Գրանցված է ԼՂՀ արդարադատության
նախարարությունում «18» հոկտեմբերի 2013թ.
Պետական գրանցման համար 20513127
ԼՂՀ արդարադատության նախարար
Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

ՀՐԱՄԱՆ
«14» հոկտեմբերի 2013թ.

N 8-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԾԱՆՈՒՑԱԳՐԵՐԻ
ՈՒ ԱՆԴՈՐՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի
հոկտեմբերի 26-ի N 378 որոշմամբ հաստատված թիվ 3 հավելվածի 2-րդ կետին
համապատասխան.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
Հաստատել`
1) գույքահարկի վճարման ծանուցագրի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի,
2) հողի հարկի վճարման ծանուցագրի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի,
3) գույքահարկի և հողի հարկի վճարումների ընդունման անդորրագրի ձևը`
համաձայն N 3 հավելվածի:

Հ/Ծ 1-ԻՆ ԴԱՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ

Ա. ԲԱԼԱՅԱՆ

Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր հարկային
պետական ծառայության պետի
«14» հոկտեմբերի 2013թ.
N 8-Ն հրամանի
Ձև
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ
ՎՃԱՐՄԱՆ
ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ N____
_____________________________________________________

(տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը)

N _____________
20...թ. համար

_______________________________
(հարկ վճարողի ազգանունը, անունը, հայրանունը,
անձնագրի սերիան և համարը, ում կողմից է
տրված, անձնագիրը (կոդը))

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
(համայնքին հայտնի լինելու դեպքում
հանրային ծառայությունների
համարանիշը (սոցիալական
ապահովության քարտի համարը))
____________
ազգանունը
____________
անունը
____________
հայրանունը
_____________
անձնագրի սերիան և համարը
________________________
ում կողմից է տրված անձնագիրը (կոդը)
Հարկ վճարողի հասցեն (համայնքին
հայտնի տվյալներով)
Շրջան _______________
Համայնք _____________
Քաղաք/գյուղ __________
Փողոց _______________
Տուն/շենք ____________
Բնակարան ____________
Ծանուցագիրը ստացա առձեռն,
անձնագրային
տվյալները ճիշտ են լրացված, որի
համար ստորագրում եմ`
____________________
Հարկ վճարողի հեռախոսահամարները

_______________________________
(համայնքին հայտնի տվյալներով հարկ վճարողի հասցեն` շրջան,
համայնք,քաղաք/գյուղ, փողոց, տուն/շենք, բնակարան)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
(համայնքին հայտնի լինելու դեպքում` հանրային
ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական
ապահովության քարտի համարը))
NN
ը/ը

Շինության
տեսակը

Շինության
ծածկագիրը

Շինության
գտնվելու
վայրի
հասցեն

Ընդամենը

Շինության
կադաստրային
արժեքը

Գույքահարկի վճարման գանձապետական
հաշվի համարը _______________
Նախորդ
տարիների
ապառք (+),
գերավճարը (-)

Նախորդ
տարիների
ապառքի
նկատմամբ
հաշվարկված
տույժերի
գումարը առ ......

20....թ
գույքահարկի
գումարը

20......թ.
գույքահարկի
գումարը

20.....թ.
գույքահարկի
գումարը

_____ տան
_____ աշխատանքային
Ծանուցագիրն ուղարկված է
փոստով _______20__թ.
_______________________
(պատասխանատու պաշտոնատար անձի
ստորագրություն)
(հավաստող փաստաթուղթը
կցվում է)
Կ.Տ

_________________________
(տեղական ինքնակառավարման մարմնի
պատասխանատու պաշտոնատար անձի
ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_____________
(ստորագրությունը)

