղ հողվածի կսպմակերպտթյունները և ֆիգիկական անձինք անշարժ գույքի տարեկան գումարները այղ թվում Օրենսգրքի 231 րղ հողվածի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու կարգով հաշվսւրկված անշարժ գույքի հարկի սրսրտսւվորությսւն գումարները/ անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի րյուջե են վճարում մինչհ հարկային սսսրվա ղեկտեմբերի 1-ըներաոյալ հաշվի առնելով սույն հոգվածով սսւհմանված սասւնձնսւհսւտ1|ո։ թյունները։2ամաձւսյն 22 2արկային օրենսգրքի 46 րղ հողվածի տեղական հտրկերի գծով հւսրկսւյին պարտավորությունների կատարում մւսրում է էսսմտրվում Օրե՚սսգրրի՚ո համապատասխան հաշվարկված վճարման ենթսւկահարկի, ինչպես նաե ղրա գծով տայժերի հ կամ տուգանքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պսւրտաւխրու թյունը հաշվւսռող տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվին։ 2սւմաձայն 2.2 հարկային օրենսգրքի 401 ֊րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից ուշացներ։։ ղեւղքամ Ժսւսկետտնւյ յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է. տույժ 0.04 տոկոսի չափով։2ւսմաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին** 22 օրենքի 38 րղ հտրիսծի՝ համւսյնքի ղեկավարը որպես սեփական լիագորություն, օրենքով սսւհմ՜ւսնվտծ կարգա) կսս|մակերպում Է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նսւհ տեղական հարկերը, տուրքերը հ վճարները տվճարող ւսնձանցնկատմամբ օրենքով սահմանված կւսրգով կիրսւռամ I. համսւպատաււխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյւսլից հ ղեկավարողով 22 Սահւքանսւղրու թյտԱ՚բ, 22 հարկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ իրսւվական սւկտերի մասին», «Տեղական ինքնսւկաւսսւիսրման մասին**, «Վարչարարության հիմունքների հ վարչական վարույթի մասին» 22 օրէնքի 53 րղ, 58 60 րղ հողփսծներով. որոշումեմ1. Վերսւ Ասկւսնի Կսւրապետյանից հօգուտ Գտւիսռ համայնքի բյուջե. գանձել ընղամենը 119 760'մեկ հարյուր տւսսնինն հագար յոթ հարյուր վաթսուն 22 ղրսւմ, որս|1.ս 05 021 0207 0009, 05-021-0095֊0002, 05 021-0065-0003. 05-021 0069-0002,05-021 0247 00.33.05 021 0244 0041,05 021-0069-0002,247–033 կաղաստրային ծածկւսգրերով գույքերի գույքւսհարկերի (|ւս ս՜ար, ներառյալ տույժերր։2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կւսրգով բողոքարկվե| Կ֊տվտռի հտմսւյնքւսպետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվսւ ընթացքում կամ 2այաստանի 2անրտս|է.տության վւսրչական ղատարան՝ երկամսյա ժամկետոււք։3. Սույն որոշմւսն պահանջները չկատսղւե|ու ղեպբում, «Վարչարտրու թյտն հիմունքների ե վւսրչակւսն վարույթի մասին» 22 օրենքի 88 րղ հողվսւծով սսւհմանված կտրգու| այն ենթսւկսւ Է հարկսւղիր կատարման՝ 22 ԱՆ 2արկաղիր կատարումն ապսւհովող ծառտւտթյտն լքիջոցով անբողոքարկելի ղառնալուց եռամսյա ժամկետում։4. Սույն ոյաշլքան կատարման րնթւսցքի նկատմամբ հսկողւսթյունն իրականացնում Է Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշում1ւ ուժի ւէեջ Է մտնում րնղունւքան Ա՜սուին օրենքով ււտհստնված պատշաճ իրագեկելու օրվւսն հսւջորղող օրը։

