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Ո Ր Ո Շ  Ո Ի  Մ04 2 .Բ Ի Ն Վ Ա Ր Ի  2023թվակաեի Ի1 1-Ա
2 Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  2 .Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ի Թ Յ Ա Ն  Գ Ա Վ Ա Ռ  2.ԱՄ ԱՅՆՔ Ի Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  Ս Ա 2 .Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ո Ի Մ  Գ Տ Ն Վ Բ Ղ  2 Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ը  2 .Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ա Յ ԻՆ  Ս Ե Փ Ա Կ Ա Ն Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն  Ճ Ա Ն Ա Չ Ե Լ Ռ Ի  Մ Ա Ս Ի Ն

Ղեկա վա րվելով 2ւսյասաաեի ձա երապեաությաե 2ողսւյիև օրեեսզրքի 101-րդ հոդվսւծով ն «Տեդակսւև իեթնսւկառավարմաև մասին» 2այւսսաւսեի 2 ան ր սւ ւզ և ա ութ յ ա ե օրենբի 46֊րդ հողվսւծի 3-րդ մա սով, եիմք ըևդուևելով քաղաքացիներ 2րւսյր 2այկի Բազիկյսւէւիև, Մ ա եուշ Թադևոսի Նալրւսևդյաևին, 1սւրայր ձա յկի Բազիկյսւևին, 2,այկ Վա ևուշի Բազիկյսւևին սնկւակաեոևթյաե իրա վուևքով պասւկաեոդ հոդա մա սերից /վկայական Ի128122022-05-0071 արված 2004 թվակսւևի դեկտեմբերի 29-ին/ հրա ժա րվելու մասին դիմումը, ո ր ո շ ո ւ մ ե մ

1. Քաղաքացիներ 2.րսւյր 2.այկի Բազիկյսւևին, Մաևուշ Թադևոսի Նալրանդյսւևիև, Նորա յր ձայկի Բազիկյաևիև, 2.այկ Վւսևուշի Բազիկյսւևին սեփականությաև իրա վուևքով պսւականոդ ք. Գավառ հասցեում զաևվոդ 1.3458 հա մա կերեսով 05-001-1120-0255 կադասարսւյիև ծածկւսզրով խոտհարքը ճան ա չել հա մա յնքա յին սեփակսւնություև։2. Աշխ ա տ ա կւսզմի քա րտ ուղա րին՝ սույն որոշումն ընդունելուց հեսա ՝ 15-օրյսւ ժա մկետում այն ներկա յա ցնել կսւդաստրի կոմիտ եի ա նշա րժ զույքի զրանցմաև միա սնա կա ն ստորաբաժանում որոշումից ծագող իրավուևքևերի պետ ակա ն զրանցմաև հա մա ր։3. Աշխատակւսզմի քա րտ ուղա րին՝ հողա մա սի ևկատմամր իրսւվուևք հա վա ստ ող վկա յա կա նը ստւսևալուց հետ ո՝ հա մա յնքի ա վա զա նու ւսռսւջիկա ևիստում ավազւսնու հւսստատմանր ներկայացևեւ հա մա յնքի զույքւսզրման փ աստա թդթերում առսւջացոդ փոփոխությունևերր։
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2 Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  2 .Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ի Թ Յ Ա Ն  Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ո Ւ Ս  Գ Տ Ն Վ Ո Ղ  2 .Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ը  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ա Յ Ի Ն  Ս Ե Փ Ա Կ Ա Ն Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն  Ճ Ա Ն Ա Չ Ե Լ Ո Ի  Մ Ա Ս Ի Ն

Ղ եկա վա րվելով Հայաստաևի Հանրսւպետության Հողա յին օրեևսզրբի 101-րդ հոդվսւծովև «Տեղական իևբևա կսա ավարմաե մասին» Հայաստաևի Հաևրապետությսւև օրեևբի 46֊րղ հոդվսւծի Յ֊րղ մա սով, եիմբ ընդունելով քաղաքացիներ Վ ա րդա ն Ռսւֆիկի 1սւսչատրյանին, Զոյսւ Ալբերտի Ռսկսւևյաևին սեփսւկաևու թյսւև իրսւվունբով պսւականող եողա մա սերից /վկայական Ի11217552 տրված 2004 թվակսւևի դեկտեմբերի 29֊ին, վկա յա կա ն Իմ 1217553 արվա ծ 2004 թվակա նի դեկտ եմբերի 29-ին, վկա յա կա ն Ի41217554 տրված 2004 թվա կա նի դեկտեմբերի 29-ին, վկայական ԻՌ217555 տրվսւծ 2004 թվա կա նի դեկտեմբերի 29-ին, վկա յա կա ն ԻՌ217556 տրված 2004 թվա կա նի դեկտ եմբերի 29-իև, վկա յա կա ն Իմ 1217557 տրված 2004 թվակսւևի դեկտեմբերի 29– ին / երաժւսրվելա  մա սին դիմումր, ո ր ո շ ո ւ մ ե մ

1. Քադաքացիներ Վա րդսւն Ռսւֆիկի 1սաչատրյսւնիև, Զոյսւ Ա լբերտ ի Ոսկա ևյա նին սեփւսկանության իրա վունքով պատկաևող բ. Գա վսա  հա սցեում զտնվոդ 0.056 հա մա կերեսով 05-001-650-108 կադսատրսւյիև ծսւծկազրով, 0 .177 հսւ մա կերեսով 05-001-659-044 կադաստրայիև ծածկագրուի 0.144 հսւ մակերեսով 05-001-681-015 կադաստրայիև ծսւծկսպրոկզյո։ ղա տ նտ եսա կա ն նշա նա կությա և վա րեյա հողերը, 0 .024 հա մա կերեսով 05-001-689-165 կադաստրայիև ծածկւսզրով, 0 .056 հա մա կերեսով 05-001-687-181 կադաստրայիև ծսւծկազրով,0.068 հւս մա կերեսով 05-001-690-235 կադաստրային ծսւծկազրով խոտ հա րքները ճսւևաչել համայևթային սեփակաևություև։2. Աշխ ա տ ա կա զմի քա րտ ուղա րին՝ սույն որոշումն ընդուևելուց հետ ո՝ 15-օրյա ժա մկետում այն ներկա յա ցնել կա դա ստ րի կոմիտ եի ա նշա րժ զույքի զրաևցման միա սնա կա ն ստորաբաժանում որոշու մից ծագող իրավուևքևերի պետ ակա ն զրանցմաև համար։3. Աշիսստ ա կւսզմի քա րտ ուղա րին՝ հոդւսմասի նկատ մա մբ իրավուևք հավսւստող վկայականը ստանալու ց հետ ո՝ հա մա յնքի սւվազանու սաաջիկւս նիստ ում ավազաևու հաստատմաևը ներկայացնել հա մա յնքի զույքազրման փ աստա թդթերում ւյլոսյ^յքւցոդ փոփոխություններր։
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ձայսւստաեի ձա երա պ եա ությա ե Գեղւսրքուևիքի մարզի Գսւվսա համւսյեբձձ, Գերյարքուեիրի մա րզ, ր. Գսւվսա , (0264)23423, (0264)22338 §ՁVսր̂ ^̂ §̂հՋ̂ 1̂բօէՁրՋո@§րո^I^Լ^օա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի  Մ04 ձ Ո Ի Ն Վ Ա Ր Ի  2023թվակւսեի Ի4 3 -Ա
ձ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  ձ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ի Թ Յ Ա Ն  Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ն Ե 1 ՝Ռ Ի Մ  Գ Տ Ն Վ Ո Ղ  Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ը  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ա Յ Ի Ն  Ս Ե Փ Ա Կ Ա Ն Ո Ի Թ Յ Ո  ԻՆ  Ճ Ա Ն Ա Չ Ե Լ Ո Ի  Մ Ա Ս Ի Ն

Ղեկա վսւրվելով Հւսյասաաևի Հաերապեաությաև Հողային օրևնսզրբի 101-րդ հոդվա ծով և «Տեղական ինբնա կսաա վւսրմաև մասին» Հւսյաստաևի Հանրապևաու.թյաև օրեևբի 46-րղ հողվածի 3-րղ մա սով, հիմբ ընդունելով բաղաբացիներ Ռուզա նևա  Պսւրույրի 1սսւչաարյաևիև, Ս ա սա ն Վա րա զղա ա ի Սա հրտ ղյսւնին, Սևա կ Պա րույրի Իյաչսւարյաևին, Սոֆիա  Պարույրի 1սաչաարյանիև, Պ ա րույր Մուրևևի 1սաչսւարյաևին սեփա կա նությա և իրա վունբով պատկաևող հողսւմասերից /վկայական Ի122122022-05-0075 տրվսւծ 2022 թվսւկանի դեկտեմբերի 22-իև, վկայական Ի122122022-05-0080 տրված 2022 թվսւկանի դեկտեմբերի 29-ին / հրսւժարվելու մասին ղիմումր, ո ր ո շ ո ւ մ ե մ

1. Քաղաքացիներ Ռուզւսնևա Պ ա րույրի 1մաչատրյանին, Սուսւսն Վւսրա զդա տ ի Սա հրա դյա նին, Սևակ Պ ա րույրի 1սսւչատրյանիև, Սոֆիսւ Պա րույրի 1սսւչատրյանիև, Պսւրույր Սուրենի 1սսւչատրյսւնին սեփա կա նությա և իրա վունբով պատկաևող բ. Գա վա ո եա սցեում զանվող 0.3322 հա մ ա կ ե րես ո վ05-001-1128-0062 կաղսատրայիև ծածկսպրով, 0 .5749 հսւ մա կերեսով 05-001–1150-0040 կա ղա ստ րա յին ծածկսպրով զյուղա տ նտ եսա կա ն ևշանւսկությտն փսրհյսսհողերբ ճա նւսչելհա մա յնբւսյին սեփակաևություև։
2. Աշխ ա ա ա կա զմի քա րտ ուղա րին՝ սույն որոշումն րնղուևելուց հետ ո՝ 15-օրյա ժսւմկետում այն ներկա յա ցնել կա ղա ստ րի կոմիտ եի ա նշա րժ զույքի զրսւնցմւսն միա սնա կա ն ստորաբաժանում որոշումից ծազող իրավուևքևերի պետ ակա ն զրանցմաև համար։3. Աշխ ա տ ա կա զմի քա րտ ուղա րին՝ հողա մա սի նկատմւսմբ իրսւվուևք հավւսստող վկայակաևր ստանսղուց հետ ո՝ հա մա յնքի սւվւսզանու սաաջիկա ևիստում ա վա «.սևու հւսստատմաևը ներկայացնէ) հա մա յնքի զույքազրման ւիսատաթղթերում ս^փ շպ ցյՀղ փոփոխությունևերր։

Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր Գ . Մ Ա Ր Տ Ի Ր Ո Ս Յ Ա Ն
՚ ա * –  *ք.Գսւվսա



2 Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  2.ԱՆՐԱՊ  Ե Տ Ո Ի Թ Յ Ա Ն  Գ Ե Ղ Ա Ր Ք Ո Ի Ն Ի Ք Ի  Մ Ա Ր Զ Ի  Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
2այ սատանի 2աևրաւկետությսւև Գեղա ըքունիքի մարզի Գա վա ռ համայնք 
1 Լ  Գեդւսրքուևիքի մա րզ, ք. Գ ա վա ռ, (0264)23423, (0264)22338 §^V^ր^զՁ§հա^Ձք0է^ր^ա( )̂§ա^^^1.^օա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի  Մ04 2 .Ո Ի Ն Վ Ա Ր Ի  2023թվակաեի IV 4-Ա
Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ս Ե Փ Ա Կ Ա Ն Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն  Հ Ա Ն Դ Ի Ս Ա Ց Ո Ղ  2 Ո Վ Ա Մ Ա Ս Ի  2 Ա Մ Ա Ր2 .Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Վ Ա Ծ  Ա Ճ Ո Ւ Ր Դ Ը  Չ Կ Ա Յ Ա Ց Ա Ծ  2 .Ա Մ Ա Ր Ե Լ Ո Ի  Մ Ա Ս Ի Ն

Ղեկաւ|արվելրւվ «Նորմա տ իվ իրսւվական ա կաերի մասին» 2.այսւստաևի 2.աևրապետությւսև օրեևքի 1-ին հոդվա ծի 2-րդ մա սի, 23-րդ հոդվա ծի, «Տեղական իևբնակառավւսրման մասին»2.սւյաստանի 2.սւևրսւպետության օրեևքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մա սի 24) կեսւի դրույթներով, հիմք ըևդունելով Գ ա վսա ի հա մա յևքա պեաա րա նի աճուրդսւյին հա նձնա ժոդովի 29.12.2022թ. թիվ 3 արձաևազրություևը, ո ր ո շ ո ւ մ ե մ

1. Նկա տ ի ունենա լով, որ քաղաք Գա վա ռ հա մա յնքի Կաբևյազործևերի փողոց 71/2 հոդամւսս հասցեի հա մա յնքա յին սևփսւկաևություն հա նդիսացող բևակավայրերի ևպասւակայիև ևշաևակությսւև բնա կելի կառուցապատմաև զործառևական նշաևակությաև հողա մա սի համար 2022թ. դեկտ եմբերի 29-ին հւսյտարարված ա ճուրդի մասևակցությաև հա յտ  ներկայացնող սւնձը աճուրդի գումա րը տի վճա րել, աճուրդը հա մա րել չկա յա ցա ծ։2. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտ նում հրաւդադակմաևր հազորդոդ օրը։

Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր Գ . Մ Ա Ր Տ Ի Ր Ո Ս Յ Ա Ն

ք.Գավաո



Հ Ա Յ Ա Ա Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ի Թ 6 Ա Ն  Գ Ե Ղ Ա Ր Ք Ո Ի Ն Ի Ք Ի  Մ Ա Ր Զ Ի  Գ Ա Վ Ա Ո  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
ձայ աստ անի Հսւնրապետության Գեղսւրքունիքի մա րզի Դսւվսա հա մա յնք
Լ Լ  Գերա րքունիքի մա րզ, ք. Գա վա ո, (0264)23423, (0264)22338 լ*Ջ\,Ձ1՜ւզՋ§հՅզՋթօէՁ1՜ՋՈ(5)լ*աՁւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի  Մ04 Հ Ո Ի Ն Վ Ա Ր Ի  2023թվակաևի Ի1 5-Ա
Գ Ա Վ Ա Ո  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ա Ր Ծ Վ Ա Ք Ա Ր  Թ Ա Ղ Ա Մ Ա Ս Ի  Գ .Մ Ի Ք Ա Յ Ե Լ Յ Ա Ն  Փ Ո Ղ Ո Ց  6-Ր Դ  Ն Ր Բ Ա Ն Ց Ք  1– ԻՆ  Ա Ն Ց Ո Ի Ղ Ի  Թ Ի Վ  8 Հ Ա Ս Ց Ե Ի  Ա Ն Ա Ս Ն Ա Շ Ե Ն Ք Ի  Կ Ա Ռ Ո Ի Ց Մ Ա Ն  Ե Վ  Ս Պ Ա Ս Ա Ր Կ Մ Ա Ն  Հ Ա Մ Ա Ր  Ն Ա Խ Ա Տ Ե Ս Վ Ա Ծ  Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Մ Ի  Ն Կ Ա Տ Մ Ա Մ Ր  Մ Ա Յ Ի Ս  Ջ Ա Ն Շ Ի Կ Ի  Վ Ա Ր Դ Ա Ն Յ Ա Ն Ի  Գ Ո Ի Յ Ք Ա Յ Ի Ն  Ի Ր Ա Վ Ո Ի Ն Ք Ն Ե Ր Ը  Վ Ե Ր Ա Կ Ա Ն Գ Ն Ե Լ Ո Ւ , Ի Ն Ք Ն Ա Կ Ա Մ  Կ Ա Ո Ո Ի Ց Վ Ա Ծ  Բ Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Տ Ո Ւ Ն Ն  Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ա Ն  Ճ Ա Ն Ա Չ Ե Լ Ո Ի  Ե Վ  Հ Ա Մ Ց Ե  Տ Ր Ա Մ Ա Դ Ր Ե Լ Ո Ի  Մ Ա Ս Ի Ն

ր1ևկավւսրվելով ՀՀ հողա յին օրեևսզրքի 64-րդ հողվսւծի, «Հայասւռանի Հաևրապեաության հողային օրևևսգրքում լրա ցումներ և փոփոխություևներ կաաւսրելու մասին» 04.10.2005թ. րնղունկսւծ ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրենքի 23-րղ հողվսւծի, Տեղական Ինքնակառսւվարմւսն Մա սին ՀՀ օրեևքի 35-րղ հողվսւծի 24) կեա ի, «Ինքնա կամ կսաույցների օրինակա նացմաև և աևօրինման կարգր հա ստ ա տ ելու մասին» ՀՀ կառավարությւսն 18.05.2006թ. 1Հ 912-Ն որոշմւսև մեջ յրսւցումևեր կւստւսրեւու լքասին ՀՀ կւսռւսվսւրության 05 հունվա րի 2022թ–ի Ի1 13-Ն որոշլքւսն հւսստսսռվւսծ կւսրզի ւղսւհանջներով, ՀՀ Կսաավսւրությւսն 29,12.2005թ. «Հւսյւսստւսնի Հւսնրւսպետության քւսղւսքւսյին և զյուղւսկան րնակսւվւսյրերում ներրևակւսվայրւււյին ւսշխարհււպրւսկաև օբյեկտների ւսևվւսնւսկոչման, ւսնվւսնււււիոիտւթյւսն, ւսևշստժ զույքի՝ ըստ ղրսւ զտևվելու և /կաւք/ տեղսւկայման վայրի համււտակալլքլսև, հասցեւււվորւքւսն ու հասցեևերի պետական զրսւնցւէան կւսրզր հա ստ ա տ ելու և հւսսցննևրի զրսւնցլքւսև յիսւզոր ւհսրմին սահմսւևե|ու մւււսիև» թիվ 2387-Ն որոշւհսև լքեջ լրսւցոււՌւեր ե փուիոիւություններ կաւռարելու ւէւսսին ՀՀ կսաւսվսւրությւսև 25.02.2021թ֊ի Ւ4 233-Ն պահանջներովդ հիլքք ընղուևելով Գա վա ո համայնքի Արծւլա քար թւսղւսմսաի Գ . Միքայևլյւսն փողոց 6-րղ ևրրւսևցք 1֊իև անցուղի թիվ 8 հւսսցեի զույքի սեփւսկւսնւստեր Մւււյիս Զ ա նշիկի Վւսրղւսնյւսնի/ծնւիսծ 18.10.1956թ–ին/ ղիմումր, Արծվա քա րի հողերի բարևլսւվմսւև ե սևւիւսկւււնւսշևորհլքան հանձնւսժողու|ի արձւսնազրությունը, որւսկւսւխրում ունեցող սւնձ Թւսթույ Աշուռի Զաևոյւււևի /որւսկււււխ ր ւ ք ւս ե կկսւյականի հւսմւսր 0310 ւռրկսւծ 05.12.2013թ./ կողմից 1 4 .09.2022թ֊ին տ րվա ծ իևքևւսկամ շինությունևերր հւսշվւսոված լինևլու վերարերյալ չսւփսպրւ1աև տվյւսլնևրի մատքաղրւԽւն 2022X00X1912 ծւսծկւսզիրր, «Դւսվիթ Աոաքելյւսն» Ա Ձ -ի  կողլքից տրված հողամւսսի ե շինությունների հւստւսկազծևրը, որոնց հւսւքւսձւսյն Գսււլաո հւսւէայնքի Արծւիււքար թւսղսւմասի Գ . Միքա յելյա ն փողոց 6-րղ ևրբւսնցք 1-ին սւնցուղի լսիվ 8 հասցեոււէ զտևվող հողամւսսը տաւիազրվել Է/ծածկագիր 05-001-0080-0036/ ե հսւշվի սա նելով, որ 1960թ–ին կսաուցված 126.90 քմ. մա կերեսով անւււսևւււշննքի ն 2017թ–իև կսաուցված 85.00 ք մ . մա կերեսով բնակելի տան կւսոուցմաև ու սպւսսարկւևսն հւսւքլսր ա նհրա ժեշտ  0.10405 հսւ ընղհա նուր մակերեսով հողամւսսը չի  զտ նվում ՀՀ հողային օրևնսզրքի 60֊րղ հողվա ծով սսւհմանված սա հմաևափակումևերի ցաևկում, իևչպես նւսև իևժեևերատրւսնսպորտւսյին օբյեկտների օտարւքւսև զոտ իներում, չի աոաջսւցնոււէ սերվիտ ուտ , ո ր ո շ ո ւ մ ե մ



1. Վերւսկսւնգնել Գա վա ռ հա մա յնքի Գ .Մ ի ք ա յե լյա ն  փողոց 6-րղ նրբանցք 1-ին ա նցուղի թիվ 8 հա սցեում գտ նվող գույքա յին միսւվորի ևկատմամբ Մ ա յիս Ջսւնշիկի Վսւրղաևյաևի /ծնվսւծ 18.10.1956թ–իև/ հողօգաագործմաև իրա վունբը, ա ևա սնա շենքի կա ռուցմա ն ե սպասարկմսւն համար հատկացված հողա մա սի գույքա յին իրա վուևքները ճա ևա չելով ևրա սեփա կա նությա ն իրսւվա նքը 0.10405 հսւ ընդհա նուր մա կերեսով հողա մա սի և 1960թ–ին կսաուցվա ծ 126.90 քմ. մա կերեսով ա նա սևա շենքի նկա տ մա մբ՝ որպևս օրինա կա ն ա իրա պ ետ վող գույք՝ հսւմաձայն «ձայ ւսսաանի ձա նրապ ետ ությսւն հողային օրենսգրքում լրա ցումներ և փոփոխություններ կսւաարեյու մա սին» 04.10.2005թ. րևղունված ձՕ-199-Ն ձձ օրենքի հողամսւսր սեփականության իրավուևքով սւնհւսաույց ձեռք բերելուց հևտո հողա մա սի կամ ղրւս մա սի սա ա փ սճսա քի, նվիրւսա վության, փոխանւսկմաև կամ իրավաբսւնական սւնձանց լուծսւրումից հետ ո նրսւ հիմևաղիրևևրին (մասևակիցևերին) հւսնձևմաև, այդ թվում՝ պ ա րտ ա տ երերի պահսւնջևերի բավարարմւսն կա մ բռևագաևձման հեւոնանքով հողա մա սի իրա ցմա ն (այդ թվում գրավսաուի կողմից բռևւսգանձման հեսւևանքով հողսւմա սը գրավա տ ուից ձեռքբերման) ղեպ քում անկախ այն հսւնգամանքից, թե հողամսւսր ձեռք է րերվել հա ա ուցմա մբ կա մ աևհատույց, ձեռք բերողը պետական կամ համայևքւսյին բյուջե պեւոք 1; վճարի հողա մա սի տ վ յա լպ ա հ ի ն  գործող կւսղւսսլորային արժեքը։2 . 2017թ–ին ինքնա կա մ կսաուցվա ծ 107.80 քմ արտաքին /85.00 քմ ներքին/ մա կերեսով բնակելի տունը 1/մեկ/ քա ռա կուսի մետրի հա մա ր 874 /ութ հա րյուր յոթսւնասունչորս/ ձձ դրամ, րնղամևնր 107.80x874^94300 /իննսունտորս հագար երեք հարյուր/ Լ Լ  ղրւսմ սա հմա նվա ծ վճարով ճւսնսւփլ օրինակա ն։3 . Որոշմսւն րնղունմսւն օրվա նից օրիևակաևացմաև հա մա ր սա հմա նվա ծ վճա րները 60-օրյա ժա մկետ ում չվճւսրելու ղեպ քում որոշումը հա մա րվում է  ուժը կորցրած։4. Ա նշա րժ գույքին տ րա մսւղրել Գա վա ռ հա մա յնք, Գ . Միքայելյսւն փ ողոց, 6-րղ նրբանցք, 1-ին ւսնցուղի, թիվ 8 հասցեև։5. Շ ենք-շինությունները չեն  հա կա սում քւսղաքաշինական նորմերին և ղրսւնց մա կերեսները որոշվում եև քա րտ եգա գրմա ն, գեողեգիսւյի, չա փ սւգրմա ն/հա շվա ռմսւե/ և հողսւշինարարությւսն գործունեություն իրա կա նա ցնելու իրսւվուևք ունեցող կագմակերպությունևերի/ւսևձի/ կողմից արված հա տ ա կա գծերին հա մա պ ատ ասխ ան։6. Սույն որոշումը ներկա յա ցնել Լ Լ  անշարժ գույքի կա ղա ստ րի պ ետ ա կա ն կոմիաեի անշարժ գույքի գրանցմաև միա սնա կա ն ստ որա բա ժա նում՝ գույքային իրւսվունթների պետական գրանցում կատտրելու հա մա ր։7. Որոշմսւն կատւսրման հսկողությունր դնել Գա վսա  հա մա յնքի ղեկա վա րի տեղակալ Գ. Ր֊ոշյանի վրա։

Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
20ձ$ք> ձ / ձ է ճ մ ւ ւ լ յ ^  <ՉձՏյյ-Գավաո ք



Բ Ա Ց Ա Ս Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ի Թ 0 Ա Ն  Գ Ե Ղ Ա Ր Ք Ո Ի Ն Ի Ք Ի  Մ Ա Ր Զ Ի  Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
Հսւյսատանի Հսւևրսւպետությւսև Գերլարքուևիքի մարզի Գա վա ռ համայնքՀՀ, Գեզա րքուևիքի մա րզ, ք. Գա վա ռ, (0264)23423, (0264)22338 |^ՅոզՁ§հՋզՁքօէՋրՅՈ@§աՋւեշօա

Ո Ր Ո Շ  Ռ Ի  Մ04 Հ Ո Ի Ն Վ Ա Ր Ի  2023թվակսւևի Ի| 6 -Ա  
Հ Ա Ս Ց Ե  Տ Ր Ա Մ Ա Գ Ր Ե Լ Ո Ի  Մ Ա Ս Ի Ն

Ղեկա վա րվելով «Տեղական իևքևակառավարմաև մասին» ՀՀ օրէնքի 35-րդ եոդվա ծի 1-ին կեսփ 24)֊րդ ենթսւկեաով, ՀՀ կսաավւսրության «ՀՀ քաղաքայիև ե զյուղսւկան րնակավւսյրերում ևևրքնակսւկայրային աշխ սւրեազրա կա ն օբյեկաների անվաևսւկոչմաև, անվանւսփոխման, աևշստՕ զույքի՝ րսա  ղրա զանվեյրււ և /կսւմ/ աեղակսւպման կսւյրի եամսւրակալմաև, հսացեավորմաև ու հասցեևևրի պետ ակա ն զրանցմաև կսւրզը եա սա ա աևլու և եասցեևերի զրանցմաև լիսւզոր մա րմին սա հմա նելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշմւսն մեջ ւրւսցումևեր և փ ոփ ոխ ություններ կա տ ա րելու մա սին ՀՀ կսաավւսրության 25.02.2021 թ-ի Ի1 233-Ն որոշմսւմբ, ո ր ո շ ո ւ մ ե մ