_____________
(հեռախոսահամարը)

ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է
Ֆիզիկական անձինք շինությունների գույքահարկի տարեկան գումարը համապատասխան բյուջե են վճարում մինչև հաշվետու տարվա
դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից մինչև 90 օր ուշացնելու դեպքում յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը վճարում է
տույժ` ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.075 տոկոսի չափով, իսկ 91-րդ օրվանից սկսած` ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար
հարկ վճարողը վճարում է տույժ` ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.1 տոկոսի չափով:
Տույժը կիրառվում է գույքահարկի վճարման ժամկետից անցած ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց ոչ ավելի, քան 365 օրվա
համար:
Սահմանված ժամկետից ուշ ծանուցագիր ներկայացնելը կամ ծանուցագիր չներկայացնելը գույքահարկ վճարողին չի ազատում
հարկային պարտավորություններն ամբողջությամբ և ժամանակին կատարելու պարտականությունից: Ներկայացված ծանուցագրերում
գույքահարկի հաշվարկի հետ չհամաձայնվելու դեպքում ֆիզիկական անձը գույքահարկի հաշվարկի ճշտման նպատակով կարող է դիմել
հաշվառող և գույքահարկի հաշվարկման համար տեղեկություններ տրամադրող լիազոր մարմիններ:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Մ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր հարկային
պետական ծառայության պետի
«14» հոկտեմբերի 2013թ.
N 8-Ն հրամանի
Ձև
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ
ՎՃԱՐՄԱՆ
ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ

ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ N____
__________________________________________________

N _____________
20...թ. համար
Հարկ վճարողի հաշվառման
համարը (համայնքին հայտնի
լինելու դեպքում հանրային
ծառայությունների համարանիշը
(սոցիալական ապահովության
քարտի համարը))

__________________
ազգանունը
__________________
անունը
__________________
հայրանունը
____________________
անձնագրի սերիան և համարը
_______________________
ում կողմից է տրված անձնագիրը
(կոդը)
Հարկ վճարողի բնակության
վայրը (համայնքին հայտնի
տվյալներով)
Շրջան _______________
Համայնք _____________
Քաղաք/գյուղ __________
Փողոց _______________
Տուն/շենք ____________
Բնակարան ____________
Ծանուցագիրը ստացա
առձեռն, անձնագրային

(տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը)
_____________________________________________________
(հարկ վճարողի ազգանունը, անունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան և
համարը, ում կողմից է տրված, անձնագիրը (կոդը))
_____________________________________________________
(համայնքին հայտնի տվյալներով հարկ վճարողի բնակության վայրը` շրջան,
համայնք, քաղաք/գյուղ, փողոց, տուն/շենք, բնակարան)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
(համայնքին հայտնի լինելու դեպքում` հանրային
ծառայությունների համարանիշը
(սոցիալական ապահովության քարտի համարը))
NN
ը/կ

Հողամասի
գտնըվելու
վայրի
հասցեն

Հողամասի
նպատակային նշանակությունը և
գործառնական
նշանակությունը
(հողատեսքը)

Հողամասի
մակերեսը
(հա)

Ընդամենը

Կադաստրային
գնահատմամբ
որոշված
հաշվարկային
զուտ
եկամուտը կամ
կադաստրային
գնահատման
արժեքը

Հողի հարկի վճարման գանձապետական
հաշվի համարը ________________

Նախորդ
տարիների
ապառքը
(+),
գերավճարը
(-)

Նախորդ
տարիների
ապառքի
նկատմամբ
հաշվարկված
տույժերի
գումարը
առ .........

Ընթացիկ տարվա հողի
հարկի գումարն ըստ
վճարման ժամկետների
մինչև 20....թ.
նոյեմբերի 15-ը
ներառյալ

մինչև 20....թ.
ապրիլի 15-ը
ներառյալ

..................
..................
.......... թթ.
յուրաքանչյուր
տարվա հողի
հարկի գումարը

տվյալները ճիշտ են
լրացված, որի համար
ստորագրում եմ`
___________________
Հարկ վճարողի
հեռախոսահամարները
_____ տան
_____ աշխատանքային

Լրացուցիչ տեղեկություններ _____________________________
________________________________________________
_____________________________________
(տեղական ինքնակառավարման մարմնի
պատասխանատու պաշտոնատար անձի
ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ծանուցագիրն ուղարկված է
փոստով _______20__թ.