2սւմաձայն 22 2սւրկային օրենսգրքի 224 րղ հողվածի անշարժ գույքի հտրկր հարկ վճարողներին

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ ԱՎ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐ.9Ի ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքՀՀ. Գեղարքունիքի մարզ. ք. Գավսա. (0264)23-123. (0264)22338 սո\ոոզոս1սպոքօԱՄւտ ս սո՜սսI.օսա
ո  ր  ո շ  ու՝ ա27 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2<)22թվականի \ 741-ԱԳ Ո ԻՅՔ ԱՀԱ ՐԿ Ի Գ Ո Ի Մ Ա ՐՆ Ե Ր Ի Գ ԱՆ Չ Մ1Ո, Պ ԱՀ I Ո ,9  ՆԵՐԿԱՅԱՏՆԵԻՈԻ ՄԱԱ ԻՅ,Գ Ա ՎԱ Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՍ՚ԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔազաթսւցի Ռուբիկ Գուրզենի Եղիսւզարյանր (սւնձնազիյւ .\ 1Հ0648380. 2.0՝.2 161 1610508 հաշվսաված 2.2. Գեղարքունիքի մարզ. Գավսա համայնք, զ. Գանձակ Թամսւնզիների 4 ա) հսւնղիսանսւլով զույքահսւրկ վճարող սուքյեկա. ԼԼ  հարկային օրենսզյւքով սահմանված կարզով չի կասսսրել զույքահսւրկ վճսւրելա սյւսրւոականությունևերը. ինչի կւսւղակցությաւքբ 2022 յր>ւիււկւււնի ււհսրւմ.մ|։հրի 12-ին «Վւսրչարււղւության հիմուևքների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենբի 30-րղ հույվածի 1-ին մասի ..ք" ենթւսկեսփ հիմքով Գավառի համայնքապեաւսյոոնի սւշխսււոակազմւո մ 1աղւուցվ1զ հ վարչական վայաւյթ՛ զույքահարկի զումւսրների զանձման հարցի քննության նւղատակով։ «Վարչսւրւս|ււս.թյսւն հիմունբների հ վարչական ւիոյաւյյ՜-փ ւնսսին» Հւսյասւուսնի Հանրւսսյեւոությւսն օրենքով սսւ1ս1անէիսծ կարզով հարուցված հ իրւսկսւնւսցվւսծ վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի ւիասաական հւսնզւսմսւևքների քազմակողմանի. լյւիվ ե օյղեկս՜ւիվ քննության արղյունքում. բսսյահայտե|ւս| զործի բւղւտ հանզամանքնեյւը. վարչական ւ(արւէինը հւսսսաւաված Է համւսրում հետևյալր.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵ1.11Ի ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍ ԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐՐՀամաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողՕ՜ից սւրամաղրւիսծ ՀՀ Հարկային օրենսզյւքով սւսհմւսնված զույքսւհարկով հւսրկվող օքյեկւո համսղո|ող Գավառ համայն|փ 05-02 1-0247-0007. 05-021-0222-0026. 05– 021-0259-0058. 05-02 1-0240-0040. 05-02 I-0016-0014 կաղսւսւորային ծածկսսյրով հողւսաեսքերը հանղիսանում են Ռուբիկ Գուրզենի Եղիսւզարյանի սեվոսկա՚աո թյանյւ։Անշարժ գույքերի հաւևսր վճւսրլքւսն ենթակա զու յքսւհա|ւկր կազնուԱ՜ 1. 52760 նիսուներկու հսւզւսրյոթ հարյուր վաթսուն/ՀՀ ղրամ. ինչը 2008-202 I թթ. Ժսս1անսւկահասս|ածւո մ չի վճարվեր իսկ Ռուքիկ Գույոյհնի Եղիազարյւսևի կողմից նշվւսծ ժւսմանսւկւսհսոււվսւծի զույքսւհարկր 0|մ.ն|՜՝ով սահմանված ժամկետում չվճսւրելու սղւղյունքում առաօւսցել հ զույքսւհսղմ||ւ համսղ) տոոժ 450()(> քառասունհինզ հազար ինն հարյուր վեց/ՀՀ ղրսւմի չսււիով։2022 թվականի սեպս՜ւեւ1բերի 12-ին «Վստչւսրարւո թյան հ վսղւչական վսւյսսյթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մւսսի ..յ։" կետի հիմքով Գավառի հսւմայնքաս|ետարանու մ հսւրուցված վարչական վարույթի շրջանակսւներում 2022 թվականի սեսյտեմքերի 27-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ, որին մւսսնսւկցեյու նսյատակւսլ պատշաճ ծանուցվեյ I. հիմք I 2.09.2022թ. ծւսնուցում ո/ժււոււ՜.ււու կայբում/ Ռուբիկ Գույպեևի Եղիազւսրյանր։ Վերշինս չի նե|ւկսւյսւց1,| ւիսրչւսկան վայւայթի լսումներխւ։ 27. 09.2022թ. վարչական վւսրույյւփ յսոււքներն |ղսսկտնւսցվել են պատշաճ ծանուցվւսծ Ռուբիկ Գուրզենի Եղիւսզււղղանի բւսցակայությաւէբ։