1. ՀՀ Գեդա րքուևիքի մա րզի Գա վա ռ հա մա յնքի Գա նձա կ բնա կա վա յրի /կադաստրայիև ծածկագիր 05-021-0065-0012/ համայնքայիև սեփա կա նություն հա նդիսա ցող հողսւմասից առանձնացևեյ 0.00249 հա  մա կերեսով հոդա ա արածքր և տրամսւդրեյ Գա վա ռ համայնք,Գա նձա կ բնա կա վա յր, Հ֊Ա բրա հա մյա ն փողոց, թիվ 28/2 հասցեն։2. Հոդւսմասի զործառնական նշաևակությունր բնակավսւյրերի սւյլ հողասւեսքից փոխեյ հասարակական կառուցապաամաև հոդաաեսքի:3. Ս ույն  որոշումդ հիմք է պ ետ ա կա ն զրանցում ստ ա նա լու հա մա ր։

ք. Գավստ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայասւոանի Հսւնրապետությաև Գևղւսրքունիքի մարզի Գավար) համայնք 
Լ Լ  Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ\՚ԶրւզՁ§հՅզՋբ6ւՁրԶո(օ)§աՁւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ04 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկաևի Ի1 7-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ո  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌԱՐԿԱՆ
Իրավաբաեակաև ւսեձ «Արման-83» ՍՊԸ-ն (պետական զրանցմսւն համար .... ՀՎՀՀ 08407946, հասցեև ՀՀ ԳԵղարքռւնիքի մարզ ք. Գավաո համայնք ք Գավաո, Գր. Նարեկացու 5) հանզիսսւնալով զույքսւհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հւսրկւսյին օրենսզրքով սահմանվւսծ վարզով չի կւստարել զույքսւհարկ վճարելու պարտակւսևու|պունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվակսւնի ղեկաեմբերի 13֊ին «Վայւչարսւրության հիմուևքների և վստչսւկաև վստույթի մասին» ՀՀ օրէնքի 30-յպ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավաոի համսւյնքապեաարանի աշխաասւկազմում հարուցվել է վարչական վստույթ՝ զույքահարկի զումսւրների զանձմսւն հւսրցի քևևության նպատակով։«Վարչարսղտւթյան հիլքունքների և վարչական վսւրույթի մասին» Հայաստանի Հանրւսպեւոությսւն օրէնքով սահմանվւսծ վարզով հսւրուցված և իրականսւցված վարչական վսւրույթի ըևթացքում զործի փաստական հանզւսմաևբնէրի բազմակողմանի, լրիվ և օբյէկտիվ քնևությաև արդյունքում, բսւցահայտելով զործի բոլոր հսւնզամանքներր, վարչական մստմինը հաստսսռված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՁԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ Համաձւսյն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամւսղրված ՀՀ Հարկային օրենսզլւքով սահմւսնված զույքահարկով հարկվող օբյէկտ համարվող Գավաո համայնքի անշարժ զույքը, հանղիսսւնում է «Արման-83» ՍՊԸ-ի սեփսւկանությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարմսւն ենթակա զույքահարկր կսպմում է 31288/երեսունմեկ հազար երկու, հարյուր ութսունութ/ՀՀ ղրամ, ինչը մինչե 2022թ ւսվւսրտը չի վճսւրվել, իսկ «Արման-83» ՍՊԸ-ի կողմից ևշվսւծ ժամաևակահատվւսծի զույքահւսրկը օրենքով սահմանվւսծ ժամկետում չվձ՜արելու ւսրղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար սաւյժ 16397/տսւսնվեց հազար երեք հարյուր իևնսունյոթ/ՀՀ ղրսւմի չափով։2022 թվակսւնի ղեկաեմբերի 13֊ին «Վարչւսրարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրեևքի 30-րղ հողվսւծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի հւսմայևքապհտարաևում հսւրուցված վարչական վարույթի շրջսւնականերում 2023 թվակսւնի հունվարի 04-ին հրավիրվելեն վարչական վւսրույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշւսճ ծանուցվել է /հիմք 13.12.2022թ. ծանուցում Ջ2 ճՁրՅր.աո կայքում/ «Արման-83» ՍՊԸ-ն։ ՎԵրջինս չի ներկւսյւսցեւ վարչական վարույթի լսումն երին։ 04.01.2023թ. վարչական վւսրույյ՜ժի լսումներն իրւսկւսևացվել են պատշւսճ ծւսնուցվւսծ «Արւ1ան–83» ՍՊԸ –ի բացակսւյությամբ։ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ՀՀ Սահմանսւղրու|9յսւն 45-րղ հողվսւծի համաձւսյն՝ յուրւսքանչյար ոք պարտտվոր 1։ օրենքով սահմանվւսծ վարզով և տափով մուծեյ հարկեր, տույւքեր, կւստարել պետական կամ համայնքսղին բյուջե մուտքւսզրվող պարտադիր այլ վճարոււքներ։



սեփականությաև իրավունքով պսսոկաեող եարկմաե օբյեկտ համւսրվող անշարժ գույքի համար սահմսւնված կսւրգով ձսւյաստանի ձանրապետության հսւմայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ Լ, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեությսւն սւրղյուևքևերից։ ձամսւձայն ԼԼ  ձարկային օրենսղրբի 239-րդ հողվածի փոխսւդրաւփջոցի գույքահսւրկը հարկ վճարողներիև սեփականությաև իրավունքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող փոիւաղրամիջոցիևերի համար սահմսւնված կսւրգով ձայասսոսնի ձսւնրապետության համսւյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որր կախված չէ հարկ վճարողևերի տնտեսական ղործունեությսւն ւսրղյունբներից։ ձւսմաձւսյն ԼԼ  հարկսւյին օրենսզրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունները ե ֆիզիկական անձինք անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այգ թվում Օրենսգրքի 231-րղ հողվածի 3-յւղ մսւսով սահմսւնված ղեսյքերում ու կսւրգով հւսշվարկվսւծ անշարժ գույքի հարկի պսւրտավորության գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային աարվւս դեկտեմբերի 1-ը ներսայսւլ հաշվի առնելով սույն հողվսւծով սահմանված աոանձնահատկությունները։ձւսմաձւսյն ձձ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հողվածի՜փոխսւղրամիջոցների գույքահսւրկ վճարողներ են համարում կագմակերպություևներն ու ֆիզիկակւսն ւսնձինք։ձամսւձայև ԼԼ  ձարկսւյիև օրենսգրքի 46-րգ հողվածի տեղական հսւրկերի գծով հարկային պարտավորություևների կատարում /մւսրում/ է հսւմարվում Օրեևսգրքին համապատասխան հւսշվարկված վճարմւսն ենթակահարկի, ինչպես ևան ղրսւ գծով տույժերին /կամ/ սաւգաևքների գումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գանձսւպետական հսւշվին։ձւսմաձւսյն Լ Լ  հարկսւյին օրենսգրքի 401-րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկհտւսևց յուրաքանչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձւսմաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հողվածի կագմակերպություևներն ու ֆիզիկական սւնձինք փոխաղրամիջոցների գույքահսւրկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրաևցման /հաշփսռման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ։ ձւսմաձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ԼԼ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիսպորություն, օրեևքով սահմանված կսւրգով կազմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճարող սւնձանց ևկաամւսմբ օրևնքով սահւէսւնված կարգով կիրսաում Է համապատասխան միջոցներ։Ելնևլով վերոգրյայից և ղեկավարվելով ԼԼ  Սահմանադրությւսմբ, ԼԼ  հարկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ իրավւսկաև ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման մասին», «Վարչարարությւսն հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 53-րդ, 58-60-րղ հողվսւծևերով, որ ոշումե մ

1. «Արմսւն 83» ՍՊԸ-ից հօգուտ Գւսվսա համայնքի բյուջե գանձել ըևգամենը 47685/քսաասունյոթ հազար վեց հսւյգուր ութսունհինգ/ Լ Լ  դրամ որպես անշարժ գույքի գույքահսւրկերի գումար, ներսայսւլ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կստգով բողոքսւրկվել Գւսվսաի համայնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվտնից երկու սւմսվա ընթացքում կամ ձւսյաստանի ձանրսւպետությւսն վարչական ղատսւրան՝ երկամսյսւ ժւսմկետում։3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Գարչարսւրությաև հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2.2, օրենքի 88-րղ հողվսւծով սահմանված կարգով այն ենթւսկւս Է հարկադիր կատարման՝ 2ձ ԱՆ ձարկաղիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքւսրկեփ ղսանսւլուց եոամսյսւ ժսւմկետում։4. Սույն որոշմսւն կւստարման ընթացքի ևկսւտմամբ հսկողույդունն իրւսկանացնում Է Գւսփսո համայնքի ղեկավարը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայւսսաաևի Հաևրապետությւսն Գեղւսրքունիքի մարզի Գավսա հսսհսյնքՀՀ, Գեղւսրքունիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՁոզՋ|փւՋզՋբտէՁրՋՈ@§րոՋմ.օօրո
Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ04 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ա 8-ԱԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌ ԱՐԿԱՆ
Իրավաբանսւկան անձ «Բազումք» ՍՊԸ-ն (պետական զրանցման համար՝ 1637124, ՀՎՀՀ 08407224, հասցեն ՀՀ ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավար; համայնք ք Գավսա Բուռնսւզյան փողոց 37) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուրյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմսւնվւսծ կսւրզով չի կատսւրել զույքւսհարկ վճարն լու պսւրտւսկանությունները, ինչի կապսւկցությւսմբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին «Վարչսւրսւրության հիմուևքևերի և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րդ հոդվսւծի 1-ին մասի ,,բ" եեթակետի հիմքով Գւսվաոի համայնքապետարանի աշխատակւսզմում հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումսւրների զսւնձման հարցի քևեությաե նպատակով։«Վսւրչարարության հիմուևքևերի և վարչական վարույթի մւսսիև» Հայաստաևի Հանրապետության օրեևքով սահմաևված վարզով հարուցված և իրսւկանացված ւլարչւսկաև վարույթի րնթացքում զործի փաստական հանգամանքն երի բազմակողմանի, լյ՜ւիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.

Վ ԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՌԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ Հսւմաձայն ՀՀ Կ Ա  ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմաևված զույքւսհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գւսվաո համայնքի 05 001-0529֊0102, 05 001 0529-0102 -001 կադաստրւսյին ծսւծկազրով անշարժ զույքերը, հանդիսանում Է «Բազումք» ՍՊԸ-ի սեփւսկւսնությունը։
Անշարժ զույքերի հաւհսր վճարման ենթսւկւս զույբահարկը կսւզմոււէ Է 906 650/ինն հարյուր վեց հազար վեց հարյուր հիսուն/ՀՀ դրամ, ինչը մինչն 2022թ ավարտը չի վճսւրվել, իսկ «Բազումք» ՍՊԸ-ի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահւսրկը օրենքով սահմաևված ժամկետում չվճարելու արդյունքում ւսոաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 475000/չորս հարյուր յոթաևասունհինզ հազար/ՀՀ դրամի չափով։2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին «Վարչւսրարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվսւծի 1 ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավւսռի համայևքսւպետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջաևակսւներում 2023 թվականի հուևվարի 04-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի յսումներ, որին մասնակցելու նպատակով ւդւստշաճ ծաևուցւխլ Է /հիմք 13.12.2022թ. ծւսնուցում ՅշժՁրՁ1՜.Ձա կայքոււէ/ «Բազումք» ՍՊԸ-ն։ ՎԵրջիևս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 04.01,2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվել եև պատշւսճ ծսւնուցված «Բազումք» ՍՊԸ –ի բացակայությամբ։ ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԳՌԻՆԵԼՌԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ՀՀ Սահմանադրությսւև 45-րդ հոդվածի հսւմաձայն՝ յուրւսքւսնչյուր ոք պարտսւվոր Է օրենքով սահմաևված վարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համայնքային բյուջե մուաքազրվոդ պարաւսդիր այլ վճարումներ։



սեւիւս կանո ւթյսւն իրաւխւնքով պաակսւնող հարկմաև օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար սահմսւնված կարգով ձայաստանի ձանրւսպետությաև համայևքևերի բյուջեներ վճարվող տեղւսկւսև հարկ է, որը կսփւված չէ հարկ վձսւրողեհրի տնտեսական գործունեությւսն արդյուևքներից։ձսսհսձւսյն ձձ ճսւրկային օրենսգրբի 239-րղ 1ադփսծի՝ւիոխւոդրաւ(իջոցի գույքսւհարկը հարկ վճսւրողներիև սեւիա կանությաև իրաւխւնքով պւստկւսնող հարկմաև օբյեկա համարվող փոխադրամիջոցիների հւսմսղւ սահմսւնված կսւրցով ձայաստանի ձանրապետության հսւմայևքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կւսխվսւծ չէ հարկ վձարողների տնտեսական գործունեության սւրդյունյփերից։ ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 236-րղ հողփսծի կազմւսկերպությունները և ֆիզիկական սւնձինք անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այղ թվում Օրենսգրբի 231-յպ հողփսծի 3-րդ մաււով սահմսւնված դեպքերում ու կսւրգով հսւշվսւրկված անշարժ գույքի հսւրկի պւսրտավորության գումարները / անշարժ գույբի գտևվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարոբմ մինչն հարկսւյին տարվւս դեկտեմբերի 1-ր ներւսոյալ հաշվի սանելով սույն հոդւիսծով սահմաևւ|ւսծ սւ ոաևձնա հ ա տ կ ո ւ թյ ո ւևև ե ր ր։ձւսմսւձւսյն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 240-րդ հոդվւսծի փոխաղրամիջոցների գույքսւհարկ կճարողներ եև համարում կազմակերպություևնհրն ու ֆիգիկւսկաև սւնձինք։ձսսքւսձայն ԼԼ  ձար կային օրենսգրքի 46֊րդ հոդվածի տեղական հսւրկերի գծով հարկսւյին պւսրտավորություևների կւստարում/մւսրում/ է համսղւվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն եևթւսկահարկի, ինչպես նաև դրա գծով սաւյժերիև /կամ/ տուգանքների գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գսւնձապետակաև հւսշվին։ձամաձայն ԼԼ  հսւրկային օրենսգրբի 401 ֊րղ հոդվսւծի հարկի վճարումը սահմսւնված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում (1ամկեսոսևց յուրաքանչյուր օրփս հսոքար հարկ ւ|ճւսրոդը կամ հսւրկային գործակալը վճարում է սաւյժ 0.04 տոկոսի չաւիով։ ձամաձայն ձձ հւսրկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի կագմակերպությունևեյւև ու ֆիգիկւսկւսև սւնձինք փոխւսդրամիջոցևերի գույքւսհարկի սսսրեկաև գումարները իրենց պետական գյ՜ւանցւէաև/հւսշվւսոմաէւ/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում ւփնչե հսղւկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ։ ձամաձայն «Տեղական ինքնսւկսաավարմւսն մասին» ձձ օրենքի 38֊րղ հողփսծի՝ հսո1այնքի ղեկավււղ-ւը որպես սեփական լիւսզորություն, օյւենքուլ սահմսւնված կւսրգով կսւզմակերսյոււք Է գույքւսհւսրկի գանձումը, ինչւդես նսւև ւռեղսւկան հւսրկեյւը, տուրքերը ե վճարները չվճարող ւսևձանց նկատմւսմբ օյւեևքով սահմանւիսծ կարգով կիյւսաոււէ Է համւսպւսւրսսսխան միջոցներ։Եփելով վհյագրյւպից ե ղեկսւվարվելով ձձ Սւսհւհսնադրությսոքբ, ձձ հսւրկային օրենսգրբով, «Նորմատիվ իրափսկւսն սւկսւերի մասին», «Տեղւսկսւն ինյվսսկաոավայւլքան ւէւսսին», «Վարչսւրարության հիմունբների ե փսրչւսկւսն վսւրույթի մւսսին» ձձ օրենքի 53֊րղ, 58-60 րղ հոդվւսծներով, որոշումև մ

1. «Բագոււ(ք» ՍՊԸ-ից հօգուտ Գսւվսա հսսհսյնքի բյուջե գանձել յւնդաւ1եևը 1 381 650/մեկ միլիոն երեք հարյուր ութսունւքեկ հւսզար վեց հարյուր հիսուև/ ձձ դրամ որպես 05-001-0529-0102, 05 -001-0529-0102-001 1յադսւստրւսյին ծածկագրով ւսնշարժ գույքհրի գույքահսղւկերի գումւււր, ներւսոյալ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կսւրգով բողոքսւրկվել Գւսվաոի համայևքսսղետին դրա ուժի մեջ լքանելու օրվանից երկու տմսվա ընթսւցքում կսոք ձայաստւսնի ձանրապետությսւն վարչական դատարան՝ երկամսյա ժաւէկետոււք։3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկսւտարելա դեււյքում, «Վսղւչարւսրության հիմունբների և վարչական վալւույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սսւհմանված կարգով ւսյն ենթսւկսւ Է հարկադիր կաաւսրման՝ ձձ ԱՆ ձարկսւդիր կատւսրումն ապահովող ծսաայությւսն միջոցով ւսնբողոքւսրկեփ դաոնւսլուց եռամսյա ժամկեաում։4. Սույն որոշմւսն կւստւսրմաև ըևթսւցքի նկւսսւմսւմբ հսկողույպունն իրւսկսւնացնում Է Գւսւիսո համւսյնքի ղևկավարր։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում րնդունման մասին օրենքով սահւէանւխւծ պւստշաճ իրւսզեկև|ու օրվւսև հաջորդող օրը։ \\
ձԱՄԱՅՆՔԻ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր  ձ ՐՈՍՅԱՆ

ք.Գաւխա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊ ԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՐՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասւռսւնի Հանրւսպեւրաւթյան Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՅոգՋ§հՅգՋբ6էՅրՋՈ@§աՋւ1.օօւո

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ04 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաևի Ի1 9-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇ Մ ԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌ Ա ՐԿ Ա Ն

Իրսւվաբանական ւսնձ Գավառի Հաց ԲԲԸ-ն (պետական զրանցմսւն համար 2044682, ԼՎ Լ Լ  08401417, հասցէն ԼԼ  ԳԵղսւրքռւնիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք Գավառ Ազսւտության 4) հանդիսանալով զույքւսհարկ վճարող սուբյեկտ, Լ Լ  հւսրկսւյին օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատսւրել զույքսւհարկ վճարելու սրսրտականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվակւսնի դեկտեմբերի 13 –ին «Վարչսւրարության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» ԼԼ  օրենքի ՅՕ֊րղ հոդվածի 1֊իև մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համայնքսւպետարանի աշխատսւկազմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձմսւն հարցի քննությսւն նպատակով։«Վարչսւրարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստաևի Հաևրապետությսւն օրէնքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականսւցված վարչական վարույթի ընթսւցքում զործի փաստական հսւնզամանքների բազմակողմանի, լրիվև օբյեկտիվ քննությսւն ստդյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մւսրմինը հաստատված է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ 2.ԻՄՔ ՀԱՆՂԻՄԱՅՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ Համաձսւյն ԼԼ  ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ֊ի կողմից տրսւմաղրված Լ Լ  Հարկային օրենսզրքով սահմանված զույքւսհարկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գւսվառ համայնքի Գավւսո քաղաքի 05 01-001-0289-0061-008 կաղւսստրւսյին ծածկազրով անշարժ գույքը, ԼԼ  ՀՔԲ-ի կողմից տրամաղրված փոխաղրամիջոցների հաշվառման ու զնահւստման տվյալների ԳԱԶ 330202-2288 մակնիշի 789 3.061 պետհամարանիշի, փոխաղրւսմիօոցը հանղիսւսևում է Գավառի Հաց ԲԲԸ֊ի սևփակաևություևը։ Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթսւկւս գույքահարկը կազմում է 325423/Երեք հարյուր քսանհինզ հազար չորս հարյուր քսաներեք/2.2, ղրւսմ, ինչը մինչև 2022թ ավարտը չի վճսւրվել, իսկ Գավառի Հսւց ԲԲԸ֊ի կողմից նշվւսծ ժամանակահւստվածի զույքահսւրկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացելէ զույքահարկի համար տույժ 191 096/մեկ հարյուր իննսունմեկ հազար ինևսունվեց/ ԼԼ  դրամի չափով։Փոխաղյոսմիջոցի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում է 10600/տաս հազար վեց հարյուր/ ԼԼ  դրամ, ինչը մինչե 2022թ ավարտը չի վճսւրվել, իսկ Գավառի ձաց ԲԲԸ֊ի կողմից նշված ժամւսնակւսհատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում սաաջւսցել է զույքահարկի համար տույժ 820 / ութ հարյուր քսան/ ԼԼ  ղրսւմի չափով։ 2022 թվսւկանի դեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրէնքի 30-րղ հողվւսծի 1 ին մասի ,,բ" կետի հիլքքով Գավսաի համայնքւսպետարաևոււք հարուցված վւսրչսւկան վւսրույթի շրջանականերում 2023 թվակւսնի հունվարի 04-իև հրավիրվելեև վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնւււկցևլու նպատակով ււյւստշւսճ ծսւնուցվել է /հիւ1ք 13.12.2022թ. ծանուցոււ1 32ժսր3ր.3ա կայքում/ Գավառի Հսսց ԲԲԸ-ն։ Վերջինս չի ներկայացելվարչական վւսրույթի լսումներին։ 04.01 .2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվել են պատշաճ ծանուցված Գավառի Հւսց ԲԲԸ֊ի բացակայությւսմբ։ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ 

ԼԼ  Սահմանաղրության 45-րղ հողվւսծի համաձայն՝ յուրաքւսևչյուր ոք պսւրտավոր հ օրենքով սահմանված կւսրգով և չափով մուծել հարկեր, ւոուրքեր, կատտրել պետական կաւ1 համայնքային բյուջե



մուտքազրվող պարտադիր այլ վճարումներ։ձամաձայե 22 2սւրկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի՝ անշարժ գույբի հարկը հարկ վճարողեերին սեփակւսնության իրսւվուեքով պատկանող հարկմւսե օբյնկսւ համարվող անշարժ զույքի համար սահմանվւսծ վարզով 2այսւստանի 2ւսևրաւդետությաև համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որր կախվւսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ ձամաձայն 22 2արկային օրենսզրբի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի զույբահւսրկը հարկ վճարողներին սեփակաևության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող վախադրամիջոցիների համար սահմաևված կսւրզով 2այաստանի 2անրապետության համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ  հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ 2ամաձայն 22 հարկսւյին օրենսզրքի 236–րղ հոդվածի կազմւսկերպությունները և ֆիզիկական անձինք անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այդ թվում՝ Օրենսզրբի 231 ֊րղ հողվսւծի 3-րդ մւսսով սահմանվւսծ ղեպքերում ու վարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտւսվորությւսն գումարները/ անշարժ զույքի զտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկսւյին տսւրվւս դեկտեմբերի 1-ը ներւսռյալ հաշվի առնելով սույն հողվածով սահմաևված առանձնահւստկություևները։2ամաձայն 22 հարկսւյին օրենսզրքի 240-րդ հոդվածի ւիոխադրամիջոցների զույքսւհարկ վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։2ամւսձայն 22 2ւսրկսւյին օրենսզրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի զծով հարկային պարտավորությունևերի կւստւսրում /մարում/ է համարվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվարկված վճսւրմւսն ենթակահարկի, ինչպևս նաև դրսւ զծով տույժևրիհ /կւսմ/ տուզանքների զումարների վճարումը համապատասխան հարկի զծով պարտավորությունը հաշվառող տեղական բյուջեի զաևձապետական հաշվին։2ամաձայն 22 հսւրկայիև օրենսզրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմաևված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսզրքի 251-րդ հոդվածի կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցնևրի զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական զրւսնցման /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներւսռյալ։ 2ամւսձայն «Տեղական ինքևակւսռավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմաևված վարզով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նւսե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ անձաևց նկատմւսմբ օրենքով սահմաևված վարզով կիրւսռում է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոզրյայից և դեկավարվելով 22 Սահմաևաղրությամբ, 22 հարկային օրեևսզրքով, «Նորմւստիվ իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարմսւև մասին», «Վարչարարությսւն հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվսւծներով, որ ոշումե մ

1. Գավաոի 2աց ԲԲԸ –ից հօզուտ Գավւսռ համայնքի բյուջե գանձել ըևդամենը 527 939/հինզ հարյուր քսանյոթ հւսզսդւ ինն հարյուր երեսուևինևը/22 դրամ որպես 05-01-001-0289-0061 008 կադաստրային ծածկազրով անշարժ զույքերի, 22 2ՔԲ–ի կողմից տրսւմադրված փոխադրամիջոցների հաշվառման ու զնահւստման տվյալների ԳԱԶ 330202 -2288 մսւկնիշի 789 /ւԲ 61 պետհւսմւսրանիշի վւոխադրամիջոցի զայքահարկերի զամւսր, ներւսռյալ տույժերր։2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական վարզով բողոքարկվել Գավաոի համւսյևքապետին դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընյծւսցքուււ կամ 2այաստանի 2աևրապետությսւև վարչական դատարան՝ ևրկամսյա ժսւմկետում։3. Սույն որոշմւսև պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարւսրության հիմուևքների և վարչական վսւրույթի մասին» 22 օյւևնքի 88-յպ հոդվսւծով սահմաևված վարզով այն ենթւսկւս է հարկադիր կսւտարման՝ 22 ԱՆ 2սւրկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով անբողոքարկելի դառնսդուց եռամսյսւ ժսւմկետում։4. Սույն որոշմսւն կատարման ընթացքի նկւստմաւ(բ հսկողություևն իրւսկաևացևում է Գավւսռ համայնքի ղեկավարը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ ԵԿ Ա ՎԱ Ր
Հայաստաևի Հանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնքՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավսա, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\,ՋրւզՅ§հՅզՁթ6էՁրՅՈ@§աՁւ1.օօա

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի Մ04 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի 14 10֊Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇ ՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն ԱՌ Ա ՐԿ Ա Ն