________________
(ստորագրությունը)

____________________
(հեռախոսահամարը)

ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է

_________
Ֆիզիկական անձինք հողի հարկի տարեկան գումարը վճարում են երկու հավասար մասերով, մինչև հաշվետու տարվա նոյեմբերի 15-ը
(պատասխանատու
(ներառյալ) և մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի 15-ը (ներառյալ):
պաշտոնատար անձի
Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից մինչև 90 օր ուշացնելու դեպքում յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը վճարում է տույժ`
ստորագրություն)
ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.075 տոկոսի չափով, իսկ 91-րդ օրվանից սկսած` ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը
(հավաստող փաստաթուղթը
վճարում է տույժ` ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.1 տոկոսի չափով:
կցվում է)
Տույժը կիրառվում է հողի հարկի վճարման ժամկետից անցած ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց ոչ ավելի, քան 365 օրվա համար:
Կ.Տ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Մ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված N 3
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր հարկային
պետական ծառայության պետի
«14» հոկտեմբերի 2013թ.
N 8-Ն հրամանի
Ձև
ԱՌԱՋԻՆ ՕՐԻՆԱԿ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱԿ

ԱՆԴՈՐՐԱԳԻՐ

ԱՆԴՈՐՐԱԳԻՐ

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ
ՀԱՐԿԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ
ՀԱՐԿԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

ՍԵՐԻԱ

ՀԱՄԱՐ

հարկ վճարողի ազգանունը, անունը, հայրանունը,
անձնագրի սերիան և համարը, ում կողմից է
տրված, անձնագիրը (կոդը))

_____________________________

______________________________

(հարկ վճարողի հասցեն` շրջան, համայնք,
քաղաք/գյուղ, փողոց, տուն/շենք, բնակարան)

(հարկ վճարողի հասցեն` շրջան, համայնք,
քաղաք/գյուղ, փողոց, տուն/շենք, բնակարան)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
(համայնքին հայտնի լինելու դեպքում
հանրային ծառայությունների համարանիշը
(սոցիալական ապահովության քարտի համարը))
Նախորդ
տարիների
ապառքը

ՀԱՄԱՐ

____________________________

______________________________
(հարկ վճարողի ազգանունը, անունը, հայրանունը,
անձնագրի սերիան և համարը, ում կողմից է
տրված, անձնագիրը (կոդը))

Հարկատեսակ
և հարկվող
օբյեկտ

ՍԵՐԻԱ

20...թ.
Նախորդ 20...թ. հողի
20...թ.
20...թ. Ընդամենը
տարիների
հողի
հարկի
գույքագույքաապառքի
գումարն
հարկի հարկիգու- հարկի
նկատմամբ ըստ վճարման գումագումարի
մարը
րի
հաշվարկ- ժամկետների
նկատմամբ
ված
տույժերի
մինչև մինչև նկատմամբ
տույժերի 20..թ. 20..թ. տույժերի
գումարը
գումարը նոյեմ- ապրիլի գումար
առ __
առ _
առ _
բերի 15-ը

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
(համայնքին հայտնի լինելու դեպքում
հանրային ծառայությունների համարանիշը
(սոցիալական ապահովության քարտի համարը))
Հարկատեսակ
և հարկվող
օբյեկտ

Նախորդ
տարիների
ապառքը

20...թ.
Նախորդ 20...թ. հողի
20...թ.
20..թ. Ընդամենը
գույքահողի
տարիների
հարկի
գույքագումարն
հարկի հարկիգու- հարկի
ապառքի
ըստ
գումագումարի
նկատմամբ
մարը
րի
նկատմամբ
վճարման
հաշվարկտույժերի
ժամկետների նկատմամբ
ված
տույժերի մինչև մինչև տույժերի
գումարը
առ __
գումարը 20..թ. 20..թ.
գումար
առ _
առ_
նոյեմ- ապրիլի
բերի
15-ը

15-ը
Գույքահարկ

շինություններ

Գույքահարկ

շինություններ

փոխադրամիջոցներ

Հողի հարկ

գյուղատնտեսական

Հողի հարկ

գյուղատնտեսական

փոխադրամիջոցներ

15-ը

նշանակության
հողամասեր

նշանակության
հողամասեր

ոչ գյուղատնտեսական նշանակության
հողամասեր

ոչ գյուղատնտեսական նշանակության
հողամասեր

Ընդամենը

Ընդամենը
_________________________________

_______________________________
(ընդհանուր գումարը տառերով)

______________ 20___թ.

_________________________________
(գումարը ստացողի ազգանունը, անունը, ստորագրությունը)

___________________
(վճարողի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

(ընդհանուր գումարը տառերով)
__________________________________
(գումարը ստացողի ազգանունը, անունը, ստորագրությունը)

__ ____________ 20___թ.
___________________
(վճարողի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

Մ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