4. ԱՐՁԱԿ ԱՆ  Ա Կ Տ Ն Ս Ն Գ Ո Ի Ն ե Ա Ա ՝ 2Ի1 Ո ,Ա֊ Ա 1 Ո  I ԻՄԸ22 Սահմւսեարյրությաե 45-րդ հոդվածի հաւևսձայն՛ յուրւսքանչււո յւ ոք սյարսսսվոր I, օրէնքով սւսհմւսնված կսւրզով ե չափով մուծհզ հարկեր, սաւրրեր. կասաւրհ| ս|հսւակաե կամ համայնքային բյուջե մոււորազրվու| պւսրաադիր այլ վճարումներ։2սւմաձայե 22 2սւրկայիե օրենսզյ՜ւքի 224-րդ հոդվածի անշայւժ զայքի հայմյը հարկ վճարոդներիե սևփակաեությաե իրավուեբով պաակսւեոդ հարկման օրյեկտ հսւմւսրվոդ անշւսրժ դույքի համար սահմանված կսւրզով 2այաստսւնի 2ան|սսւցեաության հաւհււյնքների յ.*յ ուսեն եր վճարվոդ տեդական հարկ է. որը կսփւված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական զործունեւո թյան ստտւոնթներից։2ամաձւսյն 22 հարկային օրենսզրքի 236-րդ հոդվածի կազս՚ակեյարս յտոննեյդւ հ ֆիզի1րսկան անձինք անշարժ զույքի տարեկան գումարները սւյդ յժվում Օրենսզրքի 22՝ 1-րդ հոդվածի 2՝–րդ մսսւով սսւհմանվսւծ դեսյքերու ւէ ու կսւրզով հաշվարկված սմւշւսրժ զույքի հարկի սրսրտսւվորու |3յսւն զամարներր անշարժ գույքի զտևվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ր ներաոյսդ հաշվի աոնելով սույն հոդվածով սահմանված աւոսնձնահատկու րւու ններր։2ամւսձսւյն 22 2ւսրկային օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեդսւկտն հարկերի զծով հարկային ւզարաւսվորությունների կւստւսրամ մարում I. հտմարվում (կւենսզյդփն համսսզսւտասխան հաշվարկված վճսւրմւսն ենթւսկահւսրկի. ինչսյես նտհ դրտ զծով տույժերի հ կամ տազանքների զումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի զծով ս|արտավորու ըւունր հսւշվաոոդ տեդական բյուջեի զանձապետական հաշվին։ 2ւսմաձւսյն 22 հտ|մրսյին օրենսզրքի 4օ|–րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժւսւքկետևերից արարներս դես|քում Ժտմկետտնց յու յսսքանչյուր օյւվւս հւսւքար հարկ վճսդադը կսււք հարկւսյին գործակալը վճարում Լ տույժ 0.04 տոկոսի չտփուի 2ամաձայն «Տեդւսկան ինքնսւկսաավսւրման մասին» 22 օրենքի 38-յսյ հոդվածի՝ հաԱ՜այնքի դհկավտրր որպես սեվոսկւսն լիսւզորություն. օրենքով ւսսհմանւ|ած կսւրզով կսււյւքւււկեյւսյոււք I. զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաե տեդական հաըկեզդւ. տարքեյդւ ե վճարն1զդւ չվճարոդ անձւսնց նկատմսււքբ օրենքով սահմանված կսւրզով կիրսաում է հսւմաււրստասիւան ւփջոցնեը։Ելնելով վերոզրյալից և դեկավսւրվելով 22 Սա1ո1անադրու րյամք. 22 հարկային օրենսզրքով. «Նորւքւստիվ իրւսվակւսն սւկտերի մասին». «Տեղսմյսմւ ինքնակաոավստւհսն մասին՛՛. ՚՛ Գայւչարարության հիմունքների և վւսրչակւսն վարույթի մւսսին» 22 օրենքի 52՝–րդ. 58-60-յպ հոդվսւծներով. որոշումևմ1. Ռուբիկ Գուրզեևի Եդիազւսրյւսնից հօզուտ Գւաիսո հտստյնքի բյուջե զանձեզ ընդամենր 98666/իննսունութ հազար վեց հւսրյույւ վաթսանվեց 22 դրամ. ոյայես 05-02 1-0247-0007. 