Իրավսւքաեական աևձ «ԱԼԻՔ» ՍՊԸ-ն (պետական զրսւնցման համար 0307080799, ՀՎՀՀ 08402873, հսացեն ՀՀ ԳԵղսւրքունիքի մարզ ք. Գավսա համայնք ք Գավսա Սովխոզնիկների 11) հանդիսանալով զայբւսհարկ վճարող սուբյեկա, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմսւնված վարզով չի կսւաարեյ զույքսւհարկ վճսւրելու պարաակսւնությունները, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարությսւն հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով Գավսաի համայնքապետարւսնի սւշխատակազմում հւսրուցվել Է վարչական վսւրույյծ՝ զույքահարկի զումարնևրի զսւնձման հարցի քննույծյսւն նպատակով։«Վարչարարությսւն հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստաևի Հանրապետության օրենքով սահմաևված վարզով հարուցված ե իրակւսնսւցված ւիսրչական վարույթի ընթացքում զործի ւիւսսսւակւսն հանզամւսնքների բազմակողլքւսնի, լյւիվ և օբյեկտիվ բևնության արդյունքում, բացահսւյտեյով զործի բորտ հանզւսմսմտնեյտ, վարչական մարմինը հաստաւոված Է հսւմւսրում հետնյալը.
ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ Համւսձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողւփց տրսսհսդրվւսծ ՀՀ Հարկւսյին օրենսզրքով սահմսւնված զույքահւսյւկով հարկվոդ օբյեկտ համարվող Գւսվսա համայնքի ւսևշարժ զույքը, ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրվսւծ ւիո1սադրամիքոցևերի հւսշվսամտն ու զնահատման տվյալների ՎԱԶ 21073 ւհսկևիշի 707 ՃՃ1 70 1ԳՈ՝ՏՍ81Տա Բ/\.յԼՔՕ ՏՂՃՂւՕԻյ 3.0 ւէակնիշի 700 ՕՍ 01 պեւռհւսմսւրսւնիշի, ւիոխադրամիջոցները հանդիսանում են «ԱԼԻՔ» ՍՊԸ֊ի սեփակաևություևը։Անշարժ զույքերի հւսւհսր վճարմսւն եևթակսւ զույքւսհարկը կսպմում Է 797 221/յոթ հւսրյուր ինևսունյոթ հազւսքր երկու հւսրյուր քւււււէււքեկ/՚ՀՀ դրւսւԼ ինչը ւվ՜ւնչե 2022թ ավարտըչի վճարվել, իսկ «ԱԼԻՔ» ՍՊԸ-ի կողմից ևշված ժւսմանակահւսւռվածի զույքահսւրկը օրենքով սահմսւնւիսծ ժամկեւռում չվճարելու արդյունքում աուսջացել Է զույքւսհարկի հաւնսր ւռույժ 761 130/յոթ հւսրյույւ վսւթսուևւ1եկ հսպւսր մեկ հարյուր երեսուև/ՀՀ ւտսւմի չսոիով։Փոխաղրամիջոցի համար վճւսրւհսն հնթսմյա զույքահսւրկը կազմոււք Է 290 400/երկու հւսրյուր իևնսուև հազւսր չորս հարյույւ/ ՀՀ դրւսլք, ինչը լքինչև 2022թ ավւսրսւը չի վճւսյւվել, իսկ «ԱԼԻՔ» ՍՊԸ֊ի կողլքից նշված ժաւհսևակւսհսւտւ|ածի զույքւսհարկը օլւենքով սահմանւ(ած ժամկեսաււէ չվճարելու արդյունքում սասւջացևլ Է զույքահսդ՜ւկի հսււ1ար տույժ 8824/ութ հազար ութ հարյուր քսսւնչորս/ ՀՀ ւտսւմի չափով։ 2022 յծվակւսնի դեկտեւփերի 13-ին «Վարչւսրարությւսն և վարչւսկւսն վւււրույթի մասին» ՀՀ օրենքի ՅՕ֊րդ հողվածի Լ ի ն  ւհսսի ,,բ" կետի հիմքով Գւււվսաի 1աո1այնքապետարանում հարուցւիսծ վարչական ւիււրույթի շրջւսնւււկւսնևրոււ1 2023 թվականի հունւիսրի 04-իև հրավիրվել են վարչւսկւսն վարույթի յսումներ, որին մասնակցելու նպսոուսկով պատշւսճ ծւսնուցվել Է /հիմք 13.12.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր3ր.3ու կայքոււք/ «ԱԼԻՔ» ՍՊԸ-ն։ Վերջինս չ|ւ ներկւսյացել վայւչակսւն ւիսրույթի լսումներին։ 04.01,2023թ. վայւչւսկւսն ւիսլաւյթի լսումներն իրւսկանւսցվել են պւստշաճ ծւսնուցւիսծ «ԱԼԻՔ» ՍՊԸ-ի բա ցա կ ա յ ո ւթյ ա մբ: Վ ԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄ ՆԱՎՈՐՈԻՄԸ ՀՀ Սահմանադրության 45֊րդ հոդվսւծի համաձայև՝ յույոսբաևչյուր ոք պարտւււվոր Է օրենքով սահմաևված վարզով և չսոիով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետակւսև կւսմ համայնքային բյուջե մոսոոսւոու1ոո ա ա ոտ սա հո սա Օճա ոա մնհո։



ձւսմաձւսյն ձձ ձարկսւյիև օրենսգրքի 224-րրյ հոդվածի անշարժ գույքի հստկը հարկ վճարողևերին սեփականությաև իրավունքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար սահմանված կարգով ձայւսստանի ձսւնրապետության հսւմայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճւսրողների տնտեսական գործունեությսւն արղյունքներից։ձամւսձայն ձձ ձարկսւյիև օրենսգրքի 239-֊րղ հողվածի փոխաղրամիջոցի գույքահւսրկը հարկ վճարողներին սեփականությաև իրավունքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիևերի համար սահմանված կարգով ձայւսստանի ձսւնրապետության հսւմայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեությսւն արղյունքներից։ ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 236– րղ հողվածի կսւգմւսկերպությունները ե ֆիզիկական սւնձինք անշարժ գույքի տարեկան գումարները /սւյղ թվում՝ Օրենսգրքի 231֊րղ հոդվւսծի 3-րղ մասով սահմանված ղեպքերում ու կարգով հւսշվարկվւսծ անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարվսւ ղեկտեմբերի 1-ը ևերսայալ հւսշվի առնելով սույն հողվսւծով սահմանված առանձնահսւտկությունները։ձսւմաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրւսմիջոցների գույքահսւրկ վճարողներ են համ՛արում կագմակերպություևներն ու ֆիզիկական անձինք։ձամւսձայն ձձ ձսւրկւսյին օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղական հւսրկերի գծով հարկային պսւրտավորությունևերի կւստւսրում /մսւրում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճարմաև ենթակահարկի, ինչպես ևաև ղրա գծով տույժերիև /կամ/ տուգսւնքների գումւսրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պւսրտավորություևը հաշվւսռող տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվիև։ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 401-րղ հոդվւսծի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետւսնց յուրսւքանչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րղ հողվածի կագմակերպություևներն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրւսմիջոցների գույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման/հաշվւսոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում միևչե հւսըկւսյին տսւրվւս ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ ձսւմաձայն «Տեղական ինքնակառսւվարման մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հոդվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիսւզորություն, օրևևքով սահմանված կարգով կագմակերպում է գույքահարկի գանձումր, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող աևձաևց նկատմամբ օրեևքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։Ելնհլով վերոգրյալից և ղեկսւվարվելով ձձ Սահմսւնաղրությամբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքևւսկսաավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53–րղ, 58-60-րղ հողվածներով
1. «ԱԼԻՔ» ՍՊԸ-ից հօգուտ Գսւվսա համայնքի բյուջե գանձել ըևղսւմենը 1 681 400/ մևկ միվան վեց հսւրյուր ութսունմեկ հազար չորս հարյուր/ձձ ղրւսմ որպես անշարժ գույքերի, ձձ ձՔԲ-ի կողմից տրւսմաղրված ւիոխաղրամիջոցների հաշվւսոման ու գևահատմւսն տփսւլների ՎԱԶ 21073 մսւկնիշի 707 ձԻ170 արՏԼ։61Տ91 ԲՃ|ԸՔ0 Տ17ՆՈ01մ 3.0 մակնիշի 700 ՕՍ օւպեահամարւսնիշի փոխաղրամիջոցի գույքահարկերի գա մւսր, ներւսռյալ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կսւրգով բողոքարկվել Գսւվսաի հւսմայնքւսպետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ւսմսվսւ րնթացքում կամ ձայսատանի ձսւնրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյւս ժամկետում։3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելա ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվսւծով սահմանված կարգով այն ենթսւկա է հարկադիր կւստարմւսն՝ ձձ ԱՆ ձարկւսղիր կատսղ՜աւմն ապահովող ծառայության միջոցով անբողոքարկելի ղստնսղուց եռւսմււյա ժւսմկետում։4. Սույն որոշմսւն կատարմսւն ընթւսցքի նկատմամբ հսկողություևն իրւսկանւսցնում է Գսւվսա համայնքի ղեկւսվսղւը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունմսւն մասին օրէնքով սահմանված պասւշաճ իրազեկելու օրվսւն հաջորդող օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայ սատանի Հանրապեւոության Գեղարքուեիքի մարզի Գւսվաո համայնքՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գւսվաո, (0264)23423, (0264)22338 §3\,Ձրւզձ§հՋզՋք6էՅրՁՈ@§աՅմ.օօա
Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ04 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թփսկաեի 11-Ա

ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌ ԱՐԿԱՆ

Իրավաբանական սւեձ «Բաղղոյան֊ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (պետական զրանցման համար . . . ,  ՀՎՀՀ 08416757, հասցևն ՀՀ ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք Գավառ, Կաբելազործների 53/14) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկւո, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ վճարելու պարտւսկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարությւսն հիմունքների ե վարչական վւսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30 րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զսւնձման հւսրցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստւսնի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ե իրականւսցված վարչական վարույթի ընթացքում զործի ւիաստւսկան հանզւսմանքնևրի բազմակողմանի, լրիվև օբյեկտիվ քննությսւն արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզսւմանքները, վարչական մւսրմինը հաստատված Է համարում հետնյալը.
ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրվսւծ ՀՀ Հարկային օրենսզրքով սահմանված զույքահարկով հսւրկվող օբյևկտ համարվող Գսւվառ համայնքի անշարժ զույքը հաևղիսանում եև «Բաղդոյան-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի սեփակաևությունը։

Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակւս զույքահւսրկը կազմում Է 297 450/երկու հարյուր իևնսունյոթ հազար չորս հարյուր հիսուն/ՀՀ դրաւ1, ինչը մինչև 2022թ ավարտը չի վճսւրվել, իսկ «Բաղդոյան-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից նշված ժամաևւսկահատվածի զույքսւհարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաօսւցել Է զույքահւսրկի համսղ՜ւ տույժ 147 650 /մեկ հարյուր քսաւսսունյոթ հազւպւ վեց հարյուր հիււուն/ՀՀ ղրւսւփ չսսիով։2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին «Վարչւսրւսրության և վարչական վւպաւյթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքոկ Գավառի համայնքապետւսրսւնոււք հւււրուցվսւծ վարչական ւիսյաւյթի շյւջաևակւսևերում 2023 թւիսկւսնի հուևւիսրի 04 -ին հրւսւլիյւվել են վւսյւչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատւււկով պատշաճ ծւսնուցվեյ Է /հիմք 13. ւ2.2022թ. ծանուցում ՅշժՅրՅրտա կայքում/ «Բաղդոյան-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն։ Վերջինս չի ներկւսյացելվարչական վւսրույթի լսումներին։04.01.2023|յ. ւիսրչական վւսրույթի լսոււէներն իրակւսնւսցվել են պատշաճ ծւսնուցվւսծ «Բւսղղոյւսն-ՇԻՆ» ՍՊԸ –ի բացակայությամբ։ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ՀՀ Սահմանաղրությւսն 45-րղ հոդվածի հւսմաձայն՝ յուրւսքանչյուր ոք սյւսրտավոր Է օրենքովսահմանված վարզով ե չաւիու( մուծեյ հսղւկեյւ, տուրքեր, կատւսրել սյետակւսն կսւմ հւսմայնքային բյուջեմուտքազյւվող պւսրտւսղիյւ ւսյլ ւլճարոււ1նևր։



ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 224֊րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճսւրողներիև սեփականության իրավուևքով պաականող հարկման օբյեկւռ համարվող անշարժ գույքի համար սահմսւնված կարգով ձայաստանի ձանրապետության համայնքևերի բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կսվսվսւծ չէ  հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեության արդյուևքներից։ ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 239-րղ հողվւսծի փոխադրւսմիջոցի գույքսւհարկը հարկ վճարողներիև սեփականության իրավուևքով պատկսւնող հարկման օբյեկտ համարվող փոխսւղրամիջոցիների համար սահմսւնված կարգով ձայաստանի ձանրապետության համայնքևերի բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կսվսվւսծ չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեության սւրղյունքներից։ ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 236-րղ հողփսծի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձիևք անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231 րղ հոդվածի 3-րղ մւսսով սահմանված դեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտւսվորության գումարները/ անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հսւրկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ հւսշվի առնելով սույն հողվածով սւսհմաևված ւսուսևձնահատկությունևերը։ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 240-րղ հոդվածի փոխաղրսւմիջոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կսւգմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րղ հողփսծի տեղական հւսրկհրի գծով հարկսւյին պարտավորություևների կատարում/մարում/ է համսւրվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթակւսհարկի, ինչպես ևաև ղրւս գծով տույժերիև /կսւմ/ տուգանքների գումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պսւրւռավորությունը հաշվւսոող տեղական բյուջեի գւսնձապետական հւսշվին։ձամաձայն ձձ հսւրկային օրենսգրքի 401-րղ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից ուշսւցևեյու ղեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկսւյին գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չսոիով։ ձամաձայն ձձ հսւրկային օրենսգրքի 251-րղ հողփսծի կագմւսկևրպություններն ու ֆիզիկական անձինք փոխաղրամիջոցների գույքւսհւսրկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրսւնցման /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկսւյին տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ։ ձամաձայն «Տեղական ինքևակւսոավարման մասին» ձձ օրենքի 38 րղ հողվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիագորություև, օրէնքով սահմանված կարգով կազմակերպում է գույքւսհւսրկի գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճսւըող սւևձւսևց ևկատմամբ օրենքով սահմսւնված կարգով կիրւսռում է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյալից և ղեկւսփսրվելով ձձ Սահմւսնաղրությամբ, ձձ հսւրկային օրեևսգրքով, «Նորմւստիվ իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքևակւսոավարման մասին», «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական փսրույթի մասին» ձձ օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվածնևրով, որոշումեմ

1. «Բաղղոյւսն֊ՇԻՆ» ՄՊԸ-ից հօգուտ Գավւսո համայնքի բյուջե գանձել ընդսւմենը 445 100/չորս հարյուր քաուսսունհինգ հազար մեկ հարյուր/ ձձ դյոսմ որպես անշարժ գույքի գույքահսւրկի գումար, ևերաոյսւլ սաւյժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կսղւգով բողոքարկվելԳսւվաոի համսւյևքապետիև ղրսւ ուժի մեջ մտնելու օրվտնից երկու սւմսվսւ ընթսւցքում կսւմ ձայաստանի ձանրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկեսաւմ։3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական վսղաւյթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմսւնված կարգով այն ենթակւս է հարկադիրկսւսոսըմսւն՝ ձձ ԱՆ ձսւրկաղիր կատարումն ասյսւհովող ծառայության միջոցով անբողոքարկելի ղսւոնալուց եոամսյա ժւսմկեսաւմ։4. Սույն որոշման կատարմսւն ընթացքի նկատմամբ հսկողություևն իրականացնում է Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունմսւն մասին օրենքով սահմսւնված պւստշւսճ իրազեկելուօրվան հաջորղող օրը։ /Հ–



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ո  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
2,սւյաստանի 2;անրապետության Գեղսւրքունիքի մարզի Գավաո համայնքձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 |^3ոզ3փւ3զ3ր6է3ր3ո@§ա3մ.օօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ04 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկսւնի Ի1 12-Ա
ԳՈԻՅՐԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ո  ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌ ԱՐԿԱՆ
Իրսւվաբանական ւսնձ «ԱՐՏԵՐՍ» ԲԲԸ-ն (պետական զրանցմսւև համար 1655830, 2.Վ2.2, 08401433, հասցեն ԼԼ  ԳԵղարքռւնիքի մարզ ք. Գավաո համայնք ք Գավւսո, Սայաղյսւն 2) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ  հարկսւյին օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կւստարել զույքահսւրկ վճսւրելու սյտրտականությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվակսւնի դեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 30 րղ հոդվածի 1֊ին մասի ,,բ" եևթակեաի հիմքով Գավաոի համսղնքապետարանի աշխւստակազմում հւսրուցվել Է վարչական վստույթ՝ զույքահարկի զուլքսւրևերի զսւնձման հւսրցի քնևության ևսյատւսկով։«Վարչարարության հիմուևքների և վսղւչսւկան վսւրույթի մասին» 2,այաստաևի 2.անրապետությաև օրենքով սահմանված կարզով հսւրուցված և իրականացփսծ վարչական վարույթի րնթացբում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լյւիվ և օբյեկտիվ քնևությւսն արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամսւնքները, վարչական մսւրմինը հասւռսւտված Է համարում հետնյալը.

ՎԱ1՝ՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԱՄԱՐ ձԻՄՐ 2ԱՆԳԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ մամաձւսյն Լ Լ  Կ Ա  ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրսւմաղրված ԼԼ  Պարկային օրենսզրքով սահմաևված զույքահսւրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05֊001 0292-0003, 05-001-0292-0003-003 կաղւսստրայիև ծսւծկազրով անշարժ զույքերր, հաևղիսաևում են «ԱՐՏԵՐՍ» ԲԲԸ-ի սեփականությունը։ Անշարժ զույքերի համար վճսւրման ննթսւկա զույքահւսյւկը կսւզմում Է 1274950/մեկ միլիոն երկու հարյուր յոթանւսսունչորս հազար ինն հարյուր հիսուն/2,2, դրամ, ինչը մինչև 2022թ սւվարտը չի վճարվել, իսկ «ԱՐՏԵՐՍ» ԲԲԸ-ի կողմից ևշված ժամանւսկահատվւսծի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկեաում չվճսղւելու արղյունքում սաաջացել Է զույքւսհալւկի համար տույժ 375 000/երեք հարյուր յոթանւսսունհինզ հազւսր/2,2, ղրւսմի չափով։2022 թվակսւնի դեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության և վսղւչսւկան վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 30-րդ հողվսւծի 1֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքւսպետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջաևականերում 2023 թվւսկանի հունվարի 04֊իև հրսւվիրվել են վարչական վարույթի լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշւսճ ծւսևուցվել Է /հիմք 13.12.2022թ. ծանուցում 32.ժ3ր3ր.3ա կայքում/ «ԱՐՏԵՐՍ» ԲԲԸ-ն։ Վերջինս չ)ւ ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 04.01 .2023թ. վարչական վարույթի յսումնեյւն իրսւկանացվել են պսսռշաճ ծսւևուցված «ԱՐՏԵՐՍ» ԲԲԸ ֊ի բսւ ցակ ա յ ությ ամ բ:ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ԼԼ Սահմանաղրությւսն 45 րղ հողփսծի հսւմւսձւսյն՝ յուրաքաևչյուր ոք պւսրտավոր Է օրենքովսահմանված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսւրել պետական կամ համւսյևքային բյուջեմուտքազրվող պւսրտաղիր այլ վճարումներ։



ձամաձսւյն 22 2ւսրկւսյին օրենսգրքի 224-րդ հոդվւսծի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճտրողներին սեփսւկանության իրավունբով պաականող հարկման օբյեկտ հսւմսւրվող անշարժ գույքի համար սահմաևված կարդով 2այսւստանի 2աևրապետության հսսհւդնքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյուևքներից։2ամսւձայև 22 2արկսւյին օրեևսդրքի 239-րդ հոդվսւծի փոխսւդրամիջոցի զույքւսհարկը հարկ վճտրողներին սեփսւկանության իրավունքով պատկսւնող հարկման օրյեկտ համւսրվող փոխադրամիջոցիների համար սահմսւնված կարդով 2սդաստանի 2անրապետությսւն հսւմսդնքևերի բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կսվսված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյուևքներից։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսդրքի 236–րղ հողվածի կազմակերպությունևերը և ֆիզիկսւկան անձինբ անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգյւքի 231-րդ հողվածի Յ֊րդ մասով սահմաևված դեպքերում ու կւսրգով հւսշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորությսւն գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տսւրվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ հաշվի առնելով սույն հոդփսծով սահմսւնված ւսուսևձնահատկությունները։2սւմաձսւյն 22 հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվսւծի փոխսւդրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկսւկան անձինբ։շւսմւսձայև 22 2սւրկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվսւծի տեղական հւսրկերի գծով հարկային պսւրտսւվորությունևերի կատարուն /մւսրում/ է համարվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճսւրման ենթւսկահարկի, ինչպևս նւսև դրա գծով տույժերին /կւսմ/ տուգանքևերի գումարների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտսւվորությունը հաշվւսռող տեղական բյուջեի գանձապետական հաշվին։2ամւսձայն 22 հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդվսւծի հարկի վճարումը սահմաևված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժսւմկետանց յույւաքանչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 251֊րղ հոդվւսծի կազմակերպություններև ու ֆիգիկական ւսևձիևբ փոխսւդրամիջոցների գույքւսհարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցմսւն /հաշվւսոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տսւրվսւ դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ։ 2ւսմաձւսյն «Տեղական ինքնակւսոավարման մասին» 22 օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական փսպորություն, օրենքով սւսհմանված կւսրգով կսպմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպևս նաև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարներյւ չվճարոդ անձւսևց նկւստմսւմբ օրենքով սահմաևված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյալից և ղեկսւվարվելով 22 Սահմսւևաղրությամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնւսկսաավստմաև մասին», «Վարչարարությսւն հիմուևքևերի և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53–րղ, 58-60 րղ հողվւսծներով, որ ոշումե մ

1. «ԱՐՏԵՔՍ» ԲԲԸ֊ից հօգոսռ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել րնդամենը 1649950/մեկ միլիոն վեց հարյուր քսասաունիևն հագար ինն հարյուր հիսուն/ 22 դրամ որպես 05-001 0292-0003, 05-001-0292֊ 0003-003 կադասսւրային ծածկւսգրով անշարժ գույքերի գույքահսւրկերի գումար, ներաոյայ տույժերը։2. Սույն որոշումր կարող է վարչական կարգով բողոբւսրկվե| Գսւվւսռի համայնքապետին դրա ուժի մեջ մտնելու օրվսւնից երկու ւսմսւիս ընթսւցքում կամ 2այաստաևի 2աևրապետության վարչական դատարան՝ ե յւ կ սւ մ ս յ ա ժսւ մկ ե տ ո ւմ:3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարությսւն հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 88-րդ հոդփսծով սահմսւնված կարգով այն ենթակսւ է հարկադիր կւստարմաև՝ 22 ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով՝ աևբողոքարկելի դառնալուց եռամսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարմւսև րնթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրակւսնացնում է Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սւսհմանված պւստշաճ իրազեկելու օրվան հսւջորդոդ օրը։



ՀԱՅԱԱՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հայւսստանի Հանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնքՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅր6էՅրՅՈ@§աՅմ.օօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ04 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թփսկաեի Ի1 13-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌԱՐԿԱՆ
Իրավաբանական անձ «Գավառի կահոլյքի ֆաբրիկա» ԲԲԸ-ն (պետական զրսւնցմւսն համար 5110771, ՀՎՀՀ 08401862, հասցեն Լ Լ  ԳԵղարքուևիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք Գավառ, Օգոստոսի 23/29) հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ  հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ վճսւրելու պարտակաևությունները, ինչի կապակցությւսմբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 30-րղ հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" ենթւսկետի հիմքով Գսւվսւռի համայնքապետարանի աշխւստակազմում հսղաւցվելէ վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի զումւսրների զանձման հսւրցի քննությսւն նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի րնթացքում զործի փաստական հաևզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությսւն արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

ՎԱԲՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ Համաձսւյն Լ Լ  Կ Ա  ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամաղրվսւծ ԼԼ  Հարկային օրենսզրքով սահմանված զույքսւհւսրկով հսւրկվող օբյեկտ համսւրվող Գավսա համայնքի 05-001 0181-0041-002 կաղաստրային ծսւծկազրով անշարժ զույքը, հաևդիսանում է «Գավառի կահույքի ֆաբրիկա» ԲԲԸ֊ի սեփականություևը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում է 350 000/երեք հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ ղրամ, ինչը մինչև 2022թ ավարտը չի վճսւրվել, իսկ «Գավառի կահույքի ֆաբրիկա» ԲԲԸ֊ի կողմից նշված ժամանսւկւսհատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում առսւջացել է զույքահարկի համար տույժ 177 600/մեկ հարյուր յոթանասունյոթ հազար վեց հարյուր/ՀՀ ղրամի չափով։2022 թփսկաևի ղեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րղ հողվւսծի 1-ին մասի ,,ր" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետւսրանում հարուցված վարչական վարույթի շրջսւնականերում 2023 թվականի հունվարի 04-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել է /հիմք 13.12.2022թ. ծանուցում 3շժ3ր31՜.3ա կայքում/ «Գավառի կահույքի ֆաբրիկա» ԲԲԸ-և։ ՎԵրջինս չի ներկւսյացել վարչական վարույթի լսումներին։ 04.01 .2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցփսծ «Գավառի կահույքի ֆաբրիկա» ԲԲԸ ֊ի բացակայությամբ։ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ՀՀ Սւսհմանաղրության 45-րղ հողվւսծի հւսմաձսւյն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր հ օրենքովսահմանված կսւրզով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կւստարել պետական կամ համայնքային բյուջեմուտքազրվող պարտաղիր այլ վճարումներ։