05-02 1-0222-0026. 05-021-0259-0058. 05-02 1-0240-0040. 05-02 1-0016-0014 կսւ դաստ յարին ծածկազրերով զույքերի զույքահարկերի գումար. նեյւստյալ տու յժերր։2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վւսրչակւսն կսդսյով բոդոքարկւ|1զ Գափափ համայնքասյետին դրա աժի ս՜եւ՛ մտնելու օրվանից երկու սո(սվւս |ւնթաց|՝տւ ս կամ 2այ սատանի 2անըտո|ետու յ<>յւււ\ւ վարչական դասատան ե ր կ ա մ ս յ ա ժա մկ ե ա ո ւմ:3. Սույն որոշման պահանջնեյւր չկատարեյա դեսյքու ս. «՝Լսւ|ւչտրսւյ։ա յօյան հ|ո1ունքնևրի հ վւսրտակւսն վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կայսյով այն ենթակա է հարկադիր կատարման՜ 22 ԱՆ 2ւսրկադիր կասոսրոււքն ապւսհովոդ ծսաաւության միջոցով անբոդոքարկեյի դսանալուց եռալքսյա ժամկետոււք։4. Սույն որոշման կատւսրլքան րնյժւսցքի ևկասո(ամբ հսկոդույտունն իյսսկանացնւսմ է Գաւիսռ համայնքի դեկավսւրը։5. Սույն որոշոււքն ուժի մեջ է լքանամ ընդտնման մասին օրենյ՝ով ււտհս՜անված ոյատշաճ իյսսզեկեյու օրվան հւսջորդոդ օրը։

Գ. Ս ԱքշՏԻՐՈՍ-ՅԱՆ



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐ.9Ի ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասասւեի ձանրապետությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնք22, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գափսո, (0264)23423, (0264)22338 յ);։\,ւրւղ;ւ̂ հսղտք6էսրսո@§րոՅւ1.օօրո
Ո (՝ Ո Շ Ո է՝ Մ27 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի \՛ 742 ԱԳՌԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ Պ Ա2ԱՆՏ՝ ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի ձրւսյր Վեմիրի Աբրսւհւսմյանր (աեձնաղիր .ՃՐ0581719, 202 2608630758 հաշվսաված 22 Գեղարքունիքի մւսրղ, Գավաո համայնք, ղ. Գանձակ Սայաթ Նւսիսյ|ւ փ 7 րղ փկղ. տուն 7) հանղիսւսնսղով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, 22 հարկային օրենսղրքով սահմանված կարզով չի կաւոարել զույքահարկ վճարելու ւղւսրաականություններր, ինչի կապւսկցւսթյամբ 2022 թվականի ոեսրոեմրերի 12-ին «Վարչարարության հիմունքների հ վարչական վարույթի մասին– 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1 ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համայնբսւպեսոսրանի աշիւասսսկսպմում հսղաւցվել Է վարչական վարույթ՛ զույքահարկի զումւսրների զանձման հտրցի քննության նսրստակու|։ «Վւսրչւսրարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 2այաւսոսւնի 2անրսւս|ետու թյւսն օրենքով սահմանված կարզով հարուցված ե իրակաևսւցված վարչական վարույթի րնթացքտմ զործի վաւսսսսկան հանզամսւնքնե|փ բազմակողմանի, յրիվ ն օբւեկաիվ քննության սղպյւսնքտ մ, բւսցսւ1սսւտե|ու| զոյւծի բւղոր հւսնզամսւնքներր, վարչական մւսրմինր հաւսուստված 1. համարում հետհյսղր.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԳԻՍ ԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ2ամաձայն 22 ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ֊ի կողմից տրամսւղրվսւծ 22 2արկային օրենսղրքով սահմանված զույքահւսրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գսւվւսո համայնքի 05-021 0236-0015, 05-021-0202-0026,05֊ 021-0257-0058, 05 021 0008-0007, 05 021 0265 0017,05 021 0271 0015 կաղաստրւսյին ծածկազրով հողւսւռեսքերր հանղիսանում են 2րսղր Վեմիրի Աբրւսհամ|ւսնի սեվսսկսւնությունը։Անշարժ զույքեյւի համար վճարման ենթակսւ զույքսմսսրկր կազմւոմ 1. 