ձամաձայն ձձ ձարկսւյիև օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճսւրողներին սեփականությաև իրավունքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար սահմանված կարգով ձայաստաևի ձսւնրապետության հսւմայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղակւսև հարկ է, որը կախվսւծ չէ  հարկ ւլճարողների տնտեսական գործունեությսւն արղյունքներից։ ձամաձայն ձձ ձարկսւյիև օրենսգրքի 239-րղ հողվածի փոխաղրւսմիջոցի գույքսւհարկը հսւրկ վճարողևերին սեփականությաև իրավունքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող փոխաղրամիջոցիների համար սահմանված կարգով ձսւյաստանի ձանյւապետության հսւմայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հւսրկ է, որը կւսիւվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արղյունքներից։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 236-րղ հոդվւսծի կազմակերպություևները և ֆիզիկական սւնձինք անշարժ գույքի տսղւեկսւն գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231 –րղ հողվածի Յ֊րդ մւսսով սահմանված ղեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պսւրւոավորությսւն գումարները/ անշարժ գույքի գտևվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տւսրվսւ ղեկտեմբերի 1-ը ներսայսւլ հաշվի աոնելով սույն հողվսւծով սւսհւհսնւ|ւււծ առաևձևսւհւսւոկությունները։ձւսմաձւսյն ձձ հւսրկւսյին օրենսգրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրսւմիջոցների գույքսւհսւրկ վճարողներ են համարում կազմսւկերււլություններն ու ֆիգիկւսկսւն սւնձինք։ձւսմւսձւսյն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46–րղ հողվածի ւոեղւսկան հսւրկերի գծով հարկային պարասւվորությունների կատսւրում /մւսրում/ է համարվում Օրենսգրքին հաւ1ապատսւսխան հաշվարկված վճարման ենթակահարկի, ինչպես նսւև ղրա գծով տույժերիև /կսւմ/ սւուգանքների գոււէարների վճարումը համապատասխան հսւրկի գծով պարտւսվորություևը հւսշւխսաււլ տեղական բյուջևի գանձապեւռակսւն հսւշվին։ձւսմաձւսյն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 401-րղ հողվածի հարկի լղարումը սսւհմւսնւլած ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետաևց յուրսւքանչյուր օրվա հսււհսր հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րղ հոդվւսծի կւսգմակերպություևներև ու ֆիգիկւսկսւն անձինք ւիոխաղրամիջոցների գույքահարկի տարեկան գոււէսւրները իրենց պետական գրանցմսւն /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հւսրկւսյին տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։ ձւսմաձւսյն «Տեղական ինքնսւկաոավարման ւևսսին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ հաւէայնքի ղեկսււիսրը որպես սեփական լիսւզորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում Է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նսւև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարուլ ւսնձաևց ևկատմաւքբ օրենքով սսւհմանւիսծ կարգով կիրսաում Է համաւղատասխւսն միջոցներ։Ելնևլով վերոգյւյւսլից և ղեկսւվարվելով ձձ Սահմանաղրությամբ, ձձ հարկսւյին օրևևսգրքով, «Նորմատիվ իըավակսւն սւկտերի ւէասին», «Տեղական ինքնակառւսվարլքան մաււին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-յւղ, 58 60 րղ հողվածներով, ո ր ո շո ւմ Լմ

1. «Գաւիսոի կսւհւււյքի ֆաբրիկսւ» ԲԲԲ-ից հօգոււո Գավսւո հւսմտյնքի բյուջե գանձել րնղամենը 527 600 /հինգ հարյուր քսւսնյոթ հազար վեց հարյուր/ ձձ դրամ որպես 05-001-0181 ֊0041 002 կաղաստրային ծածկւսզրով անշարժ գույքի գույքահարկի գումար, ներսայսւլտույժերր։2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կարգով բողոքարկվել Գսւվաոի համսւյնքապետիև ղրա ուժի ւէեջ մտնելու օրվւսնից երկու սւմսվա ընթացքում կսւմ ձայաստւսնի ձանյւապետության վւսրչական ղասոսրտն՝ երկամսյա ժսւմկետում։3. Սույն որոշմսւն ւղահւսնջևերր չկատարելու ղեւղքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի ւէասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվածով սահւհսնւիսծ կարգով ւսյև ենթակա Է հարկադիր կսւսւարմաե՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությաե միջոցով սւնբողոքարկելի ղաոնալուց եոաԱ՜սյւս ժամկետւււմ։4. Սույն որոշման կատարւէաև ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկսւնւսցևում Է Գավւսռ համայնքի ղեկւսվարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մւոնում ըևւլունւհսն ւէասին օրենքով սահմանված պւստշւսճ իրազեկելուօրվւսև հաջորղող օրը։ //.

ք. Գսւվսա



Ձ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ի Թ Յ Ա Ն  Գ Ե Ղ Ա Ր Ք Ո Ի Ն Ի Ք Ի  Մ Ա Ր Զ Ի  Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
Հսցա սա անի Հաևրապեաությսւն Գեղա րքունիքի մա րզի Գա վա ռ համայնքՀՀ, Գևզա րքուեիքի մա րզ, ք. Գ ա վստ , (0264)23423, (0264)22338 §Ջ^ոզՁ§հՋզՁթ6էՁրաւ@§աՋւ1.(։օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ04 Հ Ո Ի Ն Վ Ա Ր Ի  2023թվակաեի 14-Ա
ՀՀ Գ Ե Ղ Ա Ր Ք Ո Ի Ն Ի Ք Ի  Մ Ա Ր Զ Ի  Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ո Ւ Ս  Գ Տ Ն Վ Ո Ղ  05-001-0294-0105 Կ Ա Գ Ա Ս Տ Ր Ա Յ Ի Ն  Ծ Ա Ծ Կ Ա Գ Ր Ո Ղ , 0.00396 Հ Ա  Մ Ա Կ Ե Ր Ե Ս Ո Վ  ՀՌ Ղ Ա Տ Ե Ս Ք Ն  Ա Ճ Ռ Ի Ր Գ Ռ Վ  Օ Տ Ա Ր Ե Լ Ո Ի  Ե Վ  Մ Ե Կ Ն Ա Ր Կ Ա Յ Ի Ն  Գ Ի Ն  Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ե Լ Ռ Ի  Մ Ա Ս Ի Ն

Ղեկա վա րվելով «Նորմա ա իվ իրսւվակաև ակաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հոդվա ծի 2-րդ մա սի, 23-րդ հոդկսւծի, «Տեդակսւն իևքնսւկառավարմաև մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվա ծի 1֊իև մա սի 16)–րդ և 43-րդ հոդվա ծի 1-իև մա սի 3)–րդ կեա երի, ՀՀ հողային օրենսգրքի 63-րդ, 67-րդ և 68-րդ հոդվածների դրույթևևրով, հիմք րևդուևևլով Գա վա ռ հա մա յնքի ավսպաևու 08.12.2022թ. թիվ 12 նիսսփ թիվ 176-Ա որոշումը, ո ր ո շ ո ւ մ ե մ

1. Գա վա ռ հա մա յնքի Ազաա ությաև 2-րդ փողոց 4֊րդ աևցուղի 4/51 հոդա մսա  հասցևում զաևվող հսւմայնքայիև սևփակաևություև հւսևդիսացոդ սեփա կա նությա ն իրւսվուևքի պնաակաև զրանցմաև վկա յա կա ն թիկ 17112022-05-0094, /05-001-0294-0105 կսւդասարային ծածկազրով/ բնւսկակայրևրի ևպաաակւսյին ևշանւսկության, բնա կելի կառուցապաամւսև զործառևակաև ևշաևակության 0.00396 հա մա կերեսով սւսհմանափակումևեր չունեցող հոդւսաեսքր ավաոանակ կսաուցեյու նպ ա տ ա կով աճուրդւսյիև եդաևւսկով օտսւրելու հա մա ր 2023 թկսւկաևի փետրվարի 17-ին հա յա ա րւսրել ա ճուրդ։2. Հողա մա սի հա մա ր ա ճուրդի մեկևարկւսյիև զիև սա հմա նել 1221 (մեկ հազար երկու հարյուր քսանմեկ) ՀՀ դրա մ մեկ քա ռա կուսի մետրի համար։Յ.Հանձևարարեյ ա ճուրդի կւսզմա կերպ չին ՀՀ օրենսդրությսւմբ սահմսւնված կսւրգով կսսլմսւկերպեյ աճուրդը։4.Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտևում ըևդունմաև հաջորդ օրը։



Բ Ա Ց Ա Ս Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ի Թ Յ Ա Ն  Գ Ե Ղ Ա Ր Ք Ո Ի Ն Ի Ք Ի  Մ Ա Ր Զ Ի  Գ Ա Վ Ա Ո  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
Հսւյսատանի Հա նրա պ ետ ությա ե Գեղա րքուեիքի մա րզի Գա վա ո հա մա յնքՀՀ, Գեղա րքուեիքի մա րզ, ք. Գավււա, (0264)23423, (0264)22338 լ^ՋոզՅլփՁզՋբ6էՋրՁՈ@§աՋւ1.€օա

Ո  Ր Ո  Շ Ո Ի  Մ04 Հ Ո Ի Ն Վ Ա Ր Ի  2023թվականի 1մ 15-Ա
ՀՀ Գ Ե Ղ Ա Ր Ք Ո Ի Ն Ի Ք Ի  Մ Ա Ր Զ Ի  Գ Ա Վ Ա Ո  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Վ Ա Ր Չ Ա Կ Ա Ն  Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ո Ւ Ս  Գ Տ Ն Վ Ո Ղ  05-001-0294-0104 Կ Ա Գ Ա Ս Տ Ր Ա Յ Ի Ն  Ծ Ա Ծ Կ Ա Գ Ր Ո Վ , 0.0028 Հ Ա  Մ Ա Կ Ե Ր Ե Ս Ո Վ  Հ Ո Ղ Ա Տ Ե Ս Ք Ն  Ա Ճ Ո Ւ Ր Դ Ո Վ  Օ Տ Ա Ր Ե Լ Ո Ի  Ե Վ  Մ Ե Կ Ն Ա Ր Կ Ա Յ Ի Ն  Գ Ի Ն  Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ե Լ Ո Ւ  Մ Ա Ս Ի Ն

Ղեկա վա րվելով «Նորմա ա իվ իրա վա կա ե ա կա երի մասին» ՀՀ օրենքի 1-իև հողվածի 2-րղ մա սի, 23-րղ հողվա ծի, «Տեղական իևքևակաոավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 1-ին մասի 16)֊րղ և 43-րղ հողվա ծի 1-ին մա սի 3)֊րղ կեա երի, ՀՀ հողա յին օրենսզրքի 63-րղ, 67-րղ և 68-րղ հողվածևերի ղրույթևևրով, հիմք ըևղունելով Գւսվառ հա մա յնքի ա վա զա նու 08.12.2022թ. թիվ 12 նիստի թիվ 175-Ա որոշումը, ո ր ո շ ո ւ մ ե մ

1. Գա վա ո հա մա յնքի Զոհվա ծ Ազա տ ա մա րտ իկների փողոց 2/52 հողսւմաս հա սցեում զտեվող հա մա յնքա յին սեփա կա ևություն հա նդիսացող սեփ ա կա նությա ն իրա վուևքի պետական զրսւնցմաև վկա յա կա ն թիվ 17112022-05-0063, /05-001-0294-0104 կա ղաստրայիև ծածկազրով/ քնակավայրերի նպ ա տ ա կա յին ևշսւնակությաև, բնա կելի կա ռուցա պ ա տ մա ն զործաոևակւսն նշսւնակությաև 0.0028 հւււ մա կերեսով սա հմաևափ ա կումներ չունեցող հողա տ եսքը ավտոտևակ կաոուցելու նպ ա տ ա կով աճուրղայիև եղա նա կով օտ ա րելու հա մա ր 2023 թվակաևի փետրվարի 17-ին հա յտ ա րա րել աճուրդ։2. Հողա մա սի հա մա ր ա ճուրդի մեկևարկայիև զին սա հմա նել 1221 (մեկ հազար երկու հարյուր քսաևմևկ) ՀՀ ղրսւմ մեկ քա ռա կուսի մետրի համար։Յ.Հսւնձնսւրսւրե| աճուրդի կազմակերպէին ՀՀ օրենսղրությամբ սա հմա նվա ծ կարզով կազմակերպել ա ճուրդը։4 .Սու յն որոշումն ուժի մեջ Է մտ նում ընղուևման հա ջորղ օրը։



2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ Ա ՎԱ Ր
2այսատւսնի 2ւււնրապետության Գեղարքուեիքի մւսրզի Գաւլաո հսոքայնք2.2., Գեղարքուեիքի ւեսրզ, ք. Գավսւո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՅոզՅ§հՅզՅրտէՅրՅո@§աՅմ.ւ;օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ04 2ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ա 16-Ա
ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱ2ԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ Մ ԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌ ԱՐԿԱՆ
Իրավաբաեակաե աևձ «Գարուն-11» ԼՏԸ-և (պետական զրանցմւսն համար՝ . . . .  2Վ22 08403695, հասցեե 22 ԳԵղւււրքունիքի մւււրզ ք. Գավաո համայնք ք Գաւիսռ, Կսւմո Զորւսվւսր Աևղրւսնիկի 40) հանղիսաևւսլով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված կարդա) չի կատւսրել զույքահւսրկ ւ)ճարելու պսւրտւսկանությունները, ինչի կւսպակցուլպամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին «Վւսրչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրեևքի 30-րղ հողվւսծի 1֊ին մասի ,,բ" ենթսւկետի հիմքու) Գւսվաոի համայնքաւղետայ՜ւաևի աշխւստակազւէում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զաևձման հարցի քևևությւսն նպատակով։ «Վարչարւսրությւսև հիլքունքների և վւսրչական ւիսրույթի մասին» 2սւյւսստւսնի 2անրապևտությսւն օրենքով ււսւհւէաևված կսւրզով հարուցվւսծ ե իրւսկսւնացված վարչական վարույթի ընթւսցքում զործի ւիւսստւսկաև հանզամւսնքների բազմակողլքւսևի, լրիւ) ե օբյեկտիվ բննությւսն արղյունքում, բացւսհւււյտելով զործի բոլոր հանզաւհսևքները, վարչւսկւսն ւհսրւփնը հաստատվւսծ 1; համարում հետհյւսլը.

ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ 2ամւսձայն 22 Կ Ա  ԱԳԿ ՊԿ-ի կողլքից տրամաղրված 22 2սւրկային օյւենսզրբով սահմանված զույքահստկով հարկւիւղ օբյեկտ համարվող Գւսվււա համայնքի ւսնշսւրժ զույքը, հանղիսւսնում Է «Գարուն-11» ԼՏԸ֊ի սեփակաևությունը։
Անշարժ զույքերի հաւնսր վճարման ենթակսւ զույքահւսրկը կսւզւէում Է 45350/քաուսսունհինզ հազւսր երեք հւսրյուր հիսուն/ 22 դրամ, ինչը միևչև 2022թ ավւսրտը չի վճարվեյ, իսկ «Գւսրուն-11» ԼՏԸ-ի կողմից նշված ժւսւհսնակւսհատվւսծի զույքւսհսւրկը օրեն քու) սւսհլքանված ժաւէկետոււք չվճւսրելու այպյունքում սաաջացել Է զույքահարկի հաւհսր տույժ 47800/քաոասունյոթ հազար ութ հարյուր/22 դրամի չափով։2022 թվակւսնի ղևկտևւ(բերի 13-ին «Վւսրչւսրւսրությաև և վարչսւկաև վւսրույթի մասին» 22 օրեևքի 30-րղ հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիւէքով Գավառի համայնքաւղետարանում հարուցված վւսրչական վարույթի շրջւսնակւսներում 2023 թվակւսնի հունվսղփ 04-ին հրսւվիրվելեն վարչական վւսրույյծի լսոււքևևյւ, որիև մւսսնակցելու ևպւստակով պսոոշւսճ ծւււևուցւլել Է /հիմք 13.12.2022թ. ծւսնուցում ՋշժՁրՅրտրո կայքոււէ/ «Գարուն-11» ԼՏԸ-ն։ ՎԵրջինս չ)ւ նևրկայացելվարչսւկւսն վարույթի լսումներին։ 04.01.2023թ. վարչական վարույյփւ լսումներն իրակսւնւսցվել են պւստշսւճ ծաևուցվւսծ «Գայաւն-11» ԼՏԸ –ի բսւ ց սւ կ այո ւ թյ ա ւ1 բ:

ՎԱ1՝ՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
22 Սւսհմւսնաղյ՜ւությւսև 45-րդ հողվւսծի հաւ1սւձայև՝ յուրսւքանչյուր ոք ւղւսրտւււվոր Է օրևնքու)սահմանված վարզով և չափով մուծել հարկեր, ւռուրքեր, կւստարել ւղետակւսն կւսմ հւսմայնքային բյուջեմոււոքւսզրվող պարւոսպիր այլ վճսւրոււքներ։



ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարոդներին սեփականության իրավունքով պաակսւնող հարկման օբյեկտ համարվող անշայւժ գույքի համար սահմանված կարգով ձայաստանի ձանրապետության համսւյնքների բյուջեներ վճարվող տեղակւսն հարկ է, որը կսւխված չէ հարկ վճսւրողների տնտեսական գործունեության սւրդյունքներից։ ձւսւհսձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 239 րղ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքսւհարկը հարկ վճարոդներին սեփականության իրավուևքով պսւտկանոդ հարկմաև օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցիների համար սահմանւիոծ կսւրգով ձայաստանի ձանրապետության համսւյնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կսփւված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյուևքներից։ ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմւսկերպությունները և ֆիզիկական անձինք անշարժ գույքի տարեկան գումստները /այդ թվում՝ Օրենսգրբի 231 րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով սահմանված դեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պսւրաավորության գումարները / անշարժ գույքի գանվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկսւյին տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ հաշվի առնելով սույն հոդվսւծով սահմանված առանձնահսւտկությունները։ձամաձայն ձձ հսւրկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխսւդրամիջոցների գույքւսհարկ վճարողներ են համարում կագմսւկերպաթյունևերն ու ֆիզիկական անձինք։ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րդ հողվւսծի տեղակւսն հսւրկերի գծով հարկսւյին պարտսւվորությունների կատսւրում /մարում/ է համւսրվում Օրեևսգրքին համապատասխան հաշվարկված վճարմսւն ենթւսկահարկի, ինչպես նւսե դրա գծով տույժերին /կսւմ/ տուգանքների գոււքսւրևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորություևը հաշվաոող տեղական բյուջեի գանձսւպետական հաշվիև։ձամաձայն ձձ հսւրկային օրենսգրբի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսոքկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկեսւանց յուրսւքանչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկսւյին գործակալը վճարում է սւույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հսւրկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի կազմսւկերպություևներն ու ֆիգիկւսկաև անձինք փոխադրւսմիջոցների գույքահսւրկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրսւնցման /հաշվսւոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկսւյին տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներսայալ։ ձամաձայն «Տեղակւսն ինքնւսկսաավարմւսն ւէասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ հաւէայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիսւգորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմսւկևրպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նւսե տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրոդ ւսնձանց նկատւհսմբ օրենքով սահմանված կարգով կիյււսոում է համապւստասխւսն միջոցներ։Եփելով վերոգրյալից ե դեկսւվարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկսւյին օրեևսգրքով, «Նորմւստիվ իրսւվակաև ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման ւհսսին», «Վարչարսւրությւսն հիմունքների և վարչական ւիսրույթի ւհսսին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58 60-րդ հոդվածևերով, ո ր ո շո ւմ Լմ

1. «Գարուն– 11» ԼՏԸ-ից հօգուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընդամենը 93150/իննսուներեք հւսզսւր մեկ հւսրյուր հիսուն/ ձձ դրւսմ որպես ւսնշարժ գույքի գույքւսհւսրկի գումար, ներսայալ տույժերը։
2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական կարգով բողոքստկվել Գափսոի հսւմայևքապևտիև դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվւււ ընթսւցքում կամ ձայաստանի ձաևրաւդետությաև վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկևտում։3. Սույն որոշման պահանջները չկատւսրելու ղեպքում, «Գարչւսրարության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր կասոսրման՝ ձձ ԱՆ ձւսրկւսդիր կւստւսրումն ապահուխդ ծառայության միջոցով՝ ւսևբողոքարկեփ դաոնալուց եռամսյա ժամկեաում։4. Սույն որոշւէսւն կատարմսւն ընթսւցքի նկւստմամբ հսկողությունն իրւսկանացնում է Գավւսո համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնոււք ընդունման մասին օրենքով ասհւհոևվւսծ պատշւսճ իրազեկելու օրվան հաջորդոդ օրը։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԲԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հայւսստանի Հաևրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնքձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 լ^սոզՁ§հՋզՁթ6էՅրՁՈ(օ)§ոա1.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ04 ՀՈԻՆՎԱԲԻ 2023թվսւկաեի Ի1 17-Ա
ԳՈԻՅՔԱՀԱԲԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌ ԱՐԿԱՆ
Իրավաբանսւկան անձ «ԲԱՅԱԶԵՏ-96» ՄՊԸ֊ն (պետական զրանցմւսն համար 1431087, ՀՎՀՀ 08404527, հասցեն ՀՀ ԳԵղսւրքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք ք Գավաո, Կսւբելազործների 10) հանղիսանալով զույքսւհարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ  հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսւաարել զույքսւհարկ վճարելու պարասւկանությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվակսւնի ղեկաեմբերի 13-ին «Վարչարարության հիմունքևևրի և վարչական վարույթի մասին» Լ Լ  օրենքի 30 րղ հողվածի 1֊իև մասի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի սւշխաաակազմում հւսրուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձմսւն հարցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վսւրույթի մասին» Հսւյաստանի Հանրւսպետության օրենքով սահմանված կարզով հսւրուցված և իրակսւնացված վարչական վսւրույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամսւնքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսև արղյունքում, բացւսհայտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մսւրմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

Վ ԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱԲ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ Համաձւսյն ԼԼ  Կ Ա  ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրսւմաղրված ԼԼ  Հարկային օրենսզրքով սահմանված զույքահարկով հւսրկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-001-0447-0157-001-048 կաղւսստրսւյին ծածկազրով անշարժ զույքը, հանղիսանում է «ԲԱՅԱԶԵՏ-96» ՍՊԸ-ի սեփականությունը։Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակսւ զույքւսհարկը կազմ ում է 95800/իննսուևհիևզ հազար ութ հարյուր/ ԼԼ  ղրսւմ, ինչը մինչև 2022թ ավւսրտը չի վճւսրվել, իսկ «ԲԱՅԱԶԵՏ-96» ՍՊԸ-ի կողմից նշված ժսւմանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում չվճարելու արղյունքում աոաջւսցել է զույքահարկի համար տույժ 34800 /երեսունչորս հազար ութ հարյուր/ ԼԼ  ղրամի չափով։2022 թվակսւնի ղեկաեմբերի 13-ին «Վարչարարության և վարչական վսւրույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայնքապետարսւնում հսւրուցված վարչական վարույթի շրջանակսւներում 2023 թվսւկաևի հուևվարի 04-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է /հիմք 13.12.2022թ. ծանուցում Ձ2(1&ւսր.աո կայքում/ «ԲԱՅԱԶԵՏ-96» ՍՊԸ-ն։ ՎԵրջինս չի ներկւսյացել վարչական վարույթի լսումներին։ 04.01.2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականացվել են պատշաճ ծանուցված «ԲԱՅԱԶԵՏ-96» ՍՊԸ –ի բսւ ցա կ այ ո ւ թյ ա մ բ:
ՎԱԲՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ԼԼ Սահմանադրության 45-րղ հողվածի համաձւսյն՝ յուրաքւսևչյուր ոք պարտավոր է օրենքովսահմանված կարզով և չափով մուծելհարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կամ հւսմայնբայիև բյուջեմուտքազրվող պարտաղիր ւսյլ վճարումներ։



2ւսմաձայն 22 2արկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվւսծի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճւսրողներիե սեփսւկանության իրավունքով պաականոդ հարկման օբյեկւո համւսրվող անշարժ գույքի համար սահմաևված կարգով ձայաստանի ձանրապեաության համւսյնքների բյուջեներ վճստվոդ տեղական հարկ է, որը կսփւվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյուևքներից։ ճամսւձայն 22 ձսւրկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոխադրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճտրողներին սեփսւկանության իրավունքով սրստկանող հարկման օբյեկտ հսւմարվող փոիւադրսւմիջոցիների համար սահմաևված կարգով 2այսւստաևի 2սւնրապետության համւսյնքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ է, որը կսվսված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության սւրղյունքներից։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 236–րղ հողվածի կազմակերպությունևերը ե ֆիգիկական անձինբ անշարժ գույքի տարեկան գումարները /ւսյղ թվում՝ Օրենսգրքի 231 րղ հողվածի 3-րդ մւսսով սւսհմանված դեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պսւրտավորության գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տսւրվա դեկտեմբերի 1-ը ներսայւսլ հւսշվի առնելով սույն հոդվւսծով սահմսւնված աոանձնահատկությունները։2ամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի փոխսւդրամիջոցների գույքւսհարկ վճարողներ են համարում կագմակէդողություևներն ու ֆիգիկական ւսևձինք։2ւսմաձայն 22 2ւսրկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտւսվորությունների կատսւրում/մարում/ է հսւմարվում Օրենսգրքին համապատասխան հսւշվարկված վճարման եևթսւկահարկի, ինչպևս ևաև ղրւս գծով տույժերիև /կւսմ/ տուգաևքների գումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվւսոող տեղական բյուջեի գսւնձապետական հսւշվին։2ամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 401-րղ հոդվածի հարկի վճարումը սահմանվւսծ ժամկետներից ուշացևեյու դեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ 2ամաձայն 22 հարկային օրենսգրքի 251-րղ հոդվածի կագմակերպություններև ու ֆիգիկական ւսնձիևք փոխաղրամիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցման /հաշվաոմաև/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ր ներսայսդ։ 2սւմաձւսյն «Տեղական ինքնակաոավւսրման մասին» 22 օրենքի 38–րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություև, օրենքով սահմաևված կարգով կազմւսկերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպես նաև տեղական հարկերը, տուրքերը ե վճարները չվճւսրող անձւսնց նկատմւսմբ օրենքով սահմաևված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։Ելևելով վերոգրյալից և ղևկափսրվևլով 22 Սահմանադրությամբ, 22 հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ իրավակւսն ակտերի մասին», «Տեղական իևքնւսկսաավարման մասին», «Վարչարարությսւն հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածևերով, որոշումև մ

1. «ԲԱՅԱԶԵՏ-96» ՍՊԸ-ից հօգոււռ Գւսվաո համայնքի բյուջե գանձել ընդւսմենը 130 600/մեկ հարյուր երեսուն հագար վեց հայղույլ/ 22 դրամ որպես 05-001-0447-0157-001-048 կադաստրայիև ծածկսպրով անշարժ գույքի զույքահարկի գումար, ներսայւսլ տույժերը։2. Սույն որոշումը կւսրոդ է վարչական կարգով բոդոքսւրկվել Գսւվսաի համայնքսւպետին դրա ուժի մեջ մանելու օրփսնից երկու ամսվա ընթացքում կսւմ 2սւյաստանի 2անրսւպետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։3. Սույն որոշման պահանջները չկատւսրելու դեպքում, «Վւսրչարւսրության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 88֊յւդ հոդվւսծով սահմաևված կարգով այն եևթակւս է հարկադիր կատարման՝ 22 ԱՆ 2սւրկադիր կատարումն ապահովող ծաոայության միջոցով ւսնբողոքարկելի դւսոևտլուց եոսւմսյա ժամկետում։4. Սույն որոշմւսև կատարմսւն ընթսւցքի նկատմսւմբ հսկոդությունն իրակաևացնում է Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմսւն մասին օրենքով սւսհմանված պսոոշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդոդ օլւը։
ա2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿ Ա ՎԱ Ր Գ. ՄԱՐՏԻՐԶՍՅԱՆՎ//

֊ 03.3\*–/ւտս &հ/ 04ք.Գավսա



ձԱՅԱԱՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՌԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ ԵԿ Ա ՎԱ Ր
ձայւսստանի ձւսնրապետությւսն Գեղարքունիքի մարզի Գավաո համայնքձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գսւվառ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՅ§հՅզՋբ0էՅրՋՈ@§րոՋւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ04 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 18-Ա
ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՌՐՌՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳԱ Վ Ո ՐՄ Ա Ն ԱՌ ԱՐԿԱՆ
Իրավաբանակւսն ւսնձ «Կւսմոյի ավաոնորոզմաև զործարան» ԲԲԸ-ն (պետական զրւսնցման համար՝ 2044838, ձՎձձ 08403644, հսւսցեն ձձ ԳԵղւսրքունիքի մարզ ք. Գսւվւսռ համայնք ք Գավաո, Օզոստոսի 23 27) հանդիսանալով զույքահսւրկ վճարող սուբյեկտ, ԼԼ  հարկային օրենսզրքով սահմսւնված վարզով չի կսուսսրել զույքահսւրկ վճարելու պարսաւ կսւնությունները, ինչի կապակցույծյւսմբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 13 ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 30 ֊րղ հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" եևթակհտի հիմքով Գսւվաոի համսւյնքապետսւրաևի սւշխատսւկազմում հսւրուցվել Է վարչական վսւրույթ՝ գույքահարկի զումւսրների զանձման հսղւցի քննությաև նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստւսևի ձանրւսպետությաև օրենքով սահմանված կսւրզով հարուցված ե իրսւկանսւցված վարչական վարա֊յթի րնթւսցքում զործի ւիաստւսկւսն հաևզւսմանքների բազմակողմանի, լրիկ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բսւցահայտեյով զոյւծի բոլոր հաևզամանքները, վարչական մարմինը հսատսւտված Է համարում հետնյալը.