104529 մեկ հարյուր չորս հազար հինզ հարյուր քսանինը/ 22 ղրսւմ, ինչր 2008 2021թթ. <1ամանսւկսւհսււովսւծում չի վճսւրվել. իսկ ձրսւյր Վեմիրի Աբրահսւմյանի կողմից նշված ժամսւնսւկւսհսւտւ|ածի զույքսմսսրկր օրենքով սահմանված ժամկեաում չվճարելու արղյունքում աասքւսցե| հ զա յքսմսսրկի համար տույժ 48250 քաուսսունութ հազար երկու հարյուր հիսուն/22 ղրւսմի չւսվավ։2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին «Վսւրչսղսսրտ թյւսն հ վարչական վսղսսյթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գսսիսոի համայնքապետարանու մ հարուցված վարչական վարույթի շրջանակւսներում 2022 թվականի սես|տեմ|.՝երի 27 ին 1ղսսվ)ղո|ել են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվեյ 1. հիս՜ք 12.09.2022թ. ծանուցում 37.ժ3ր3ր.3տ կսւյքում/ 2րայր Վեմիրի Աբրահամյւսնր։ Վևրբինս չի նեյւկայաց1ղ վարչական վարույթի լսումներին։ 27.09.2022թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվե| են պատշաճ ծանուցված 2րայր Վեմիրի Աբրւսհամյսւնի բացակայու թյւսմբ։



Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԱ11՝ ձԻՍ՜ՆԱՎ1 I Ր111 ՝Ս՜Ըձձ Սահւքանւսդրության 45-րդ հոդվածի հսււքւսձայն՛ յուրւսթանչւա ր ւդ՝ սյարսոսվոր է օրենքով սահմանված կսւրդով ե չափով մուծել հարկեր, աուրրեր, կասսսրե| ս|եասմրսե կսւմ համսդնրային րյուջե մուաքադրվոդ պարւուսղիր այլ վճարումներ։ձամաձայն ձձ ձսւրկային օրենսդրքի 224-յւդ հոդվածի անշարժ դույրի հարկր հարկ վճւսրոդնևյփն սեփականության իրավունքով սյաակսւնոդ հարկմսւն օրյեկա համայւվույ անշարժ դույրի հաւէւսր սահմանված կարզով ձայւսսսսսնի ձւսնրսւս|եաության համայնքների րյուջեներ վճւսրվոդ տեղական հայմյ Է, որը կախված չէ հարկ վճարոզների տնտեսական դործունեության արդյունքներից։ ձւսմւսձայն ձձ հարկւսյին օրենսդրքի 236 րդ հոդվածի կադԱ՚ակե|սդտ յ-դուններր հ ֆիդիկւսկւսն սւնձինք անշարժ զույքի տարեկան դոսքւսյւները այդ թվուս՜ Օրենսդրքի 231 րդ հոդվածի 3 րդ մւսսով սահմանված դեւդքերում ու կարզով հաշվարկվսւծ անշարժ զույքի հարկի ս|սւրտավորու|3յւսն դումարներր ւսնշւսրժ զույքի դտնվելու վւսյրի հսււքայնքի րյուջե են վճարում լքինչհ հարկողին տւսրվա դեկտեմբերի 1-ը ներսւռյայ հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկու.յ.>)ունն1.ր|ւ։ ձւսմւսձայն ձձ ձւսրկւսյին օրենսդրքի 46 յւդ հոդվածի տեդական հարկերի դծով հարկային ւդարտավորությունների կատարում ՚մւսրում Լ հսւմարվում Օրենսդյդվմւ հւսմւսԱյւսսոսսխւսն հսւշվարկվւսծ վճսւրւէաև ենթակսւհսւրկ)ւ, ինչպես նահ դյւա դծա| տույժերի հ կամ աուդանքնևրի դումարների վճարումը հաւ1ւսպւսսոսսիււսն հարկի դծով ս|արտավորու թյունր հաշվաոոդ տեդական բյուջեի դանձապետական հաշվին։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսդյդփ 401 րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժւսմկետներից ուշացներս դեսյքու