Վ ԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄ ԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ ձսւմաձայն ձձ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրաւքաղււվսւծ ձձ ձարկւսյին օրենսզրքով սահմսւնված զույքւսհարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գսւվսա համայնքի 05 001 0181-0042-002-000 կաղաստրային ծածկսպրով սւնշստժ զույքը, հաևղիսանում Է «Կւսմոյի ւսվտոևորոզման զործարան» ԲԲԸ-ի սեփւսկանությունր։Անշարժ գույքերի համար վճսւրման եևթսւկա զույքահւսլւկը կւսզմում Է 351 600 /երեք հարյուր հիսունմեկ հազար վեց հսղղուր/ձձ ղրւսմ, ինչը մինչն 2022թ ավարտը չի վճսւրվել, իսկ «Կսւլքոյի ավտոնորոզմւսն զործարան» ԲԲԸ -ի կողմից նշվւսծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժւսմկետում չվճւսրելու արղյունքում առւսջացել Է զույքսւհւսրկի համսղւ տույժ 46100 /քւսոասունվեց հազար մեկ հւսրյուլւ/ձձ դրամի չսսիուի2022 յժվակւսնի դեկտեմբերի 13- ին «Վալւչարսւրության և վարչական վւսրույլՅի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1 ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գսւվաոի համայնբապհտարաևում հայւուցված վարչական ւ1արույթի շրջւսնւսկաներում 2023 թվականի հունփսրի 04-ին հրավիրվելեն վարչական վսղւույթի լսումներ, որին ւհսսնսւկցելու նպատակով պատշւսճ ծանուցվել Է /հիմք 13.12.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3ա կայքոււէ/ «Կւսմոյի ավտոնորոզմւսն զործարան» ԲԲԸ-ն։ ՎԵրջինս չի ներկայսւցել վարչական վարույյժի յսումևերին։ 0 4 .0 1 .2023թ. վարչական վւսրույյ^ի լսումնեյւև իրւսկաևացվել են պատշաճ ծւսևուցված «Կւսմոյի ավաոնորոզմաև զործսղսսն» ԲԲԸ –ի բացակայույժյամբ։
ՎԱ1՝ՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՌՐՌԻՄԸ

ձձ Սահմւսնաղրության 45-րղ հողվածի համաձայև՝ յուրւսքւսնչյուր ոք պարտավոր Է օրենքովսահմանված կարզով և չափով մուծելհսւրկեյւ, տուրքեր, կսւտւսրելպետական կամ հւսմայնքային բյուջեմատքսւզյսխղ պարտւսղիր սւյլ վճարումներ։



համաձայն հհ հարկւսյին օրենսգրքի 224֊րդ հողվւսծի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճւսրողներին սեփականության իրավունքով պատկւսևող հսւրկման օբյեկտ հւսմարվող անշարժ գույքի համար սահմանված վարզով հայւսստանի հանրապետության համայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեությաև սւրդյունքներից։ համաձայն ԼԼ  հարկային օրենսգրքի 239-րղ հողվսւծի փոխսւղրամիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողներին սեփականության իրավունքով սրստկւսնող հսւրկման օբյեկտ հսւմարվող փոխսւդրամիջոցիների համար սահմանված կարգով հայսատանի հանրապետության համայնքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործուևեության սւրդյունքներից։ համաձայն հհ հարկային օրենսգրքի 236-րղ հողվւսծի կագմւսկերպությունները և ֆիզիկական սւնձինք անշարժ գույքի տարեկան գումարները /՚ւսյղ թվում Օրենսգրքի 231 րղ հողվւսծի Յ֊րղ մւսսով սահմանված ղեպքերում ու կարգով հսւշվարկված անշարժ գույքի հւսըկի պարտւսվորության գումարները/ անշարժ գույքի գտնվելու. վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տսղւվա ղեկտեմբերի 1-ր ներսայալ հաշվի առնելով սույն հողվսւծով սահմանված առսւևձևահատկությունները։համաձայն հհ հարկային օրենսգրքի 240-րղ հողվւսծի փոխաղրամիջոցների գույքահարկ վճարողներ են համարում կազմսւկերպություններն ու ֆիզիկական անձիևք։համաձայն հհ հարկային օրենսգրքի 46-րղ հողվսւծի տեղական հարկերի գծով հարկային պարտսւվորությունների կատարում/մարում/ է համարվում Օրեևսգրքիև համապատասխան հաշվարկվւսծ վճարման եևթւսկւսհարկի, ինչպևս նաե ղրւս գծով տույժերիև /կամ/ սաւգանքների գումսւրների վճարումը համապատասխան հարկի գծով պւսրտւսվորությունը հաշվառող տեղական բյուջեի գանձւսպետակաև հւսշվին։համաձայն հհ հարկային օրենսգրքի 401 •■րղ հողվսւծի հարկի վճարումը սահմանված ժւսմկետներից ուշացնելու ղեպքու մ ժամկետանց յուրաքւսևչյուր օրվւս համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում Լ տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ համաձայն հհ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հողվւսծի կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձիևք փոխաղրամիջոցների գույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական զրանցմւսն /հաշվաոման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային տարփս ղեկտեմբերի 1-ր ներւսռյալ։ համաձայն «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին» հհ օրեևքի 38-րղ հողվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիսւգորություն, օրենքով սահմանված կարգով կագմակեյւպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպևս նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող աևձաևց ևկւստմւսմբ օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյալից և ղևկավարվևլով հհ Սւսհմւսևաղյտւթյւսմբ, հհ հարկային օրենսզրքով, «Նորմսւտիվ իրավակսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վւսրչական վարույթի մասին» հհ օրեևքի 53-րղ, 58-60-րդ հողվածներով, որոշումեմ

1. «Կսւմոյի ավտոնորոգման գործարան» ԲԲԸ-ից հօգուտ Գւսվսա համայնքի բյուջե գանձել ըևղամենր 397700/երեք հարյուր իևնսունյոթ հագար յոթ հարյուր/ հհ ղրսւմ որպես 05-001 0181 - 0042-002-000 կսւղսատրային ծածկսւգրով անշարժ գույքի գույքահարկի գումար, ներառյւսլ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կւսյւգով բողոքարկվելԳավառի համայնքւսպետին ղրսւ ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու սւմսվա րնթացքում կամ հայաստաևի հանրապետության վարչական դատարան՝ ե րկա մս յ ւս ժա մկ ե տում։3. Սույն որոշման պահանջները չկատւսրելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» հհ օրենքի 88–րղ հողվսւծով սահմանված կւսրգով այն ենթսւկա է հարկադիր կատւսրման՝ հհ Ս.Ն հարկադիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով աևբողոքարկելի ղւսռնալուց եռսւմսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կատւսրման ըևթացքի ևկւստմւսմբ հսկողությունն իրականսւցնում է Գավառ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում րնղունման մասին օրեևքովնււսհմանված պատշաճ իրազեկելուօր վան հւսջորղող օրը։ //

շօԶՅփ-Հ&սք. Գւսվսա



2.ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹ6ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ձայաստւսնի ձանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնք
ԼԼ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավւսռ, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋրւզՁ§հՋզ&բ6էՅրՋՈ@§աՋւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ04 2.ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ա 19-Ա
ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ ՄԱՆ ՊԱ2.ԱՆՋ ՆԵՐԿ ԱՅԱՑՆԵԼՈ Ի ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌ Ա ՐԿ Ա Ն
Իրավւսբանակաե ւսնձ «Կարեև և Վանիկ» ՍՊԸ-և (պետական զրանցման համար . . . ,  2.Վ2.2. 08401348, հասցեն ԼԼ  ԳԵղսւրքուևիքի մարզ ք. Գավաո համայնք ք Գւսվւսռ, Բոշևաղյւսև 13) հանդիսանալով զույքսւհարկ վճարող սուբյեկա, ԼԼ  հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կսւտարել զույքսւհարկ վճարելու սյարտականությունևերը, ինչի կւսպակցությամբ 2022 թվսւկանի ղեկաեմբերի 13-ին «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավաոի համայնքւսպեաարանի աշխսաւակազմում հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարևերի զաևձմսւն հարցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմուևքների ե վարչական վսւրույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության օրենքով սահմաևված կարզով հսւրուցված ե իրականացվսւծ վարչական վարույթի րնթացքում զործի փաստական հւսնզամսւնքների բազմակողմանի, լյ՜ւիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահւսյտելով զործի բոլոյւ հանզամանքևերը, վարչական մսւրմինը հասսոստված Է հւսմայաւմ հետնյալը.

ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ 2.ԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ ձսւմաձայն ԼԼ  Կ Ա  ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրսւմաղրված ԼԼ  ձարկւսյին օրենսզրքով սահմանված զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավսա համայնքի անշարժ զույբը, հսւնղիսանում Է «Կարեն և Վանիկ» ՍՊԸ-ի սեփակւսևույպուևը։Անշարժ զույքերի համար վճսւրմսւն հնթսւկա զույքւսհարկր կազմում Է 13400/ւոսաներեք հազար չորս հարյուր/ձձ ղրամ, ինչը մինչև 2022թ ափսրսւը չ|ւ վճւսրվել, իսկ «Կարեն և Վանիկ» ՍՊԸ-ի կողմից նշված ժամանւսկւսհատվածի զույքսւհարկը օրենքով սահմանված ժսւմկետում չվճւսրելու արղյունքում առաջւսցել Է զույքահարկի համար տույժ 10400/տաս հազար չորս հարյուր/ ԼԼ  ղլւամի չափով։2022 թվակսւնի դեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 30-րդ հողվսւծի 1֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գ-ավսաի հւսմայնքապետարաևում հսւրուցված վարչական վարույթի շրջւսևւսկաևերում 2023 թվսւկանի հունվարի 04 իև հրսւվիլւվել են վարչական վարույթի լսումներ, ոլւին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 13.12.2022թ. ծանուցում ՁշժՅրՋրարո կսւյքում/ «Կարեն և Վանիկ» ՍՊԸ-և։ Վերջիևս չի ներկայւսցել վարչական վարույթի լսումներին։04.01.2023թ. վւսյւչական վարույթի լսումներն իրւսկաևացվելեն պատշաճ ծաևուցված «Կարեն և Վանիկ» ՍՊԸ –ի բացսւկայությամբ։Վ ԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ԼԼ Սահմւսնաղրության 45-րղ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքաևչյուր ոք պարտավոր Է օրենքովսահմանված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսւտարել պետական կամ համսւյնքային բյուջեմուտքսպյւվող պարտաղիր այլ վճարումներ։



ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճարոդներին սեփականության իրավուևքով պաականող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար սահմանված կարգով ձայաստանի ձանրապետության համայնքևերի բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ  հարկ վճարոդների տնտեսական գործունեության արդյուևքներից։ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի փոիւադրամիջոցի գույքսւհարկը հարկ վճարոդներին սեփականության իրավուևքով պսւտկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոիսսդրամիջոցիների համար սահմանված կարգով ձայաստանի ձանրապետության համայնքևերի բյուջեներ վճսւրվոդ տեղական հարկ է, որր կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական գործունեության արդյուևքներից։ ձամաձայն ձձ հսւրկային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի կազմւսկերպությունները և ֆիզիկական անձինք ւսնշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսով սահմսւնված դեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պսւրտավորության գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համւսյնքի բյուջե են ւխստում մինչև հարկսւյին տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ հսւշվի ւսոնելով սույն հողվածով սահմանված աոանձնահատկություևները։ձսսքաձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրբի 240-րդ հոդվածի ւիոխադրամիջոցների գույքւսհարկ վճարողներ են համարում կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրբի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հսւրկային պւսրտավորությունների կատւսրում /մւսրում/ է հւսմարվոււք Օրենսգրքին հաւէապատւսսխան հաշփսյմյվւսծ վճարմւսն ենթակւսհարկի, ինչւդես նւսհ դրա գծուլ տույժերին /կսւմ/ տուգանքևերի գոււ1սդ՜ւևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով ււյոդոոաւխրություևր հսւշվաոոդ տեղական բյուջեի գաևձապետական հաշվին։ձամաձայն ձձ հսւրկային օրենսգրքի 401-րդ հողվւսծի հարկի վճարումը սսւհմւսնված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժւսմկետանց յուրաքաևչյուր օրվւս հաւէւսր հւսրկ լլճարողր կաւ1 հսւրկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հսւրկային օրենսգրքի 251֊րդ հոդւիսծի կւսզմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք ւիոխադրւսւփջոցների գույքւսհւսրկի տարեկան գոււհպւները իրենց պետւսկւււև զրանցմաև /հաշվաոման/ վայրի հաւէայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկսւյին տւսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ներաոյալ։ ձամաձայն «Տեղակւսն ինքևակւսոավարման մասին» ձձ օրենքի 38 րդ հոդւիսծի՝ հաւհսյնքի ղեկաւ|արը որպես սեւիակսւն լիւսգորություն, օրենքով ււահւէանված կարգով կազմակերպում է գույքահսւրկի գւսնձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարոդ ւսնձւսևց ևկատմւսմբ օրենքով սահւ1ւսնված կարգով կիրաոում է հւսմւսպւստասխան միջոցներ։Ելևելով վերոգյդափց և ղեկափսրվելով ձձ Սահմանւսդրությամբ, ձձ հարկսւյին օրենսգրքուի «Նորմատիվ իրավակսւև ւսկտերի ւհսսին», «Տեղական ինքնսւկառաւլարման ւհսսին», «Վարչւսրարությւսն հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58 60-րդ հոդվածներով, որոշումեմ

1. «Կւսրեն և Վսւնիկ» ՍՊԸ-ից հօգուտ Գւսվւսո հաւհսյնքի բյուջե գանձել ընդամենր 23800/քսաևերեք հսպսւր ութ հարյուր/ ձձ դրամ որպես անշարժ գույքի գույքսւհարկի գոււհսր, ներաոյսդ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կսւրգով բոդոքարկվել Գավսաի հաւհսյնքասյետին դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամւււիս ընթացքում կսււք ձայաստանի ձսւնրւսպետությւսև վարչական դատարան՝ երկամսյսւ ժամկետում։3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչւսրարության հիմունքների և վարչական վարույթի ւհսսին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվածով սսւհմւսնված կարգով այն ենթակւս է հարկադիր կսւաարման՝ ձձ Ս.Ն ձարկադիր կասւարումն ասյւսհովոդ ծւսոայության միջոցով աևբողոքարկելի դաոնալուց եոամսյա ժամկեսաւմ։4. Սույն որոշման կասւարման ըևթացքի նկսւտմւսմբ հսկողությունն իրականւսցնում է Գավւսո համւսյնքի դեկւււվարը։5. Սույն որոշումն ուժի ւ1եջ է մտնում ըևդունման մասին օրենքով սւսհմաևված պւստշւսճ իրազեկելու օր վան հաջորդող օրը։
ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ ԵԿ Ա ՎԱ Ր Դ. ՄԱՐՏԵՐՍ Ս֊Յ ԱՆ
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ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ձԱՄԱՅՆՔԻ Ղ ԵԿ Ա ՎԱ Ր
ձայասաաեի ձսւնրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գսւվառ համայնքձձ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՋ§հՋզՋբ6էՅրՁՈ@§աՅւ1.օօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ04 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թփսկանի Ի1 20-Ա
ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն ԱՌ ԱՐԿԱՆ
Իրավւսբանական ւսնձ «ձովիկ֊95» ՍՊԸ֊ն (պետական զրանցման համար . . . .  ձՎձձ 08401313, հասցեն ձձ ԳԵղարքունիքի ւևսրզ ք. Գաւխա համայնք ք Գւսվառ, Ազատության 18) հաևղիսաևալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարգով չի կատարել զույքահարկ վճարելու պարաականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մւսսի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գւսվւսոի հւսմայնքապետարսւնի աշխատւսկազւէում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ գույքահարկի զումարների զանձման հսւրցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձաևրապետությաև օրենքով սահմանված կարգով հւսրուցված ե իրականացվւսծ վարչական վարույթի րնթացքում զործի փաստական հւսևզամաևքևերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզաւէաևքևերը, վարչական մւսրմինը հւսստւստված Է հաւէւսրում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄ ԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՌՂ ՓԱՍՏԵՐԸ ձսւմաձայն ձձ Կ Ա  ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրսւմադրված ձձ ձարկային օրենսզրքով սահմանված զույքւսհարկով հարկվող օբյեկտ հաւ(արվող Գավաո համայնքի անշարժ զույքը, հաևղիսանում Է «ձովիկ֊ 95» ՍՊԸ-ի սեփւսկւսնությունը։Անշարժ զույքերի համար վճարման ենթակա զույքահարկը կազմում Է 30500/երեսուն հւսզար հինգ հարյուր/ձձ ղրսւմ, ինչը մինչե 2022թ ավւսրտը չի վճարվել, իսկ «ձովիկ-95» ՍՊԸ-ի կողմից նշված ժամւսնւսկւսհւստվւսծի զույքահարկը օրենքով սւսհմւսնված ժամկետում չվճւսրելու արղյունքում աոաջացել Է գույքահարկի համար տույժ 16000/տասնվեց հւսզւսր/ձձ գրաւէի չաւիով։2022 թվակւսևի ղեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողւիսծի 1-ին մւսսի ,,թ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետարաևում հւսրուցված վարչական ւիսրույթի շրջանականերում 2023 թւիսկւսնի հունվսւրի 04-ին հրսւվիրվելեն վարչակսւն վւսրույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսևուցվել Է /հիւէք 13.12.2022թ. ծանուցում ՁշժՋրՋրաա կայքում/ «ձովիկ-95» ՄՊԸ֊և։ Վևրջինս չի ևերկսւյացել վարչական ւիսրույթի լսումներիև։ 04.01.2023թ. վարչական ւիսրույթի լսումներն իրականւսցվել են պատշաճ ծանուցված «ձովիկ-95» ՍՊԸ –ի բացսւկայությամբ։ ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ձձ Սահւէաևաղրության 45-րղ հողվածի համսւձայն՝ յուրսւքանչյուր ոք պարտսւվոր Է օրենքով սահմանված կսւրգով և չափով մուծել հարկեր, տուլւքեր, կսւտարել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե ւէուտքսւզրվող ւղարտաղիր այլ վճւսրոււէնեյւ։



ձաւէսւձայն ձձ ձւսրկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ զույքի հարկը հարկ վճւսրողներին սեփականության իրավունքով պատկանոդ հարկմւսն օբյեկտ համսւրվող ւսևշսւրժ գույքի համար սւսհմանված կարգով ձայաստանի ձանրսււդետությւսն հսսքայնքնեւվւ բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ է, որը կախվսւծ չէ  հարկ վճարողների տնտեսական գոյւծուևեությաև արղյունքնհրից։ձսւմաձայն ձձ ձւսրկային օրենսգրքի 239 րղ հողւխւծիւիոխաղրւսմիջոցի գույքւսհարկը հարկ վճւսրողնէղւին սեփականության իրավունքով ւղւստկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող փոխւսղրամիջոցիների համար սւսհմանված կարգով ձայաստանի ձաևրւսւղետաթյան համսւյնքների բյուջեներ ւխւսրվող տեղական հարկ է, որը կախվսւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության ւււրղյունքներից։ ձւսմւսձայև ձձ հարկային օրենսգրքի 236֊րղ հողւիսծի կագւքսւկերպությունները ե ֆիզիկւսկան տնձինք անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 23Իրղ հոդվւսծի Յ֊րղ մասով սահմսւնված ղեպքերում ու կարգով հաշվւսրկվւսծ անշարժ գույքի հարկի ւղւսրտավորության գումարները / անշսւրժ գույքի գտնվհլու վայրի հաւնսյևքի բյուջե են վճսւրոււք մինչն հարկային տարվւս դեկտեմբերի 1-ր ներսայալ հւսշվի առնելով սույն հողւխւծուլ սսւհլքւսնված ւսուսնձևւսհատկություննևրը։ձամաձւսյև ձձ հարկային օրենսգրքի 240-րղ հոդվսւծի ւիոխւսղրամիջոցների գույքսւհւսյւկ վճարողներ են հւսմսւրոււէ կսւգւհոկերսրսթյուններն ու ֆիգիկական ւսնձինք։ձամսւձայն ձձ ձւսրկային օրենսգրքի 46-րղ 1ուղվւսծի տեղական հւսրկերի գծով հւսրկսւյին սւսւրտավորությունների կւստսւրուլք ,-մսւրում/ է համւսրվում Օրենսգրքին հւսմապսւտասխսւև հսւշվարկվւսծ ւլճարւէան ենթւսկահսւրկի, ինչպես նւսն ւյրւս գծով տույժերիև /կամ/ տուգսւևքնևրի գումարևերի վճարումը հսս1սւս|ատսւսխւսև հարկի գծով պարսւավորություևը հւսշվաոող տեղւսկսւն բյուջեի գւսևձաւղետակսւև հսւշվին։ձսւմաձայն ձձ հսւրկւսյին օրենսգրքի 401-րղ հողվածի հարկի ւխարումը սահմւսևված ժսւմկետներից ուշացնելու ղեւղքում ժւսմկևտւսևց յուրսւքանչյույւ օրւխւ համար հսւրկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։ ձամաձայև ձձ հսւրկւսյին օրենսգրքի 251 րղ հոդվւսծի կսւզմւսկերւղույ&յունևերն ւււ ֆիգիկւսկւսև սւնձինք փոխսւդրամիջոցների գույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցւևսև /հաշվսամւսև/' վայրի հսւմւսյնքի բյուջե են վճարում մինչն հսւրկւսյին տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ ձսւմաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հոդվւսծի՝ համայնքի ղևկավւսրը որւղես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմաևվւսծ կարգով կսւգմակևրպուլք է զույքահարկի գւսևձումը, ինչպես նսւե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարալ աևձանց ևկատմսւմբ օրենքով սահլքանված կարգով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վեյւոգրյափց ե ղեկսոիսրվելով ձձ Սահւ1աևաղրությսւմբ, ձձ հարկային օրենււգրքով, «Նորմւստխլ իրսւվակաև ակտերի մասին», «Տեղւսկսւն ինքնակառւսվարմսւն մւսսին», «Վարչարարության հիմունքների ե վայւչւսկսւն վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53–րղ, 58-60 –րղ հողվածներով
1. «ձովիկ-95» ՍՊԸ-ից հօգուտ Գավսա հւաքսւյևքի բյուջե գանձել րնղւսմենը 46500/քառասունվեց հւսգւսր հինգ հւսրյուր/ ձձ դրամ որպես անշարժ գույքի գույքւսհւսրկի գումար, ներառյալտույժերը։2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական կսւրգով բողոքարկվելԳսւվառի հսւմւււյնքւսպետիև ղրսւ ուժի մեջ լքանելու օրվսւնից երկու ամսվւս ընթւսցքոււք կսւմ ձայաստւսևի ձանրապետության վարչական դատարան՝ երկալքսյսւ ժւսւէկետոսք:3. Սույն որոշլքաև ւղահւսնջները չկսւտսւրելու ղեպքոււք, «Գսւրչարւււրության հիլք՜ունքնևրի և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվւսծով սահմսւնվւսծ կւսրգով ւււյև ենթակա է հարկադիր կսւտւսրմւսն՝ ձձ ԱՆ ձարկաղիր կասւարումն ապսւհուխղ ծւսոայության միջոցով անբողոքւսրկել|ւ ղաոնայուց եոամսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման ըևթսւցքի նկատւքւսլքբ հսկողությունն իրւսկւսնսւցնոււք է Գավսա հսւմւսյնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ւէսւնոււք ընղունւքսւն մասին օրենքով սսւհւքսւնվւսծ պւստշաճ իրւսզեկելուօյւվսւն հաջորդող օրը։ />  ՝

2ւ՚ $ 3  թ նքԼյէշՀԼք. Գավառ



ՀԱ8ԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հայասաանի Հանրապետությւսն Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնքՀՀ> Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՁ§հՋզՁթ6էՋրՋո@§աՋւ1.շօա

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ04 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 21-Ա
ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌ ԱՐԿԱՆ
Իրավաբանական անձ «Ղազազյան Եղբայրներ» ՍՊԸ-ն (պետական զրանցման համար . . . .  ՀՎՀՀ 08415581, հասցեն ՀՀ ԳԵղարքունիբի լք արզ ք. Գավաո հւսմսւյնք բ Գավաո, Բոշնաղյան 26) հանղիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքով սահմանված կարզով չի կաասւրել զույքսւհարկ վճսւրելու պարաականությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվսւկանի դեկտեմբերի 13 իև «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հողվւսծի 1-ին մասի ,,բ" ենթսւկետի հիմքով Գավաոի համայևքապեաարանի աշխաասւկազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական վսւրույթի մասին» Հայաստանի ձանրապետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրականացվսւծ վարչական վսւրույթի րնթացքում զործի փաստական հանզամանքների րազւհսկողւհսևի, լրիվ ե օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոյւ հսւնզւսւհսնքները, վարչական մսւրմինը հաստսւտված Է հաւքարոււք հետնյալը.

ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ Համաձւսյն ՀՀ Կ Ա  ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամադրված ՀՀ Հսւրկւսյին օրենսզրքով սահմանված զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գսսլաո համայնքի անշարժ զույքը, հանդիսանում Է «Ղազազյան Եղբւսյրնեյւ» ՍՊԸ-ի սեփականությունը։Անշարժ զույքերի համար վճւսրման ենթակւս զույքահարկը կազմում Է 59000/հիսուևինն հազար/ ՀՀ դրւսլք, ինչը մինչև 2022թ սւվարսւը չի վճարվել, իսկ «Ղազազյան Եղբայրներ» ՍՊԸ-ի կողմից նշված ժամսւնակահատվածի զույքահարկը օրենքով սւսհմանվւսծ ժամկետում չվճւսրելու ւսրղյունքում ւսոաջացել Է զույքահարկի հսւմւսր տույժ 18000/տասնութ հսպար/ՀՀ դյւամի չափով։2022 թվւսկանի դեկտեմբերի 13-իև «Վարչւսրարությաև և վարչական վւսրույթի ւէւսսին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կեսւի հիմքով Գավաոի համայնքապետարանում հարուցված ւ|ար;>ակսւն ւիսրույթի շրջանականերում 2023 թվականի հունվարի 04– իև հյււսվիրւլել են վարչական վարույթի լսումներ, որիև մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսևուցվել Է /հիմք 13.12.2022թ. ծւսնուցում Ջշմա՚Ձր.Ձւո կայքում/ «Ղազազյան Եղբայրներ» ՍՊԸ-ն։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վսւրույթի լսումնևրին։ 04.01 .2023թ. ւ|արչսւկւսն ւիսրույթի լսումնեդւն իրականացվել են պատշւսճ ծանուցւիսծ «Ղազազյան Եդբայրներ» ՍՊԸ –ի բացակայությամբ։
Վ ԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸՀՀ Սահմաևաղրության 45-րղ հողվածի համւսձայն՝ յուրաքւսևչյուր ոք պարտսւվոր Է օրենքովսահմանված կարզով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կւստարել պետական կամ հսւմայնքայիև բյուջեմուտքազրվող պարտւսղիյւ ւսյյ վճարումներ։



ձամաձայն ձձ ձարկսւյիև օրենսգրքի 224- րդ հոդվածի անշարժ գույքի հսւրկր հարկ վճարոդներին սեփսւկանության իրավունքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի համար սահմանված կարգով ձայւսստանի ձանյւապետության հսւմայնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությսւն արղյունքներից։ ձսւմաձայն ձձ ձարկւսյին օրենսգրքի 239-րղ հողվածի փոխաղրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողևերին սեփականությաև իրավունքով պատկաևող հարկման օբյեկտ համարվող փոխաղրւսմիջոցիների համար սահմանված կարգով ձայւսստանի ձսւնրապետության հսւմայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կախված չէ հսղւկ վճարողների տնտեսական գործունեությսւն արղյունքներից։ ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 236-րղ հողվածի կսւզմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231 ֊րղ հողվածի 3-րդ մասով սահմանված ղեպքերում ու կարգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչե հարկային տարփս ղեկտեմբերի 1֊ը ներսայսւլ՝ հաշվի առնելով սույն հողվսւծով սահմանված առւսևձնահատկությունները։ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 240-րղ հողվածի փոխաղրւսմիջոցների զույքահարկ վճարողներ են համարում կագմսւկերպություններև ու ֆիգիկւսկսւն անձինք։ձամւսձայն ձձ ձւսրկային օրենսգրքի 46-րղ հողվածի տեղական հարկերի գծով հւսրկւսյին պսւրտավորությունևերի կատարում/մարում/ է համսւրվում Օրենսգրքիև համապատասխան հաշվարկված վճւսրման ենթակահարկի, ինչպես նւսև ղրա գծով տույժերիև /կամ/ տուգանքների գումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորություևը հաշվառող տեղական բյուջեի գանձապետսւկաև հւսշվին։ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 401 ֊րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետսւնց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կսւմ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձայն ձձ հւսրկւսյին օրենսգրքի 251 ֊րղ հողվածի կագմակերպություևներն ու ֆիզիկական սւնձինք փոխաղրւսմիջոցների գույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրանցմւսն /հաշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե ևև վճարում մինչե հարկային տւսրվա ղեկտեմբերի 1-ը ներսայսւլ։ ձամաձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ձձ օրենքի 38֊րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կագմակերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նւսև տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճւսրող անձաևց նկատմամբ օրենքով սահմանված կսւրգով կիրսւռում է համապատասխան միջոցներ։Ելնևլով վերոգրյալից և ղևկավարվելով ձձ Սահմաևադրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակսաավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օյւենքի 53-րղ, 58 60 րղ հողվածներով, որոշումեմ

1. «Ղագազյւսն Եղբայրներ» ՍՊԸ-ից հօգուտ Գավսա համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 77000/յոթաևասունյոթ հւսգւսր/ ձձ դրամ որպես անշարժ գույքի գույքահարկի գումար, ներսայսւլ տույժերը։2. Սույն պաշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Գավսաի համսւյնքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ըևթացքում կամ ձայաստաևի ձաևրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժւսմկետում։3. Սույն որոշմսւն պահանջները չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվսւծով սահմանված կարգով այն եևթակսւ է հարկադիր կաաարմաև՝ ձձ ԱՆ ձարկաղիր կատարումն ապահովող ծաոայությւսն միջոցով անբողոքարկելի ղառնալուց եոամսյա ժւսմկետում։4. Սույն որոշմսւն կսւտարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրւսկանացնում է Գւսվառ համայնքի ղեկավւսրր։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմաև մասին օրենքով սահմանված պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրը։
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Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ձայասւռանի ձանրապեսւության Գեղարքուեիքի մարզի Գավառ համայնքձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ձ՝/ՁրւզՋ§1՜ազՁր6էՋրՁՈ(Ձ)§ո՜ամ.օօա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ04 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 22-Ա
ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁ Մ ԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԳԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌ ԱՐԿԱՆ
Իրավւսբանական անձ «ՁՄԱ» ՍՊԸ-ն (պետական զրանցմւսն համար 5193141, ձՎձձ 08405855, հասցեն ձձ ԳԵղսւրքուևիքի լքւսրզ ք. Գավառ համայնք ք Գավառ, Բունիւպծյւսն 11) հանղիւսսնւսլով զույքահարկ վճարող սուբյեկա, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ վճարելու սրսրաակաևությունները, ինչի կասյսւկցությամբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավառի համայևքապետարաևի աշխատակւսզմում հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումարների զանձմւսև հսւրցի քննությսւն նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վւսրույթի մասին» ձայսւստանի ձանրապետության օրենքով սահմանված կւսրզով հարուցված ե իրակսւնացված վարչական վւսրույթի յւնթսւցքում զործի փաստական հաևզամւսնքևևրի բազմակողմանի, լրիվ ե օբյեկտիվ քնևությաև արղյունքում, բսւցւսհայտելով զործի բորղւ հանզամւսնքները, վւպ՜ւչակսւն մարւ1ինը հւսստատված Է համսղւում հետնյալը.

Վ ԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ ձսւմաձայն ձձ Կ Ա  ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից տրամւսղրված ձձ ձարկային օրենսզրքով սահմանված զույբահսղւկով հսւրկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05-001-0378-0009 001֊ 000 կաղսատրային ծսւծկազրով անշարժ զույքը, հանդիսանամ Է «ՁՄԱ» ՍՊԸ-ի սեփականույ^յունր։Անշարժ զույքերի համար վճարման եևթսւկա զույքւսհարկր կազմում Է 31900/երեսունմեկ հազար ինն հարյուր/ ձձ դրամ, ինչը մինչե 2022թ ավարտը չի վճայւվել, իսկ «ՁՄԱ» ՄՊԸ-ի կողմից նշփսծ ժւսմաևակահատվածի գույքահաըկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել Է զույքահարկի հւսմւսր տույժ 5200/հինզ հազար երկու հարյուր/՛ձձ ղրսւմի չափով։2022 թվականի ղեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության և վստչւսկան վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի համայնքապետարանում հարուցված վարչական վստույթի շրջաևւսվաներուն 2023 թվակւսնի հունվարի 04-իև հրսւվիրվելեն փպւչւսկան վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նււյւստակով պասւշւսճ ծւսնուցվել ե /հիմք 13.12.2022թ. ծանուցոււէ 32մՁրՋ1՜.Ջա կւսյքում/ «ՁՄԱ» ՄՊԸ-ն։ Վերջինս չի ներկսւյացեյ վստչւսկաև վւսրույյ&ի լսոււ1ներին։ 04.01 .2023թ. ւիսյւչւսկան վւսրույթի լսոււքևեյւև իյսսկւսնացվել են պատշաճ ծւսևուցւիսծ «ՁՄԱ» ՍՊԸ –ի բացակայությւսւփ։
ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

ձձ Սւսհւհււնաղրությսւն 45 -րդ հողվւսծի հւսմաձայն՝ յուրւսքաևչյուր ոք սււսրտսսխր Է օրենքով սսւհմւսնվւսծ վարզով և չւսւիով մուծեյ հարկեր, տուրքեր, կատարել ւղետակսւև կւսմ համւսյնքային բյուջե մուտքազրվող պւսրւոաղիյւ այլ ւ|ճսւրոււ1ներ։ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 224-րղ հողվւսծի անշարժ զույքի հարկր հարկ վճւսրողներին սեփականության իրւսվունքով պատկանող հսւրկման օբյեկտ համարփպ անշարժ զույքի հսււ1ար



է, որը կախված չէ եսւրկ վճսւրողների տնտեսական գործունեության ւսրղյունրներից։ ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրբի 239-րղ հողվւսծի՝ ւիոխւսդրւսմիջոցի գույքահարկը հարկ վճարողևերին սեփականության իրաւխւնքով պատկւսնող հարկման օբյեկտ համարվող փոիւադրսւմիջոցիների համար սահմանված կւսրգով ձայաստանի ձանրաւղետությաև հսւմայնքների բյուջեներ վճարվող տեղակւսն հարկ է, որը կախւիսծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։ ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրբի 236-րղ հողվւսծի կւսգմակերպությունևերը ե ֆիզիկւսկւսն անձինք անշարժ գույքի տարեկւսև գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231 ֊րղ հողվւսծի 3-րդ ւհււսով սահմանված դեպքերում ու կւսրգով հաշվստկւխւծ անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում ւմինչնւ հւսրկային տւսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ հւսշվի ւսոնելով սույն հոդվսւծով սահմանված աոանձնւսհաակությունները։ձամաձայն ձձ հսւրկային օրենսգրքի 240-րդ հոդւիսծի ւիոխաղրւսմիջոցևերի գույքսւհարկ վճարողներ են համարում կագմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք։ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հարկւսյին սյսղոոավորությունների կւստւսրում /մարում/ է համւսրւխւմ Օրենսգրքին համապւստասխաև հաշվարկված վճւսրման ենթակահարկի, ինչպես նւսե դրա գծով տույժերիև /կւսմ/ տուգաևքների գումարների վճարումը համսսղատսւսխան հարկի գծով պստտավորությունը հւսշվւսոող տեղակւսն բյուջեի գանձապետւսկսւն հաշվին։ձամւսձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 401-րդ հողվւսծի հարկի վճարումը սսւհմւսնված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետւսնց յուրսւքւսնչյուր օրվսւ համար հարկ վճւսրողը կամ հւսրկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չաւիով։ ձամաձւսյն ձձ հարկայիև օրենսգրքի 251 րղ հոդվածի կագմսւկերպություններև ու ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցևերի գույքահարկի տարեկան գոււքարները իրենց պետական գրաևցմւսն /հաշվսւռւէան/ վայրի համւսյնքի բյուջե ևև վճարում մինչե հւսրկային տսւրւիս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ ձամաձայն «Տեղակւսն իևքնակւսոավարմաև մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ համայնքի ղևկավւսրը որպես սեւիսւկան լիազորություև, օրենքով սահմւսնված կարգով կագւէակերպում է գույքւսհւսրկի գւսևձումը, ինչպես նւսե տեղական հարկերը, տուրքերը ն վճարները չվճարող ւսնձսւնց նկատմսւմբ օրենքով սահմանված կւսրգով կիրաոում է հաւքապատասխաև միջոցներ։Ելևէղով վերոգրյալից և ղեկաւ(ւսրվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկայիէւ օրեևսգրքով, «Նոյւմատիւ| իրւսվւսկւսն ակտերի ւհսսին», «Տեղական ինքնակսաւսվարմսւն մասին», «Վւսրչարարռւթյան հիմունքների և փսրչւսկան վարույթի ւհսսին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58-60 րղ հոդվածներուի որոշումև մ

1. «ՁՄԱ» ՍՊԸ |ւց հօգուտ Գաւիսռ համայնքի բյուջե գանձելընղամեևը 37100/երեսունյոթ հազար մեկ հարյուր/ ձձ դրամ որպես 05-001-0378 0009-001 000 կադւսստրային ծածկագրով անշարժգույքի գույքահարկի գումար, ներաոյալ տույժեյւր։2. Սույն որոշումը կւսրող է վարչական կւսյպով թողոքարկվևլ Գավաոի համսցնքսւպևտին դրա ուժի ւ1եջ մանելու օրվաևից երկու աւէսւխւ ընթսւցքում կւսմ ձայսատւսևի ձաևրաւղետությւսն վւսրչւսկան դատարան՝ և ր կ ա մսյ ա ժւս մկ ետ ո ւմ:3. Սույն որոշման պւսհւսնջևերը չկատարելու ղեպքում, «Գարչարւսրության հիւհււնքների և վւսրչւսկան վարույթի ւհսսին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվածով սսւհմւսնված կւսրգով այն ենթսւկա է հարկադիր կատայոհսն՜ ձձ ԱՆ ձարկաղիր կատարումն ապահււվող ծառայության միջոցուլ անբողոքւսրկևլի դառնալուր եուսս՚սյւս ժւսմկետում։4. Սույն որոշման կսւտարլքան ընթսւցքի նկատմաւքբ հսկողությունն իրակսւնացևում է Գավառ հւսմւպնքի ղեկաւիսրը։5. Սույն որոշումն ուժի ւ1եջ է լքտնում ընղունման մասին օրենքով սահմսւնված պւստշաճ իրազեկելու օրվւսն հաջորդող օրը։
ձԱՄԱ-ՅՆՔԻ ՂԵԿՍ*– Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հ /ք. Դավսա
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Ձայւսսւռանի Ձանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնքձ-Լ Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 ^ՋոզՁ§եՋզՋթ6էՋրՁՈ@§րոՋւ1.օօա

ո  ր՝ Ո Շ ՈԻ Մ04 ՁՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 23-Ա
ԳՈԻՅՔԱՁԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՁԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  ՁԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳԱ Վ Ո ՐՄ Ա Ն ԱՌ ԱՐԿԱՆ
Իրավաբանական աևձ « Վ . Ա . Ռ» Ա/Կ –և (ւղեաակւսն զրանցման համար 1668547, ՁՎՁՁ 08408251, հասցեն ՁՁ ԳԵղարքունիքի մարզ ք. Գավաո համայնք ք Գավաո, Բոշնաղյան 28) հանղիսանալով զույքսւհարկ վճարող սուբյեկւռ, ԼԼ  հարկային օրենսզրքով սահմանվւսծ կարզով չի կսւաարել զույքւսհւսրկ վճւսրելու պարաականությունները, ինչի կապակցությսւմբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 13-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վսւրույթի մասին» ԼԼ  օրենքի 30 ֊րղ հողվածի 1-ին լքասի ,,բ" ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայնքապեաարանի ւսշխաաակազմում հւսրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքւսհարկի զոււհսրևերի զսւնձման հարցի քննության նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների և վւսրչակւսն վւսրույթի մասին» Ձայաստսւնի Ձսւնրւսպետության օրենքով սահմանված կարզով հարուցված և իրակւսնւսցված վարչական վարույթի րնթացքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամւսնքները, վարչական մարմինը հւսստաաված Է հսսէսւրում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՁԱՄԱՐ ՁԻՄՔ ՁԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ Ձամաձայն ՁՁ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողւէից տրաւքաղրվսւծ ՁՁ Ձսւրկային օրենսզրքով սահմանված զույքահարկով հստկվող օբյեկտ համարվող Գավաո համայնքի 05-001-0375-0074-001 կադաստրային ծւսծկազրով անշարժ զույքը, հւսնղիսանում Է « Վ .Ա .Ռ »  Ա/Կ֊ի սեւիակսւնությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճւսրման ենթակսւ զույքահւսրկը կւսզմոււէ Է 152693/մեկ հարյուր հիսունհրկու հազար վեց հարյուր իննսուներեք/ ՁՁ ղրամ, ինչը մինչև 2022թ ւսվսւրտը չի վճարվել, իսկ «Վ. Ա .  Ռ» Ա/Կ֊ի կողմից նշվսւծ ժամանակահաափսծի զույքւսհարկը օրևնքու| սահմանված ժսւմկետում չվճարելու արղյունքում սաաջացել Է զույքահարկի համար տույժ 73797 /յոթանասուներեք հազար յոթ հարյուր իննսունյոթ/ՁՁ դրամի չափով։2022 թվւսկւսնի դեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության և վարչական վարույթի մասին» ՁՁ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գսոիսոի համայնքապետարանուլք հարուցված վարչական վարույթի շրջաևւսկաևևրում 2023 թվականի հունվւսրի 04-ին հրսւվիրվել են վարչական վարույթի լսոււքներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել Է /հիմք 13.12.2022թ. ծանուցում Ջ7.ժՋրՋր.Ձրո կայքում/ «Վ . Ա . Ռ» Ա/Կ-ն։ Վերջինս չի ներկայսւցեյ վարչական վարույթի լսումներին։ 04.01.2023թ. վարչական վարույթի լսումնեյւն իյււսկւսնւսցւխլ են պատշաճ ծաևուցփսծ « Վ . Ա . Ռ» Ա/Կ –ի բա ց ա կա յ ութ յ ա մ բ:

ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՁԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ՁՁ Սահմւսնաղրության 45-րղ հողվածի հւսմւսձսւյն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտսւվոր Է օրենքով սահմանված կարզով և չււսիով ւէուծել հարկեր, տուրքեր, կատւսրել պետական կսսէ համսւյնքային բյուջե ւէուտբազրվող պարտաղիր այլ վճարումներ։



ձամաձայն ձձ ձւսրկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վճւսրողներին սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող անշարժ գույքի համար սւսհմանված կարգով ձայաստանի ձսւնրապետության համւսյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքևերից։ձսւմաձայն ձձ ձւսրկային օրենսգրքի 239֊րղ հողվածի փոխաղրամիջոցի զույքահսւրկը հարկ վճւսրողներին սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման օբյեկտ համսւրվող փոխադրամիջոցիների համար սահմաևված կարգով ձայաստանի ձսւնրապետության համւսյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որը կւսխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքևերից։ ձսւմաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպություններր և ֆիգիկական անձինք անշարժ գույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րղ հողվածի 3-րղ մսաով սւսհմանված դէպքերուն ու կարգով հաշվարկվւսծ անշարժ գույքի հարկի պարւոսւվորության գումարները / անշսղւժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ հսւշվի առնելով սույն հոդփսծով սահմսւնված սաանձնահատկությունները։ձսւմաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 240֊րղ հողվածի փոխադրամիջոցնհրի գույքահւսրկ վճարողներ են համարում կագմակերպույծյուններն ու ֆիզիկսւկան անձինբ։ձամաձայն ձձ ձւսրկային օրենսգրքի 46-րղ հողփսծի տեղական հարկերի գծով հարկային պւսրտսւվորությունների կատարուն/մսւրում/ է համւսրվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվւսրկված վճւսրման ենթւսկահարկի, ինչպես նւսև ղրա գծով տույժևրիև /կամ/ տուգանքների (յումարևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հսւշվւսռող տեղական բյուջեի գանձապետսւկան հսւշվին։ձսւմաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401֊րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմսւնված ժամկետներից ուշացնեյու դեպքում ժւսմկետանց յուրաքանչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձւսմաձայև ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հողվածի կւսգմակերպություննեյւն ու ֆիզիկսւկան անձինք փոխաղրւսմիջոցների զույքահարկի տարեկան գումարները իրենց պետական գրաևցման /հաշվառմսւն/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչն հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ ձամաձայն «Տեղական ինքնսւկառավաըման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեփական լիւսզորություն, օրենքով սւսհմանված կարգով կազմակերպում է զույքահարկի գանձումը, ինչպևս նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարնեյղւ չվճարող անձւսնց նկւստմամբ օրենքով սահմաևված կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավսւրվելով ձձ Սահմանաղրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավւսկսւն ակտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Գարչարսւրության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվածևևրով
1. «՝֊1. Ա . Ռ» Ա/Կ-ից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձելընղսւմենր 226490/երկու հարյուր քսանվեց հագար չորս հարյուր ինևսուն/ձձ դրամ որպես 05-001-0375-0074-001 անշարժ գույքի զույքահարկի գումար, ներսայայ տույժերը։2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքսւրկվել Գավսւոի համայևքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվսւևից երկու ամսվա ընթացքում կամ ձայաստանի ձսւնրապետության վարչական դատարան՝ երկսւմպա ժամկետում։3. Սույն որոշման պահանջները չկատւսրելու դեպքում, «Վարչարսւրության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվսւծով սահմաևված կարգով այն եևթակսւ Է հարկադիր կասոսրման՝ ձձ ԱՍ ձսւրկաղիր կատայաւմն ապահովող ծառայության միջոցով անբողոքւսրկելի դառնալուց եռամսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման ընթսւցքի նկւստմամբ հսկողությունն իրւսկաևացնում Է Գավառ համայնքի ղեկաւիորր։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնոսէ ընղուևման մասին օրենքով սահմսւնված պատշւսճ իրազեկելու օրվսւն հաջորղող օրը։



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ձայասւռանի ձաերապեաության Գեղարքուեիքի մարզի Գավսա համայնքձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 <^ՁոզՁ§հՋզՅք6էՁրՁՈ@§։րոՅմ.<;օա

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ04 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 24-Ա
ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌ ԱՐԿԱՆ
Իրավաքւսնական անձ «Քալաշ» ՍՊԸ֊ն (պետական զրաեցման համար 2046662, ձՎձձ 08404844, հասցեն ձձ ԳԵղսւրքունիքի մարզ ք. Գավառ համայնք ք Գավառ, Գրիզոր Լուսավորչի 24) հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաարել զույքահարկ վճարելու պարտակւսևությունները, ինչի կապւսկցությսւմբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30 րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակէտի հիմքով Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվելէ վարչական վւսրույթ՝ զույքահարկի զումւսրների զանձման հարցի քնևությաև նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վւսրույթի մասին» ձայասւռանի ձաևրապեսաւթյան օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ե իրականացվսւծ վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քևնության արղյունքում, բացահայաելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետնյալը.