մ Ժամկեասւնլյ յու րւսքանչյար օյոիս համար հարկ վճարողը կամ հւսյւկային գործակալը վճսդոոլք 1. տույժ 0.0-1 տոկոււի չւսւիով։ ձամաձայն «Տեդական ինքնակսաավարման մասին» ձձ օրենքի 38 րդ հոդվածի՜ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիադորության, օյւհնքով սահս՜անված կարւյով կադմակե|ա|ւս մ 1, դույքահարկի դաևձումր, ինչպես նահ տեդական հսդւկե|ւր. տու րքերր հ վճսդւնեյդ) չվճսդւոդ սւնձւսնց նկասսքւսմբ օրենքով սսւհմւսնված կսւրդով կիրառամ ե համաս|ատաս|սան միջւսյ՚ոեր։Ելնելով վերոդրյւսլից հ դեկւսվւսրվե|ով ձձ Սահմանաղրու յոյսով՛, ձձ հա|մրսյին օրենսդյւքով, «Նո|ոէատիվ իրավւսկան սւկտերի մասին», «Տեդական ին|չնակւտաւվարման մասին», «Վարչարարությւսն հիմունքների ե վւսրչական վսւրույթի ւևսսիև» ձձ օրենքի 53 րդ. 58 60 րդ հոդվածնե|սո|. որոշումԼմ1. ձրւսյր Վեմիրի Աբրահւսմյանից հօդուտ Գավաո համայնքի յդտջե դանձեյ րնդւսմենր 152 779 մեկ հսւրյուր հիսուներկու հադսւր յոթ հսւրյուր յոթսւնասանինր ձձ դյսսմ, որսյես 05 021 0236 0015,05 021 0202-0026,05-021-0257-0058.05-021-0008-0007,05 021 0265 0017.05 021 0271-0015 կադաստրային ծածկադրերով դույքերի դույքւսհսդւկերի դումսդւ, նե|ոսոյսդ տու յժերր։2. Սույն որոշումը կարող ե վարչական կսդւդով |՝ոդո|սսրկվել Գ-ավաոի համայնքւսպետին դյոս ուժի Ա՜եջ մտնելու օրվսւնից երկու աւքսվւս րնթացքու մ կամ ձայաստան|ւ ձան|սսս|ետու թյան վարչական դատսդաւն ՝ ևրկամսյւս ժամկետում։3. Սույն որոշման պահանջները չկատսդմդու դեսյքու մ. «11.արչարարու թյան հիմունքների հ վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կսդւդով այն ենթակա I հա|մրսդիր կատւսրման՛ ձձ Ա՜Ս ձարկադիր կսւտսդսս մն ասրւմտվոդ ծսսաոու թաւն ս՜իջոցով ւսնբոդոքսւրկելի դառնայուց եոամսյա ժսււքկետու լք։4. Սույն որոշւևսն կատարման ընյժացքի նկսււու1ասբ հսկոդու յ.»յունն |դւականացնում է Գավաո համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Լ լքանամ րնդունւքան մասին օրեն|տվ սահմանված ս|սւտշսւճ իրադեկե|ու օրվւսն հւսջոյւդոդ օրը։



ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐ.9.Ի ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստւսնի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գսւվաո համայնքՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ր. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 “ա՚.ււա|̂ 1սւտտ6էաՅո(օ)չ>րոա1.<։օա
Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ27 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թփսկսւնի X 743 ԱԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆ.9. ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՔաղաքացի Մամիկոե Արշալույսի Դսւեիելյանր (աեձեաղ)ւր \4՜0688383, ՀԾՀ 3005510590 հաշվսաված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավաո համայնք, զ. Գանձակ ՍայաթՆովայի փ 3 րղ նրր տան 20) հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուրյեկտ, ՀՀ հւսրկսւյին օրենսզրքով սահմանված կւսրզով չի կւսաարել զույքահարկ վճարելու պարտականություններր, ինչի կապսւկցու թյամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին– ՀՀ օրենքի 30 րղ հողվածի 1 ին մասի ,,յ՝" ենթւսկեսփ հիմքով Գավւսոի համւսյնքսւս|ետսղսսնի սւշխատակազմում հւսրուցվել հ վարչական վւսրռւյթ՝ զույքահարկի զումարների զանձմսւն հարցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների հ ւիսրչւսկան վարույթի մասին» Հայաստանի Հւսնրապեւոությւսն օրենքով սահմանված կսւրզով հսւրուցփսծ հ իրականացված վարչական վարույթի րնթսւցբում զործի ւիասասւկան հսւնզւսմանքների բւսզւքւսկողմանի, |ր|ո| հ 0|՝յե.1րւվս| քննության ւսրղյուևքում, րսւցահայւոե|ով զործի րոլոր հանզամւսնքներր, վարչական սարմինր հասւոատված I, 1ոսւ1այւում հետնյալը.ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍ ԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸՀամաձայն ՀՀԿԱ ԱԳԿ ՊԿ -ի կողմից ւորաւքաղրվւսծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահւքանված զույքահարկով հսւրկվող օրյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05 02 1 0026-0008, 05 021-0213-0063. 05 021 0252-0009,05 021 0237 0013. 05 021 0008 0002.301 046, 252 009 կտղաստրային ծսւծկազրով հողսւտեսքերը հանղիսանում են Մսոքիկոն Արշսղույսի Ո–անիե|յանի սեւիականությունը։Անշարժ գույբերի համար վճարման ենթսւկսւ զույբահարկր կտզւ1ւաք Է 61802 ւիոթսունմեկ հազար ութ հարյուր երկու/ՀՀ ղրւսմ, ինչը 2008 202 1թթ. Ժսւմա1ւակսւհատվտծոււ1 չի վճսւրվել, իսկ Մսոքիկոն Արշալույսի Գանիելյտնի կողմից նշվսւծ ժամսւնակահաավածի զույքահարկը օրենքով սահմաևված ժամկետում չվճւսըևլու արդյունքոււք սւուսշւսցե| Է զույքահսղւկի համսղւ տույժ 42278 քաոսւսուներկու հազար երկու հարյուր յոթաևւսսունութ ՀՀ ղրսսքի չափով։2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին «Վարչարարության հ վարչա1րսն վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսոի հւսմայնքսա|եւոարանու.մ հարուցված ւիսրչակւսն վարույթի շրջանակւսներոււք 2022 թւիսկսւնի սեպտեմյ՚երի 27 ին հրավ)ղս|1ղ են վւս|ւչւսկտն վարույթի լսոււ1ներ, որին մասնւսկցելա նպատակով ւղատշաճ ծանուցվէղ I. հիմք 12.09.2022թ. ծանուցում Յշժսրսրարո կայքում/ Մւսմիկոն Արշալույսի Գւսնիեյյանր։ Վերթինս չի նԷ.րկսւյւս։յ1.լ վարչական վարույթի լսոււՈւերին։ 27.09.2022թ. վարչական վարույթի յ սա մնեյւն իրա կսւնսւցվ հ | են պատշաճ ծանուցւիսծ Մւսմիկոն Արշալույսի Գանիելյսւնի բացւսկայաթյամր։



Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  ԱԿՏՆ Ը Ն Դ Ո Ի Ն Ե ԼՈ Ի  1Ի Ա Ն Ա Վ 1) ՐՈԻՄ ԸՀՀ Սահմանաղրության 45-րղ հողւիսծի հաւևսձւսյն ՜ յւս|ոսքոսետյա բ որ պարտավոր էօրենբով սահմանված կայքով հ չափով մուծեյ հարկեր. տարբեր. կսււոսւյւև| ս|1.սաւկաե կամ հւսմայնբային բյուջե մուաբազրվույ ւզայաւաղիր այլ վճարումներ։համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզլւբի 224 րր հողվածի անշայւժ զւսյյփ հարկր հարկ վճււտողևերին ււեւիւսկւսնության իրավուևբով պատկւսնող հւսրկմսւն օբյեկտ հասարվող անշարժ զույբի համար սահմանված կւսյպով Հայաստանի Հւսնրաս|ետու թյան 1ոսմսւ|նրն1.|փ բյուջեներ վճտրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների անւոեսական զործունեու թյան ւսյւղյւսեբներից։Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսզրբի 226 րւյ հույվածի կազմակերպա թյանները ե ֆիզիկակսւն սւնձինը անշարժ զույբի սաւրեկսւն զոսքւորները այւյ թվամ Օրենսւյրրի 221 րր) հույվածի 3-ըղ մասով սահմանված ւ՜յեպբերում ու կարզով հաշվարկված անշայւժ զույյ՜փ հարկի ս|սւրւոավոյաւ թյւսն զումարները անշարժ զույբի զանվեյու վայրի հւսմայնրի բյուջե են վճարում լքինչհ հարկողին տարվսՐղեկւոեմբերի 1 ը ներսայւսլ հաշվի առնելով սույն հայվւսծով սահմանված առանճնահաակւո թյո։ններ|ւ։Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսզրբի 46 րւյ հույվածի աեզական 1ոս|ւկ1.րի զծով հարկային պարսոսվորություևների կաաարում /մւսրում. Լ հաւևս|ո|ում Օրենսզրյփն համասյւսաասխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նսւհ ւյյւսւ զծով տայժեյփ 1ւ կամ աոսյանբնեյւի զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով սրսրտավորու յ-ղունը հաշվսւռայ տեղական բյուջեի զանձապետակսւն հաշվին։ Համաձայն ՀՀ հարկային օյւենււզյղփ 401-րղ հույվածի հսզւկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ւյեսյբում ժսա՜կետանց յուրւսբանչյուր օրվա համար հարկ վճարող ր կամ հարկային զււյւծւսկւսլ յւ ւ|ճայաւմ I. տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։Համաձայն «Տեղական ինբնսւկարոսվարման մասին» ՀՀ օրենյփ 38 րղ հուրիսծի՜ համայնբի ղեկավարը որպես սեփական լիւսզորության, օրենբով սահմանված կարղով կաղս՚ակհրւղոււք Էզույբահւսրկի զանձումր, ինտսյես նաև տեղական հարկերյւ, տարբ1.րր 1ւ վճսղւներր չվճարող անձսւնց նկատմամբ օրենբով սահմանված կարզով կիրսատմ 1.1ոսմսւսրստաս|սսւն միջոցներ։էլևելով վերոզյւյայփւց ե ղեկւսվարվևլով ՀՀ Սահւ(սւնաղյւու թյաս՚|՝. ՀՀ հայմրսյին օրենսզրբով, «Նորմատիվ իրավւսկան ակաերի մասին», «Տեղական ինբնակաոավսւրմսւն մասին», ■■Վարչարարության հիմունբների ե վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենբի 52 րղ, 58 60 |ււյ հողվածներով. որոշումԼմ1. Մամիկոն Արշալույսի Դւսնիելյանից հօզւաո Գավառ համայնբի բյուջե զանճել րնւյամենր 104080 մեկ հարյուր չորս հազար ութսուն, ՀՀ ղրամ, որսյես 05 021 0026 0008, 05 021 0212 0063,05 021 0252 0009,05 021-0237-0013, 05-021-0008-0002, 301 046, 252-009 կաւրսստրային ծածկազրերով զույբևրի զույբահւսրկերի զումար, ներառյալ տույժևրր։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կայւզով բողոբւսրկվել Գափսռի հսււքւսյնբապետին ղրա ուժի մեր մանելու օրվանից երկու աւքսվւս րնթսւցբւաք կամ Հայաստսմփ Հտնյւսւսյետու թյան վսւրչակսւն ղաւուսրան՝ երկամսյա ժամկետոււք։3. Սույն որոշման պահանջները չկւստւս|մ.յու ւյեսյբում, «Վարչարայաւթյան հիմունբների հ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենբի 88 յււյ հողվածով սահմանվսւծ կսղսյու| այն ենթակւս Լ հարկսւղիր կատարման ՀՀ ԱՆ Հարկսւղիր կւստայւումն ասրսհւս|ող ծառայա յ.>ւան միջոցով ւսնբողոբւսրկևլի ղառնալուց Լռաւքսյւս ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման րնթւսցբի նկատւքւսմբ հսկողու իղտն՚ււ ի|աւկանւսցնւուք 1, Գավառ համայնբի ղեկսւվարր։5. Սույն որոշումն ուժի լքեջ է մտնում րնւյու\ււքան լքւսսին օր1.1ղաւ| սահմանված պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջոյոյող օյւր։