Վ ԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄ ԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ ձամաձայն ձձ ԿԱ  ԱԳԿ ՊԿ֊ի կողմից տրամաղրված ձձ ձարկային օրենսզրքով սահմանված զույքահսւրկով հարկվող օբյեկտ համարվող Գավառ համայնքի 05 001-0355-0030-001-015 կաղաստրային ծւսծկազրով անշարժ զույքը, հանղիսւսնում է «Քարսշ» ՍՊԸ-ի սեփականությունը։
Անշարժ զույքերի համար վճարման եևթակւս գույքահարկը կազմում է 33200/երեսուներեք հազար երկու հւսրյուր/ձձ ղրսւմ, ինչը մինչե 2022թ ավարտը չի վճսւրվել, իսկ «Քալաշ» ՍՊԸ-ի կողմից նշված ժամանակահատվածի գույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացել է զույքահարկի համար տույժ 18000/տսւսնութ հւսզար/ձձ դրամի չափով։2022 թվականի ղեկտեմբերի 13-ին «Վարչարարության և վարչական վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվսւծի 1֊ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավառի հւսմայնքապետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջանակաևերում 2023 թվականի հունվարի 04-ին հրսւվիրվելեև վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծւսնուցվել է /հիմք 13.12.2022թ. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3ա կայքում/ «Քալաշ» ՍՊԸ-ն։ ՎԵրջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 04.01 . 2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրականւսցվել են պատշաճ ծանուցվւսծ «Քալաշ» ՍՊԸ –ի բա ցա կ ւս յ ությ ամ բ: ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ձձ Սահմւսնադրության 45-րղ հողվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով ե չափով մուծե| հարկեր, տուրքեր, կւստարել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե մուտքազրվող պարտադիր ւսյլ վճարումներ։



ձսւմաձայն ձձ ձսւրկայիե օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի անշարժ գույքի հարկը հարկ վձարոդներիև սեփականությաև իրավունքով պաւռկւսևոդ հարկման օբյեկտ հաւհսրւխղ անշարժ գու յքի համար սահմանված կսւրգով ձայւսստանի ձանրսււզեւռության հսւմայնքների բյուջեներ վճարւիպ ւռեղական հարկ հ, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությսւն արղյունքներից։ ձամւսձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 239-֊րղ հողվածի փոխաղրամիջոցի զույքահարկը հարկ վճարողևերին սեփականությաև իրավունքով պատկանոդ հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրսւմիջոցիների համւսր սահմանված կսւրգով ձայաստանի ձանրսույետությւսն հւսւհոյնքների բյուջեներ վճսւրվող տեղական հարկ է, որը կւսխւխւծ չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությսւն արղյունքներից։ ձամւսձայն ձձ հւսրկւսյին օրենսգրքի 236–րղ հողվածի կազմակերպություևները հ ֆիզիկական անձինք անշարժ գույքի տարեկան գումարները /սդղ թվում Օրենսգրքի 231 րղ հողվածի 3-րղ ւհսսով սահմանված ղեպքերում ու կւսրգով հաշվարկված անշարժ գույքի հարկի պարտավորության գումարները / անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե են վճարում ւէինչհ հւսրկւսյին տսւրվա ղեկտեմբերի 1-ը ներսայսւլ հաշվի առնելով սույն հողւիսծով սահւհսնվւսծ առանձնսւհատկությունները։ձամաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 240-րդ հողվածի փոխաղրւսմիջոցների զույքահսւրկ վճարողներ են համարում կագմակերպություևներն ու ֆիզիկական անձինք։ձամւսձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի տեղական հարկերի գծով հւսրկւսյին սյարտավորությունևերի կատարուն /ւէսւրում/ Է համւսրվում Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկվւսծ վճարման եևթակահարկի, ինչպես նւսհ դրա գծով աույժերիե /կւսմ/ տուգւսնքևերի գոււհսրևերի վճւսրումը համապատասխան հարկի գծուլ պարտսւվորությունը հւսշվւսոոդ տեղական բյուջեի գաևձապետւսկւսև հսւշվին։ձամւսձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հողվածի հարկի վճւսրումը սահմանված ժաւքկեաներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրւխւ համար հարկ վճարողը կւսմ հարկային գործւսկալը ւխսւրում Է տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։ ձամաձայն ձձ հւսրկւսյին օրենսգրքի 251-րղ հողվածի կագմակերււյություննհրև ու ֆիզիկւսկան անձինք ւիոխաղրսւմիջոցների գույքահարկի տարեկան գոււհսյւները իրենց պետական գրւսնցլքւսն /հսւշվառման/ վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչհ հարկային սոսրվւս դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ ձամաձայն «Տեղական ինքնտկւսռավարւհսն մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հոդվւսծի՝ հաւհսյնքի ղևկւսվւսրր որպես սեւիւսկսւն լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կագմակերպոււք Է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նահ տեղական հւսրկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձւսնց ևկւստւ1ամբ օրենքով սահմանված կւսրգով կիրւսռուլք Է հւսմապատասխաև միջոցներ։Ելնելով վերոգրյսւլից և ղեկավարվելով ձձ Սահմաևաղրությամբ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմատիվ իրավակսւն ւսկտերի ւէասին», «Տեղական ինքնակաոավւսրման մասին», «Վարչարարության հիմունքների 1ւ վարչւսկւււև ւիւդաւյթի ւէասին» ձձ օրենքի 53 րղ, 58 60 րղ հողվածևերուի որ ոշումև մ

1. «Քւսլսւշ» ՍՊԸ-ից հօգուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել րնդամենը 51200/հիսունւէեկ հազար երկու հարյուր/ ձձ դրամ որպես 05-001 ֊0355-0030 001-015 կաղւսստրւսյին ծածկագրուլ անշարժգույքի գույքահարկի գումար, ևերաոյսղ տույժերր։2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կարգով բողոքարկվել Գսոիւաի համայևքապետին ղրա ուժի մեջ մտնելու օրվւսնից երկու ւսւէսւիս ընթսւցքում կամ ձայաստանի ձաևրապետությւսն ւ(ւսրչական դատարան՝ ե ր կ ա մսյ ա ժամկ ետ ոււէ:3. Սույն որոշւէւսն ւգահւսնջները չկատսւրելու ղեպքում, «Վարչարարության հիւէունքների և վարչական վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հողվսւծով սահմանված կւսրգով այն ենթակւս Է հարկւսղիր կատարմսւև՝ ձձ ԱՆ ձարկաղիր կատարումն ապահովող ծսաայության միջոցով սւնբողոքւսրկելի դաոնսւլուց ևուսմսյւս ժւսմկետում։4. Սույն որոշմսւն կսւտսւրւէան ըևթւսցքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում Է Գավաո համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մտնում ընդունման մասին օրենքով սահմանված ւդւստշւսճ իրազեկելու օրվան հաջորդոդ օրը։

՚10՝ՉՅ \է>յ՚,ր,ք.Գսւվսա
Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ղ ԵԿ Ա ՎԱ Ր
Հայաստաեի Հանրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գավաո համայնքՀՀ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավաո, (0264)23423, (0264)22338 յ^ՋոզՁ§հՋզպ36էՁրՁՈ@§րոՋ11.օօրո

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ09 ՀՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվականի Ի1 25֊Ա
ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈ Ի ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՈ– ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Արա Սամվելի 1սաչատրյւսևը (աևձևազիր /ւ՝\4 0381038, ՀԾՀ 3910710352, հաշվառված ՀՀ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավաո համայնք, ք . Գավաո,Կաբելազործևերի փ . ,6 շ, 24 ) հանդիսանալով զույքսւհարկ վճարող սուբյեկտ, ՀՀ հարկային օրենսզրքու) սւսհմանւիսծ կարզով չի կսւտարել զույքսւհարկ վճարելու ւղարասւկանությունները, ինչի կապսւկցությամբ 2022 թվականի ղեկաեմբերի 14-ին «Վարչարարության հիմունքների ն վարչական ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակէտի հիմքով Գավաոի համայևքապետարանի աշխատակւսզմում հարուցվելէ վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումւսրների զանձման հւսրցի քննությւսն նպատակով։«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վայաւյթի մասին» Հայաստանի Հանրւսպետության օրենքով սահմանվւսծ կարզով հարուցված ե իրականացված վարչական ւիսրույթի րնթսւցքում զործի փաստական հւսնզամանքների բազմւսկողմւսնի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բսւցսւհայտելուլ զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մւսրմինը հւսստաաված է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ձԱՆՂԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
Համաձւսյն ՀՀ ՀՔԲ-ի կողմից տրամադրված փոխաղրամիջոցների հաշվսաման ու զնահատման տվյսւլների, ^ 2  2101 մակնիշի 31 ԼՍ 208,04.2 2705-222 մակևիշի 14 ՏՍ 494,ՈՂՍ^04ւ1 Տ4ԻՄ4 ՐՏ 2.7 մսւկնիշի 02 ՍՕ 404 պետհամարանիշերի ւիոխսւդրամիջոցները հսւնդիսանում են Արա Սւսմվելի Իյլսչւստրյւսևի սեփակաևությունը, ինչը ՀՀ Հարկւսյին օրենսգրքվ հանդիսանում են հսւրկվող օբյեկտ։Գույքի համար վճարմւսն ենթւսկա զույքահարկը կազմում է 538000/հինզ հարյուր երեսունութ հազար/ՀՀ դրամ, ինչը 2012֊2022թթ. ժամանակահատվսւծում չի վճսւրվել, իսկ Արա Սամվելի 1սաչատրյսւնի կողմից ևշվւսծ ժամանակսւհատվածի զույքահարկը օրենքով սւսհմանւիսծ ժամկետում չվճարելու արղյունքում աոաջացել է զույքահարկի համար տույժ 192000/մեկ հարյուր իննսունևրկու հազար/ՀՀ դրամի չափով։
2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին «Վայւչայւարության ե վարչական ւիսրույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի հւսմայևքապետարանոււէ հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2023 թվականի հունվւսրի 05-ին հրավիրվելեն վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծանուցվել է/հիմք 14.12.2022թ. ծանուցում ՋճմաՁւաա կայքում/ Արա Սսււքվևլի 1սսւչատրյանը։ Վերջիևս չի ներկսւյացել վարչական ւիււրույթի լսումներին։ 05.01 .2022յ». վարչական ւիսրույթի լսումներն իրւսկւսնւսցվել են ւղատշւսճ ծսւնուցված Արա Սամվելի հոսչսւտյղանի բացակայությսււքբ։



ԼԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄ ՆԱՎՈՐՈԻՄ Ը
ձձ Սւսհմւսնաղրությւսն 45-րդ հոդվածի համաձւսյն՝ յուրաքւսևչյուր որ սրսրասւվոր է օրենքով սահմանված վարդով և չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատսդւել պետական կամ հսւմայնքային բյուջե մուտքւսզրվող պարտադիր ւսյլ վճարումներ։ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածիփոխսւդրւսմիջոցի գույքսւհարկը հարկ վճարոդներին սեփականության իրավուևքով պատկւսնող հարկման օբյեկտ համարվող փոխւսդրամիջոցիների համար սահմանված կարգով ձայաստանի ձանրապետության համսւյնքների բյուջեներ վճարվող տեղական հարկ է, որր կախված չէ հարկ վճարոդների տնտեսական գործունեությւսև արդյուևքներից։ ձամաձայն ձձ հսւրկային օրենսգրքի 240-րդ հողվւսծի ւիոիւսւդրւսւփջոցների գույքւսհարկ վճարողներ են համարում կազմակերպություևևերև ու ֆիզիկական անձինք։ ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի՝ ւռևղւսկւսն հարկերի գծով հւսրկւսյին ւգարսսսվորություևների կւսւոսւրում /մարում/ է հւսմարվում Օրենսգրքիև համապատասխան հաշվարկված վճարւքսւն ենթակահարկի, ինչպես նւսե դրա գծով տույժերի ե /կսւմ/ տուգանքևերի գոււհսրների վճարումը համապատասխան հւսյւկի գծով պարւուսվորությունր հաշվւսոոդ տեղական բյուջեի գսւնձւսւդևւոակւսն հւսշվին։ձւսմւսձայն ձձ հւսրկային օրենսգրքի 401-րդ հոդւիսծի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դևււյքում ժամկետանց յուրաքւսնչյուր օրւիս համար հարկ վճարողը կամ հւսրկւսյին գործւսկալը վճարում 1; տույժ 0.04 տոկոսի չտփուի ձամաձայն ձձ հարկսւյին օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի կագլքւսկերպություններն ու ֆիզիկական ւսնձինբ փոխադրամիջոցների գույքւսհւսրկի տարեկան գումւսրները իրենց պետական գրանցմւսն /հաշվաոման/ վայրի հաւէայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային ւռարվա դեկտեւէբերի 1-ը ներւսոյալ։ձւսմւսձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդւիսծի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեւիակսւն լխււզորություն, օրենքով սահմւսնւ|ած կարգով կազմակերպում Է գույքահարկի գանձումը, ինչպես ևահ տեդսւկւսն հւսրկերր, տուրքերը ե վճարները չվճսւրոդ անձանց նկաւռմամբ օրենքով սահմսւնված կարգու| կիրսաում Է համւսպատւսսխան ւփջոցներ։Ելնելով վերոգրյւսլից և ղեկսւվարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հւսրկային օրենսգրքով, «Նորմւստիվ իրավակսւն սւկւռերի լքւսսիև», «Տեղական ինքևւսկսասսիսրման մասին», «Վւսրչւսրարության հիւհււնքների և վւսրչւսկան վարույթի ւհսսին» ձձ օրենքի 53 րղ, 58-60– րղ հոդվածներով, որ ո շո ւմ ե մ  1 2 3 4 5

1. Արա Սւսմվելի 1ւ>աչատրյանից հօգուտ Գավառ համայնքի բյուջե գանձել ընղւսմեևը 730000/յոթ հարյուր երեսուն հազար/ ձձ դրամ որււյես \հձ՚ճ 2101 մսւկնիշի 31 ԼՍ 208,ՕՃ2 2705-222 մակնիշի 14 ՏՍ494,1-1 \՚Ս1\՚ՕՃ1 ՏհԻ/հճ ՐՏ 2.7 մսւկնիշի 02 ՍՕ 404 պեւոհւսմարւսևիշերի փոխադրամիջոցների գույքահարկերի գոււհսր, ներւսոյալ ւոույժհրը։2. Սույն որոշումը կարող Է ւ|արչական կւսրգով բողոքարկվել Գւսվսաի համայևքաւդեաիև դրա ուժի ւ1եջ մանելու օրվւսնից երկու ւււմսւիս ընթւսցքում կամ ձւսյաստանի ձանրապետության վարչսւկան դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։3. Սույն որոշմւսև պահւսնջները չկսւտսւրեյու դեպքուլք, «Աւսրչւսրարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րդ հողվածով սահմանված կարգով ւսյն ենթակա Է հարկադիր կատարմսւև՝ ձձ ԱՆ ձսւրկադիր կատարում1ւ ապահովող ծառայությաև միջոցով անբողոքւսրկելի դաոնւսլուց եոամսյա ժւսմկետում։4. Սույն որոշման կւստարմաև ընթացքի ևկսւտմամբ հսկողությունն իրականացնում Է Գւսվւսռ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է լքտևում ըևդունմւսն մասին օրեեքուլ սահմսւնված պսսոշաճ իրազեկելու օրւխւն հաջորդոդ օրը։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԼ Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ք. Գւսվստ



ձ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  ձ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ի Թ Յ Ա Ն  Գ Ե Ղ Ա Ր Ք Ո Ի Ն Ի Ք Ի  Մ Ա Ր Զ Ի  Գ Ա Վ Ա Ռ  ձ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր
ձա յասաաեի ձա նրա պ եա ությա ն Գեղա րքուեիքի մա րզի Գւսվսա  հա մա յնքձձ, Գեղա րքուեիքի մա րզ, ք. Գւսվսա , (0264)23423, (0264)22338 ^Ձ^ոզՅ§հՅզՅք0էՋրՋՈ@§րոՅմ.<։օա

Գ Ա Վ Ա Ռ  ձ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ս Ե Փ Ա Կ Ա Ն Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն  ձ Ա Ն Դ Ի Ս Ա Ց Ո Ղ  ձ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ն  Օ Տ Ա Ր Ե Լ Ո Ի  Մ Ա Ս Ի Ն
Ղեկա վա րվելով «Նորմսւա իվ իրսւվակաև սւկաերի մասին» ձա յա սա ա եի ձա երապեաությաե օրեևքի 1-իե հողվա ծի 2 ՜րղ  ւէասի, 23-րղ հողվածի, «Տեղակւսն Իևթնակառավւսրմւսն Մասին» ձա յասաաեի ձա երա պ եա ությա ե օրենքի 35-րղ հողվա ծի 1֊իև մա սի 16) և 24) , 43-րղ հոդվածի 1֊ իև ւէսւսի 3) կեա նքի, ձա յա սա ա եի ձանրւսպնւռությաև հողա յին օրենսզրքի 67-րղ, 68֊րղ 70-րղ հողվածևերի ղրույթևերով, հիմք ըևղունելով Գա վա ռի հա մա յնքա պ նա ա րաևի աճուրղային հանձևաժողովի 09.01.2023յ&. թիվ 1 և թիվ 2 արձաևազյաւթյուևևնրը, ո ր ո շ ո ւ մ ե մ

1. Քւսղաք Գա վա ռ Ա . Բոշևաղյաև փողոց 1-ին փ ա կուղի թիվ 2/1 հա սցեի համայնքայիև սեփ ա կա նությա ն հա նդիսա ցող (անշա րժ զույքի ևկսւամամր իրավունքնևրի պետական զրսւևցմաև վկա յա կա ն 02112022-05-0008) րևսւկւսվւսյրերի ևպաաակայիև նշսւևակության, բնակելի կառուցապատմաև զործւսռևակաև ևշւսևակությաև սա հմա նա փ ա կումներ չունեցող0.00231հա մա կերեսով հողւսւէասր ա վաոանա կ կւսռուցեյու հա մա ր 44 000/բա ռա սունչորս հւսզւսր/ ձձ դրա մ ընդհա նուր ւսրժեքոկ օտսւրեյ ւսճուրղոււէ հւսղթող ճա նա չվա ծ Շուշա ն Վա նիկի Օհանյսւևին։2. Իրւսզեկել ա ճուրղում հւսղթող ճա նա չվա ծ Շուշա ն Վւսնիկի Օհւււնյաևիև, որ նսւ պսւրտավոր 1; աասևօրյսւ ժաւէկետում վճւսրել2023 թվակա նի հունվստի 09-ին կայւսցւսծ ա ճուրդի սա կա րկություևների ըևթացքում իր առաջարկած զիևև ա մբողջությա մբ, իևչպես նա հ նշված հողսսէասի պ ետ ա կա ն զրանցմւսն հա մա ր Գա վա ռ հւսմսւյևքի կաաարած 35000 /երեսուևհինզ հազար/ ձձ դրսււէի փոխհատուցմւսև զումարր։3. ձսւևձնա րա րել համայևքապևաարաևի ա շխ ա ա ա կա զմի իրավարաևւսկաև րաժևի պետ ԱրաՎոլողյա յի Գևորզյաևիև 2022 թվակւսնի հուևվարի 09-ին կայսւցւսծ ա ճուրղում հա ղթող ճա նաչվա ծ Շուշա ն Վ ա ն ի կ ի  Օհաևյւսևի կողւէից գումարն ա մբողջովին ւլճսղւևլուց հետո նրա հետ օրենքով սւսհմանվսւծ վա րզով կևքեյ զույքի 1 ՜՜ 1 ր ՝ զիր։4. Ս ույն  որոշումն ուժի մեջ Է մտ նում պաշտ ր հա ջորղող օրը։

Ո Ր Ո Շ  Ո Ի  Մ09 ձ Ո Ի Ն Վ Ա Ր Ի  2023թվակաևի 14 26-Ա

ձ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր . Մ Ա Ր Տ Ի Ր Ո Ս Յ Ա Ն
- Ո



Բ Ա Ց Ա Ս Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ի Թ Յ Ա Ն  Գ Ե Ղ Ա Ր Ք Ո Ի Ն Ի Ք Ի  Մ Ա Ր Զ Ի  Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր  * 09
Հայաստաևի Հա նրա պ ետ ությա ն Գեղա րքուեիքի մա րզի Գսւվա ո համայնք 
1 Լ  Գեղւսրքունիքի մա րզ, ք. Գ ա վսա , (0264)23423, (0264)22338 8^տւզս§հսզսբօէտւտ@^ւոՋմ.ւ։օրո

Ո Ր Ո Շ  Բ Ի  Մ09 Հ Ո Ի Ն Վ Ա Ր Ի  2023թփսկանի Իք 27-Ա
Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ս Ա Ր Ռ Ի1սԱ Ն  Բ Ն Ա Կ Ա Վ Ա Յ Ր Ի  Հ . Ա Բ Ր Ա Հ Ա Մ Յ Ա Ն  Փ Ո Ղ Ո Ց  149/2, Հ. Ա Բ Ր Ա Հ Ա Մ Յ Ա Ն  Փ Ո Ղ Ո Ց  151/1, Հ . Ա Բ Ր Ա Հ Ա Մ Յ Ա Ն  Փ Ո Ղ Ո Ց  151 Ե Վ Հ .  Ա Բ Ր Ա Հ Ա Մ Յ Ա Ն  Փ Ո Ղ Ո Ց  149/1 Հ Ա Ս Ց Ե Ն Ր Ի  Գ Ո Ի Յ Ք Ե Ր Ը  Մ Ի Ա Վ Ո Ր Ե Լ Բ Ի  Ե Վ  Ի Ն Ք Ն Ա Կ Ա Մ  Կ Ա Ո Ո Ի Ց Վ Ա Ծ  Ե Կ Ե Ղ Ե Ց Ի ՆՕ Ր Ի Ն Ա Կ Ա Ն  Ճ Ա Ն Ա Չ Ե Լ Ո Ի  Մ Ա Ս Ի Ն

Ղեկա վա րվելով «Նորմսւաիվ իրսւվական սւկաերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին եողվւսծի 2-րղ մա սի, Տեզակւսև Իևքևակսաավարլքւսև Մ ա սին ՀՀ օրենքի 35-րղ հողվածի 24) կեաի պ ա հանջներով, ՀՀ Կառավարությաև 29.12.2005թ. «Հայաստաևի Հանյւապևտույծյաև քաղաքւսյիև և զյուղւսկաև րևակավայրերում նևրրևակւսվայրային աշիւարհւսզրական օբյեկտների ա նվա ևա կոչմա ն, ա ևվանափոխության, ա նշա րժ զույքի՝ ըստ ղրա զտնվելու և /կւսմ/ տեղակւսյման վայրի հսսքարակայմւսև, հասցեավորմսւև ու հասցեևերի պետ ակա ն զրաևցմաև կարզր հաստատևյու և հասցեների զրաևցմաև լիսւզոր մսղւմին սա հմա նեյու լքւսսին,, յոիվ 2387-Ն որոշմա ն մեջ յրա ցա մնևր ե փոփոխություևներ կա տ ա րելու մա սին ՀՀ կառավարությաև 25.02.2021թ–ի Իք 233-Ն պ ա հանջներով, «Ինքնա կա մ կառույցևևրի օրինականւսցման ն տևօրինմաև կարզր հա ստ ա տելու մասին» ՀՀ կա ռա վարությաև 18.05.2006թ. 912-Ն որոշմա ն 3.1  34.1 և 3 կևտերի, «Ինքնակամկւսռույցների օրինա կա նւսցմա ն և տևօրիևմւսև կարզր հա ստ ա տ եյու մասին» ՀՀ կառավարությաև 18.05.2006թ. Ի1 912-Ն որոշմա ն մեջ լրա ցումներ կա տ ա րելու մա սին ՀՀ կա ռա վարության 5 հունվսւրի 2022թ֊ի Իք 13-Ն ոյաշմսւև, որա կսւվորում ունեցող ա նձ Թաթույ Ա շոտ ի Զւսնոյանի /որակավորմւսև վկա յա կա նի համար 0310 տրված 05.12.2013թ/ կողմից 30.11.2022թ–իև տրված ինքնա կա մ շինույ&յունևերր հա շվառված լինելու վերարևրյսւլչա փա զյւմա և տվյւսյևեյւի մուտքսսյրմւսն 2022յՏԼՕյՕ ծւսծկազիրր, հիմք ընղունեյով նշվա ծ հասցեների սեփ ա կա նա տ էր և ինքնա կամ շիևա րարսւկա ն սւշխատանքևեր իրւսկանացրած ա նձ Ա յոսյիկ Գսւզիկի Ավետիսյսւնի կոզմից յիսպ որվա ծ ա նձ / լիա զորա զիր տրված 14.11.2022թ./ Ա րւսմ Վ րույր ի Առաքելյաևի Գա վա ռ հսւմւսյնքի ղեկա վա րին հասցեսւզրած դիմումը, «Ղ֊ավիթ Առաքելյսւն» Ա Ձ -ի  կողմից տրված հողւսմասի ու շեևք-շիևություևևերի հատակւսզծևրը, և նկա տ ի ուևեևայով, որ պայմանով Արւսյիկ Գսւզիկի Ավետիսյսւևը ևշվսւծ կառույցը պետթ Է նվիրւսրերի Մ ա յր Աթոռ Սուրբ Էջմիսւծնին և կառույցի պ ա հպ ա նումր չի  խ ախտում ա յլա նձա նց իրավուևքնևրը և օրենքով պահպաևվող շա հերը կա մ վտսւնզ չի սպ սա նում թաղաքւսցիների կյսւնքիև ու առողջությւսևը, ինչպևս նւսն 0.13592 հա հողսւմասը չի  զտ նվում ՀՀ հողւսյիև օրեևսզրքի 60֊րղ հողվսւծով սահմաևված սւսհւքանսսիակումևերի ցա նկա մ ն իևժևևևրատրաևսպոըտւսյին օբյեկտների օսոսրմտն կա մ ա նվտ ա ևզության զոտ իներում, կառուցվսւծ չեն քւսղաքաշիևակաև նորմևրի ու կսւնոևնևըի էա կա ն խսւխտումևերով ե չի  առաջւսցևում հսւըկաղիր սևրվիտուտ պահանջևլու իրա վունք, ո ր ո շ ո ւ մ  ե մ



1. Գա վա ո հա մա յնքի Սսւրոփ ւա ե բնա կա վա յրի Լ .  Աբրա հա մյա և փողոց թիվ 149/1, Լ .  Արրա հա մյա ն փողոց թիվ 149/2, Լ .  Աբրա հա մյա և փողոց թիվ 151 և Լ .  Աբրա հա մյաև փողոց թիվ 151/1 հա սցէներով գույքերը /սեփ . վկա յա կա ն Ի1 28122022-05-0079, Ի1 03012023-05-0011,Ի114122022-05-0051 և Ի1 14122022-05-0006/ միսւվորևլ ե տրամւսդրևլ Գա վա ո համայնք Սա րուխ ա ն բնակավայր Լ .  Աբրա հա մյաև փողոց թիվ 149/1 հա սցէն։2. Մ իա վորվա ծ Գ ա վա ո հա մա յնքի Սա րուխ ա ն բնա կա վա յրի Լ .  Աբրա հա մյա և փողոց թիվ 149/1 հասցևոնմ ղտ նվող 2020 թփ սկանին ինքնա կա մ կսաուցվա ծ 211,63 քմ մա կերեսով եկեղեցին, և 29,17 քմ մա կերեսով պ ա րիսպ ը ա նվճար ճա ևա չել օրինա կա ն պ ա յմա նով Ա րա յիկ Գսպ իկի Ավեաիսյսւևի կողմից նշվա ծ գույքը նվիրսւբերևլա Մ ա յր Ա թ ոո Սուրբ Էշմիսւծնիև։3 . Միւսվորվւսծ Գ ա վա ո հա մա յնքի Սա րուխ ա ն բնա կա վա յրի Լ .  Աբրա հա մյա և փողոց թիվ 149/1 հա սցեում զւոևվող հողսւմա սի նպա տ ակա յիև և զործսաևակսւն ևշանակություևնևրը փ ոխ ել հսւաուկ պսւհպանվող տ ա րա ծքների նպատակայիև նշւսնակությա ն պ ա տ մա կա ն ևմշակու թւսյին ղործսւռևակաև նշաևակու թյսւն հողա մսւսերի, պ այմա նով Արա յիկ Գսպ իկի Ավետ իսյա նի կողմից նշվա ծ զույքը նվիրա բերելու Մ ա յր Ա թ ոո Սուրբ էշմիսւծևին։4. Նշվա ծ պայմսւևր չիրա կա նա ցնելու ղեպ քում սույն որոշումր հա մա րել ուժը կորցրած։5. Սույն որոշումը ուժի մևջ Լ մտ նում հրապսւրակման 1 ը։

Գ Ա Վ Ա Ռ  Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր Գ . Մ Ա Ր Տ Ի Ր Ո Ս Յ Ա Ն



ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայասաաեի ձաևրապետության Գեղարքուեիքի մարզի Գւսվաո համայնքձձ, Գեղարքուեիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՅոզՅ§1ւՅզՅր6էՅրՅՈ@§աՅմ.<։օա
Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ09 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկանի Ի1 28-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՈԻՄ ԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄ ԱՆ ՊԱձԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ(1Ի ՄԱՍԻՆ
Գ Ա Վ Ա Ո  ձԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳԱ Վ Ո ՐՄ Ա Ն ԱՌ Ա ՐԿ Ա Ն

Քաղաքացի Գուրզեն Արւսմի Մարեմկոյսւնը (աևձնազիր /ա 0517778, ձԾձ 1807650243, հաշվսաված ձձ Գեղարքուեիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք֊Գավաո, Ջոհվւսց Ազւսաամարտիկների ւի.,4 շ, 16 ) հւսնղիսաևալով զույքահարկ վճարող սուրյեկտ, ձձ հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կատարել զույքահարկ վճսւրելու սւսւրաականությունները, ինչի կսւպակցությւսմբ 2022 թվականի ղեկտեմբերի 14-ին «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" եևթւսկեաի հիմքով Գւսվսաի հւսմայնքապեաարաևի աշխաաակազմում հարուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումայ՜ւների գաևձման հարցի քննության նպատակով։
«Վարչսւրարության հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» ձսւյաստաևի ձաևրապետության օրենքով սահմանված վարզով հսղւուցված ե իրականացվւսծ վարչական վարույթի րնթւսցքում զործի ւիաստական հանզամսւևքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արղյունքում, բացահւսյտելով զործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մւսրմինը հաստսւտված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԳՈԻՆԵԼՈԻ ձԱՄ ԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
ձամսւձայն ձձ ձՔԲ֊ի կողմից տրւսմաղրված փւվււաղրամ)ւջոցների հաշվսաման ու զնահատմւսն տվյսւլների, V /Հ՜Լ 2106 մակնիշի 92 1Տ/1Տ 900 պետհամարւսնիշերի փոխաղրսւմիջոցը հանղիսւսևում Է Գուրզեն Արւսմի Մսւրեմկոյանի սեփականություևը, ինչր ձձ ձարկային օրենսզրքվ հսւնղիսանում են հսւրկվող օբյեկտ։
Գույքի համար վճարման ենթսւկա զույքահւսրկր կազմում Է 40000/քւսռասուև հազաբւ/ձձ ղրւսմ, ինչր 2018 2022թթ. ժւսմանակահատվածում չի վճարվեր իսկ Գուրզեն Արւսմի Մսւրեմկոյանի կողմից նշվսւծ Ժամանակահատւ1ւսծի զույքահւսրկր օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արղյունքում առաջացեյ Է գույքահսղւկի համար տույժ 10000/տաս հսւզւսր/ձձ ղրամի չափով։
2022 թվականի ղեկտեմբերի 14֊իև «Վարչարարության և վարչական վւսրույթի մասին» ձձ օրեևքի 30-րղ հողվածի 1 ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվւսռի համայնքւսպետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջաեականերում 2023 թվականի հուևվարի 05-ին հրավիրվել են վստչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշաճ ծսւնուցվել Է /հիմք 14.12.2022յ<>. ծանուցում 32ժ3ր3ր.3ա կայքում/ Գույպեե Այւամի Մարեմկոյանը։ ՎԵյւջինս չի ևեյւկայացել վււղւչակաև վարույթի լսումներին։ 05.01.2022թ. վարչական վարույյւփ լսումնեյւն իրականսւցվել են պատշաճ ծւսևուցված Գուրզեն Այււսմի Մսւրեմկոյանի բւսցակայությւսմբ։



ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄ ՆԱՎԲՐՈԻՄԸ
ձձ Սւսհմւսնադըության 45-րդ հոդվածի համաձայե՝ յուրաքսւնչյուր ոք պարաավոր է օրենքով սահմանված կսւրդով հ չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ հւսմայնքային բյուջե մուաքւսդրվող պարաադիր ւււյլ վճարումներ։ձամաձայն ձձ ձարկային օրենսդրքի 239֊րդ հողվւսծիփոխւսղըամիջոցի զույքահարկը հւսրկ վճւսրողներին սեփւսկաևության իրավունքով պատկանող հարկլքան օբյեկտ համարվող փոխադրւսմիջոցիևերի համար սահմանված կւսրգով ձայւսստանի ձանրաւդետության հւսմւսյնքների բյուջեներ վճւսրվուլ տեղակւսև հարկ է, որը կախված չէ հւսրկ վճարողների տնտեսական գործունեությսւն ւսրղյունքներից։ ձամւսձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 240-րղ հողվածի ւիոիսսղրաւփջոցների գույքւսհաըկ ւլճսւրողներ են հւսմարոււք կւսգլքակեըւղություններն ու ֆիգիկւսկւսն ւսնձինք։ ձաւհսձայն ձձ ձւսրկւսյին օրենււզրքի 46֊ րղ հոդվւսծի տեղսւկւսն հարկերի գծով հւսրկւսյին պարտավորությունների կաւռււղւում /մարում/ է հսւմարւիււմ Օրևևսգրքին հւսմւսւղաւուսսխան հաշվարկված վճւսրմւսև ենթակահարկի, ինչպես նաև ղրա գծով տույժերի և /կամ/ աուգաևքների գոււէարների վճարումը հսւմապատասիւաև հարկի գծով սյւսյւտւսվորությանը հաշվաոող տեղսւկւսն բյուջեի գսւևձապետակւսն հաշվին։ ձւսմւսձւսյն ձձ հւսրկւսյին օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահւևսնվսւծ ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետաևց յուրաքւսնչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կւսմ հւսրկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չւսւիով։ ձամւսձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 251-րդ հոդվւսծի կագմակերւղություննեըն ու ֆիգիկւսկւսն ւսնձինք ւիոխւսդրսւմիջոցների գույքահարկի տարեկան գումւսրներր իրենց պետական գրաևցմւսն/հաշվաոմսւն/ վայրի համայնքի բյուջե ևև վճարում մինչե հարկսւյին տւսրւիս ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ձամւսձայն «Տեղական ինքնակսաավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդվւսծի՝ համայնքի ղեկավարը պայ ես սեփական լիազորություև, օրենքուլ սահմանված կարգով կազմսւկերպում է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նւսհ տեղսւկւսն հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ օրենքուլ սահլքանված կարգուլ կիրառում է համւսպատասխսւն միջոցներ։ելնելով վերոգրյալից և ւլեկււււիսրւլելով ձձ Սահմանաղրությւսմբ, ձձ հարկային օրենսգրքով, «Նորմատիվ իրսւվւսկան սւկտերի մասին», «Տեղական ինքևակառավարմւսն մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վւսրչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 53֊րղ, 58-60 րղ հողվածներով, ո ր ո շո ւմ Լմ

1. Գուրգեն Արւսմի Մարեմկոյւսևից հօգոււռ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընդամէնը 50000/հիսուն հագւսյւ ձձ դրամ որպես \՚Ճ7, 2106 մւսկնիշի 92 Ի.1Տ 900 պետհւսմւսրանիշերի փոխաղրամիջոցի գույքահարկերի գումար, ևեյււսռյալ տույժերը։2. Սույն որոշոււքը կւսրող է վարչակւսն կւսրգով բալոբւսրկվել Գւսւխաի համւսյևըւսպեւոին ղրա ուժի մեջ մ՜տնելու օրվանից երկու ւսմսւլւս ընթացքում կամ ձայաստանի ձանրսւպետությւսն ւլւսրչական դատարան՝ երկսււքպա ժաւէկետոււք։3. Սույն որոշմւսն ււյւսհւսնջները չկատարելա ղեպքում, «Վարչարարության հիւհււևքների և վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով սւյև ենթսւկա է հարկադիր կատւսրմսւն՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն ապահովող ծւսռայության միջոցով անբողոքարկելի դառնւսլուց եռամսյա ժւսմկետում։4. Սույն որոշմսւն կատսւրւհոն րևթւսցքի նկւստմսւմբ հսկողություևն իրւսկաևւսցնուլք է Գավաո համւսյնքի ւլեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմւսն մասին օրենքով սահմանված ւղւստշւսճ իրւսգեկելու օրվւսն հւսջոըղող օրը։
Հ Հ
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ՁԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ձւսյասսսսեի 2անրւսպեւռությւսն Գեղւսրքունիքի մարզի Գավառ համայնք22, Գեղսղւբունիքի մարզ, ք. Գավառ, (0264)23423, (0264)22338 §Ջ\աժզՁ§հՋզպ>6էՋրսո(Տ)§աՁմ.€օա

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ09 2ՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվսւկանի Ի1 29-Ա
ԳՈԻՅՔԱ2ԱՐԿԻ ԳՈԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱ2ԱՆԶ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Գ Ա Վ Ա Ռ  2ԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ Կ Ա ՐԳ Ա Վ Ո ՐՄ Ա Ն  ԱՌ ԱՐԿԱՆ
Քաղաքացի Խաչիկ Վանիկի Սրապիւխնյսւնը (անձևւսզիր ՃՏ0219075, 2Ծ2 2001611102 հաշվսաված 22 Գեղսւրքունիքի մարզ, Գավառ համայնք, ք . Գավառ Ազատամարտիկևերի Յփ. 14 նրբ. տուն 1/ հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկտ, 22 հարկային օրենսզրքով սահմանված վարզով չի կաաւսրել զույքահարկ վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի ղեկաևմբևրի 14 իև «Վսղւչւպոսրությւսն հիմունքների ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" ենթակետի հիմքով Գավսաի համայնքապեասւրանի աշխաաակազմում հարուցվել ե վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումսւրևերի զանձման հսւրցի բննության նպատակով։ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2այաստանի 2անրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրակաևսւցված վարչական վարույթի րևթւսցքում զործի փաստական հսւնզամանքևերի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությւսև արդյունքում, բացահայտելուլ զործի բոլոր հւսևզւսւքանքները, վարչական մւսրւփնը հաստատված Է համարում հետնյալը.

ՎԱՐՉԱ ԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ 2ԱՄԱՐ 2ԻՄՔ 2ԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ
2ամսւձայև 22 Կ Ա  ԱԳԿ ՊԿ֊ի կողմից տրւսւնսղրված 22 2սւրկսւյին օրենսզրքով սահւնսնված զույքահարկով հարկվող օբյեկտ համսւրվող Գավառ համայնքի 05-001-0194-0002, 05-001-1091-0056, 05–001 1066-0188,05-001-1039 0327, 05 001 1078 0018, 05 001-1072-0029, 05 001– 1013-0083, կաղաստրային ծածկազրերով հողատեսքը հանղիսանում Է 1սաչիկ Վանիկի Սրապիվոնյաևի սեփականությունը։Անշարժ գույքերի համւսր վճարմւսն ենթւսկւս զույքւսհարկը կազմում ե 66700/վսւթսունվեց հազար յոթ հարյուր/ 22 դրամ, ինչը 2008 2021թթ. ժամանակահատվածում չի վճարվել, իսկ 1սսւչիկ Վանիկի Սրապիվոնյանի կողմից նշվսւծ ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճւսրելու արդյունքում սաւււջւոցել Է զույքահարկի համար տույժ 28600/քսսւնութ հւսզար վեց հարյուր/ 22 դրամի չափով։2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին «Վարչւսրարության ե վարչական վարույթի մասին» 22 օրենքի 30-րղ հողվածի 1-ին մասի ,,բ" կետի հիմքով Գւսվւսռի համայևքաւղեաարանում հարուցված վարչւսկւսն վարույթի շրջանականերում 2023 թվականի հունվարի 05-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պատշսւճ ծանուցվելէ /հիմք 14.12.2022թ. ծանուցում ՋշժՋրձր.Յա կայքում/1սւսչիկ Վանիկի Սրապիվոևյանը։ Վերջինս չի ներկայացել վարչական վարույթի լսումներին։ 05.01 .2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակսւնացվեյ են պատշաճ ծանուցված Խաչիկ Վւսնիկի Սյւապիվոնյանի բացակւսյությամբ։



ԼԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆՂՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ
ձձ Սահմաեադրոնթյաե 45-րդ հոդվածի համւսձւսյն՝ յուրաբանչյուր ոք պարաավոր է օրէնքով սահմաևված վարդով ե չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կսւտարել պետական կամ համայեբափե բյուջե մուտքազրվող պարտսւդիր ւսյլ վճարումներ։ձսւմաձայն ձձ ձարկային օրենսզրքի 224-րդ հոդվածի ւսնշւսրժ զույքի հարկը հարկ վճւսրողներին սեւիւսկաևությւսն իրաւիսևքով պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ զույքի համար սւսհւքւսնված կարզով ձայաստանի ձանրապետության համայնքների բյուջեներ վճւսրվող տեղական հարկ է, որը կսւխված չէ հարկ վճարողների տնտեսական զործունեության արդյունքներից։ ձւսմւսձւսյև ձձ հարկային օրենսզրքի 236-րղ հողվածի կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք անշարժ զույքի տարեկան գումարները /այդ թվում Օրենսզրքի 231-րղ հողվածի 3– րղ մաււով սահմանւիսծ ղեպքերում ու կարզով հաշվարկված անշարժ զույքի հարկի պարտաւխրության զոււհււրները/ անշարժ զույքի զտնվելու ւիսյրի համայնքի բյուջե են վճարում ւփնչհ հւսրկւսյին տարփս դեկտեմբերի 1-ը ներւսոյալ հւսշվի առնելով սույն հողվածով սահմանված առանձնահատկությունները։ ձսւմաձայն ձձ ձսւրկային օրենսզրքի 46 րղ հողվածի՝ տեղական հաըկերի զծով հւսըկսւյին պւսրտավորությունների կատւսրում/մւսրում/ է հւսմարվում Օրենսզրքին համապատասխան հաշվարկված վճւսրմւսն ենթակահարկի, ինչպես նահ ղրա զծով տույժերի հ /կամ/ տուզաևքների զումսղւևերի վճարումը համապատասխան հարկի զծով պաըտւսվոըություևը հւսշվաոող տեղական բյուջեի զանձսւպետական հաշվին։ ձամաձւսյև ձձ հարկային օրենսզրքի 401 ֊րղ հողվածի հարկի վճարումը սահմանված ժսւմկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրսւքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձսւմաձայն «Տեղական ինքնակաոավարման մասին» ձձ օրենքի 38-րղ հողվածի՝ համայնքի ղեկավարը որպես սեւիւսկաև լիազորություն, օրենքով սւսհմանւիսծ կարզով կւսզմակերւղում է զույքահարկի զսւնձումր, ինչպես նաե տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող ւսնձանց նկատմամբ օրենքով սահւքւսևվւսծ կարզով կիրաոում է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյւսլից և ղեկափսրւխլով ձձ Սահմսւնադրությաւ1բ, ձձ հարկային օրենսզրքով, «Նորմւստիվ իրսւվական ւսկտերի մասին», «Տեղական ինքնակաոավարման մասին», «Վարչարարության հիմուևքների և վարչական ւիսրույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րղ, 58-60-րղ հողվւսծներով, որ ոշումե մ

1. Խաչիկ Վսւնիկի Մրսւպիվոնյանից հօզուտ Գավաո համայնքի բյուջե գանձել ընղամենը 95300/իևնսունհինզ հազար երեք հարյուր/ ձձ ղրւսւէ, որպես 05 001-0194– 0002, 05 001 1091 0056, 05 001– 1066-0188, 05-001-1039-0327, 05-001-1078-0018, 05-001-1072 0029, 05 001 1013 0083, կաղտստրային ծսւծկազրերու| զույքերի զույքահւսրկերի գումար, ներւսռյալ տույժերը։2. Սույն որոշոււէը կարող է վարչակւսն կւսրզով բողոքարկվել Գւսւխաի համայևքապետին ղրա ուժի ւ(եջ լքանելու օրվանից երկու ամսւիս ընթացքոււք կալք ձայաստսւնի ձւսնրւսպետությւսև վարչական դատարան՝ երկւսմսյա ժսւմկետում։3. Սույն որոշմւսն ււրսհւսնջևերը չկասոսրևլու դեպքում, «Վւսրչւսրարությաև հիլքունքների և վարչական վսւրույթի մասին» ձձ օրենքի 88-րղ հողվածով սահմաևւլած կւսրզով ւսյն ենթսւկւս է հարկադիր կւստւսրման՝ ձձ ԱՆ ձարկսւղիր կւստւսըաւքն ապահովող ծաոայության ւէիջոցու| անբողոքւսրկելի ղաոնսւլուց նռամսյա ժամկետում։4. Սույն որոշման կատարման ըևթացքի նկսւտմաւէբ հսկողություևն իրւսկանւսցնոււք է Գավւսռ համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընղունման ւէւսսիև օրենքով սսւհլքսւնված պատշաճ իրազեկելու օրվաև հաջորղող օյ՜ւը։
է
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ձ ԱՅՍ. ՄՏԱՆ Ի ձԱՆՐԱՊ ԵՏԲ ԻԹՅ ԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ձայաստանի ձանրապետության Գեղարքուևիքի մարզի Գավառ համայնքձձ, Գեղարքուևիքի մարզ, ք. Գավւսռ, (0264)23423, (0264)22338 §^ՅոզՋ§հՋզՋբ6էՁրՋՈ(5)§աՁ11.օօա
Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ09 ձՈԻՆՎԱՐԻ 2023թվակաեի Ի1 30-Ա

ԳՈԻՅՔԱձԱՐԿԻ ԳՌԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
Գ Ա Վ Ա Ռ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՌ ՐՄ ԱՆ ԱՌ ԱՐԿԱՆ

Քաղաքացի Ղավիթ Սսւմվելի Յասոյաևը (աեձեազիր Ճ.Բ0687322, ձ՚Օ՜ձ 2705710388 հաշվսավսւծ ԼԼ  Գեղարքուևիքի մարզ, Գավսա համայնք, ք.Գավառ Բուռնազյաև 2 ւի . 3 նրբ. 4ա./ հանդիսանալով զույքահարկ վճարող սուբյեկւռ, ԼԼ  հսւրկային օրենսգրբով սահմանված վարզով չի կաաարելգույքւսհարկ վճարելու պարաականությունները, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին «Վսղւչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Լ Լ  օրենքի ՅՕ֊րղ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ” ենթակեաի հիմքով Գավաոի համայևքապեաարւսնի աշխատւսկազմում հսւրուցվել Է վարչական վարույթ՝ զույքահարկի զումսւրների զաևձման հարցի քննության նպատակով։ «Վարչարւսրության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ձայաստանի ձանրապետության օրենքով սահմանված վարզով հարուցված ե իրսւկանացված վարչական վարույթի ընթացքում զործի փաստական հանզսւմանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության այւղյուևքում, բացահայտելով զործի բոլոր հանզամանքևերը, վարչական մարմիևը հաստատվսւծ Է հւսմւսրոււէ հետնյալը.
ՎԱ ՐՉԱ ԿԱ Ն  ԱԿՏՆ ԸՆԴՌԻՆԵԼՌԻ ձԱՄ ԱՐ ձԻՄՔ ձԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ

ձամաձայն ձձ Կ Ա  ԱԳԿ ՊԿ֊ի կողմից տրսւմադրված ձձ ձարկային օրենսզրքով սահմւսևված զույքահարկով հարկվող օբյեկտ հաւքարվող Գսւվսա համայնքի 05-001-1038-0395, 05-001-1080-0498, 05֊001 1017 0066, 05 001-1013-0002, 05 001 1080-0307, 05-001– 1039 0709, 05-001 1088 0080 կադսատրսւյին ծածկսւզրերով հողատեսքը հւսևղիսանում Է Ղւսվիթ Սւսմւլելի Յասոյանի սեփականությունը։Անշարժ զույքերի հւսւհսր վճսւրման ենթսւկա զույքահարկը կազմոււէ Է 87300/ութսունյոթ հազար երեք հարյուր/ ձձ դրամ, ինչը 2008-2021 թյս. ժամսւնակահւստվածում չ|ւ վճարվել, իսկ Ղավիթ Սսւմվելի Յասոյւսևի կողմից նշված ժամանակահատվածի զույքահարկը օրենքով սահւ1ւսնւ|ւսծ ժսւմկետում չվճւսրելու արդյունքում առւււջւււցել Է զույքահարկի համար տույժ 37000/երեսունյոթ հազալն ձձ դրամի չւսփով։2022 թվականի դեկտեմբերի 14-իև «Վարչարարության ե վարչական վարույթի մասին» ձձ օրենքի 30-րդ հոդւիսծի 1-ին մւսսի ,,բ" կետի հիմքով Գավաոի համայևքապետսւրանում հարուցված ւիսրչական վարույթի շրջանակւսևերում 2023 թւիսկւսևի հունվարի 05-իև հրավիրվելեև ւիսրչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով պսւտշւսճ ծսւնուցվել Է /հիմք 14.12.2022թ. ծւսնուցում Ձ2ժՁրՅր.Ջրո կայքում/Դավիթ Սւսմւլելի Յասոյանը։ Վերջինս չի ներկայւսցել վարչական ւիսյւույթի լսումներին։05.01.2023թ. վարչական վարույթի լսումներն իրակւսևացվելեն պւստշաճ ծանուցված Ղավիթ Սսւմվելի Յասոյանի բացակայությամբ։



-1ԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻ ձԻՄ ՆԱՎՈ ՐՈԻՄԸ
Լ Լ  Սահմանադրությաև 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաբւսևչյուր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանված կսւրդով ե չափով մուծել հարկեր, տու րքեր, կատարելպետական կամ հւսմայնքային բյուջե մոսոքւսդրվող պարաադիր այլ վճարումներ։ձամաձւսյև Լ Լ  ձարկային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի ւսնշստժ գույքի հւսրկը հարկ վճւսրողներին ււեւիւսկւսնությւսն իրավունքով պաակւսնոդ հւսրկմսւն օբյեկտ հւսմւսրվող անշարժ գույքի հւսմար սահմանված կարգով ձայսւստանի ձանրապետությսւն համւսյնքևերի բյուջեներ վճսդւվոդ ւոեղակսւն հարկ է, որը կւսխված չէ  հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությւսև ստդյունյփերից։ ձւււմւսձայև ձձ հարկային օրենսգրքի 236-րդ հոդւիսծի կագւէակերպությունները ե ֆիգիկակւսն սւնձինբ ւսնշսւրժ գույքի աւսրեկաև գումարները /այդ թվում Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ ւհւաով սահւէւսնւիոծ դնւդքևրում ու կարգով հւսշվսւրկւլսւծ անշարժ գույքի հարկի պարտւսվորությւսն գումւսյւևերը / անշարժ գույքի գտնվելու վւսյրի հւսւհսյևքի բյուջե են լղարում ւէինչե հսդւկւսյին տւսրւիս դհկաեւփհրի 1-ը ներւսոյսդ հաշվի սանելով սույն հոդվածով սահւէանված ւսոաևձնահասւկություևները։ ձամաձայև ձձ ձարկային օրենսգրքի 46 րդ հողվւսծի տեդւսկւսն հւսրկերի գծով հւսրկւսյին պւսրտւսվորությունների կատարոււք /մւսրում/ Է հւսմւսրվում Օրենսգրքիև հւսմւսւդաւուսսխան հւսշւիսյւկվւսծ ւ1ճւսրմւսև ենթւսկւսհւսրկի, ինչպևս նաե դրսւ գծով տույժերի և /կամ/ տուգանքների գոււէարևերի վճարումը համապատասխան հարկի գծով պարտավորությունը հաշվաոող տեղական բյուջեի գսւնձապետակսւն հաշվին։ ձւսմաձայն ձձ հարկային օրենսգրքի 401-րդ հոդւիսծի հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու ղեպքում ժամկետաևց յուրաքսւնչյուր օրվսւ համար հարկ վճարողը կամ հսդւկւսյին գործակալը վճւսրում Է տույժ 0.04 տոկոսի չափով։ ձամաձւսյն «Տեղական իևքնակառավարմսւն մասին» ձձ օրենքի 38-րդ հոդւիսծի՝ հսւմւսյևքի ղեկաւիսրը որպես սեփական լիազորություն, օրենքու| սահմանված կարգով կազմակերպում Է գույքահարկի գանձումը, ինչպես նաե տեղական հւսյւկերը, տուրքերը և վճւսրևերը չվճսւրոդ անձանց նկատմամբ օրենքուլ սահմանված կարգով կիրսաում Է համապատասխան միջոցներ։Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ձձ Սահմանադրությամբ, ձձ հարկային օրեևսգրքուի «Նորմատիվ իրավսւկան ւսկտևրի մասին», «Տեղական ինքնսւկաոավարման մասին», «Վարչսւրարության հիմունքների և վարչական վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 53-րդ, 58 60-րւլ հոդվածներով, որոշումև մ

1. Դւսվիթ Սամվելի Ցասոյանից հօգուտ Գւսվսա հւսւհսյևքի բյուջե գանձել ընդսւմենը 124300/ւ1եկ հարյուր քսանչորս հագար երեք հարյուր/ ձձ գրաւէ, որպես 05-001-1038-0395, 05 -001-1080-0498, 05-001-1017 0066, 05-001-1013-0002, 05-001 1080-0307, 05-001-1039-0709, 05-001-1088-0080 կւսդւսստրայիև ծածկագրերով զույքևրի գույքւսհարկերի գումւսր, ներաոյալ տույժևրը։2. Սույն որոշումը կարող Է վարչական կարգով բոդոքարկվևլ Գւսվւափ հւսւէսւյևքաւգևտին դրսւ ուժի ւէեջ մտնելու օրւիսևից երկու ւսմսւիււ ընթացքում կամ ձայտստանի ձաևրապետության վւսրչական դատարան՝ ե ր կւււ մսյ ա ժւս մկ ե տում։3. Սույն որոշման ւդահանջևերը չկատարելու ղեպքում, «Վարչարարության հիմունքների ե վարչական վւսրույթի մասին» ձձ օրենքի 88 րդ հոդվածով սահմանված կարգով սւյև ևնթւսկւս Է հարկադիր կատարմաև՝ ձձ ԱՆ ձարկադիր կատարումն աւդահովոդ ծսաայությաև միջոցով ւսնբոդոքւսրկելի դաոնալուց եոսււէսյւս ժամկետում։4. Սույն որոշման կատւսրման ընթացքի նկատմւսւէբ հսկոդությունն իրւսկանւսցևում Է Գւսւիսո համայնքի ղեկավարը։5. Սույն որոշումն ուժի մեջ Է մւռևում ըևդուևման մասին օրենքով սահմանված պւստշաճ իրազեկելու օր վան հւսջորդոդ օրը։


