ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 հուլիսի 2014 թվականի N 732 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՄԱՅԻՍԻ 22-Ի N 641-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի
1-ին մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի
9-ի N 10-Ն որոշմամբ հաստատված ծրագրի 3-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ

է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի
«Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և շինությունների ու դրանց գնահատությունների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունների
ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» N 641-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված`
գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և շինությունների ու դրանց գնահատությունների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունների
ներկայացման կարգում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) կարգի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) կարգի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 2 հավելվածի.
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3) կարգի N 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 3 հավելվածի.
4) կարգի N 4 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 4 հավելվածի.
5) կարգի N 5 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 5 հավելվածի.
6) կարգի N 6 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 6 հավելվածի.
7) կարգի N 7 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 7 հավելվածի.
8) կարգի N 8 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 8 հավելվածի.
9) կարգի N 9 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 9 հավելվածի.
10) կարգի N 10 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 10 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ
2014 թ. հուլիսի 24
Երևան
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Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 17-ի N 732 - Ն որոշման

«Հավելված N 1

Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ
համարվող շենքերի և շինությունների
ու դրանց գնահատությունների, ինչպես
նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ
տեղեկությունների ներկայացման կարգի

Ձև N 1

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

20___ թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ ___________________________ մարզի _________________________ համայնքում (Երևան
քաղաքում`______________________ վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) և գույքահարկ վճարողներին սեփականության
իրավունքով պատկանող ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների և մոտոցիկլետների վերաբերյալ

1.

2.

3.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

թափքի համարը

թափքի տեսակը

տեխնիկական անձնագրի համարը

հաշվառման (գրանցման) ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

տեսակը (նստատեղերի քանակը)

շարժիչի հզորությունը (ձիաուժ)

Սեփականատիրոջ

թողարկման տարեթիվը

հաշվառման (պետական) համարանիշը

նույնականացման համարը (VIN կոդը)

անվանումը (մակնիշը, տիպարը)

բնակարանի (սենյակի) համարը

շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը

գտնվելու վայրը՝ փողոցը

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության

կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ

պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության

ֆիզիկական անձի հայրանունը

1
ֆիզիկական անձի անունը

ը/կ
ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը

NN

ֆիզիկական անձ է (այո, ոչ)

2
Տրանսպորտային միջոցի

20

3

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
ՀՀ ոստիկանության _____________________ տարածքային
ստորաբաժանման պետ
_______________
________________________
(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
_____ _________________ 20____ թ.

1. Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ սյունակում
լրացվում է 1 թիվը։
2. Մոտոցիկլետների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 2 թիվը։
3. 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ սյունակում
լրացվում է 3 թիվը։
4. Բեռնատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 4 թիվը:»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

4

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 17-ի N 732 - Ն որոշման

«Հավելված N 2
Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ
համարվող շենքերի և շինությունների
ու դրանց գնահատությունների, ինչպես
նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման
կարգի

Ձև N 2

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

20___ թվականի ______________ ամսվա ընթացքում ՀՀ _________________ մարզի _____________________ համայնքում (Երևան
քաղաքում`__________________վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների և
մոտոցիկլետների սեփականատերերի փոփոխման վերաբերյալ

ֆիզիկական անձի անունը
ֆիզիկական անձի հայրանունը
ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման
համարը

1
1.
2.
3.
ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության
անվանումը

NN
ը/կ
ֆիզիկական անձ է (այո, ոչ)

2
3
4
5

Կ.Տ.
շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը
բնակարանի (սենյակի) համարը
ֆիզիկական անձ է (այո, ոչ)

7
8
9
10
11
12

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
ՀՀ ոստիկանության ___________________ տարածքային
ստորաբաժանման պետ
_________________

(ստորագրությունը)
13 14
15
16

անվանումը (մակնիշը, տիպարը)
նույնականացման համարը (VIN կոդը)
հաշվառման (պետական) համարանիշը
թողարկման տարեթիվը
շարժիչի հզորությունը (ձիաուժ)
տեսակը (նստատեղերի քանակը)
հաշվառման (գրանցման) ամսաթիվը (օրը, ամիսը,
տարեթիվը)
տեխնիկական անձնագրի համարը
թափքի տեսակը

Նոր սեփականատիրոջ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29

___________________________

(անունը, ազգանունը)
«_____» ___________ 20___ թ.

թափքի համարը

բնակարանի (սենյակի) համարը

17

շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը

ֆիզիկական անձի հայրանունը
ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման
համարը
ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը
կամ կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն
ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ
կազմակերպության գտնվելու վայրը՝ փողոցը

Նախկին սեփականատիրոջ

ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության
անվանումը
ֆիզիկական անձի անունը

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ
կազմակերպության գտնվելու վայրը՝ փողոցը

6

ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը
կամ կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

5
Տրանսպորտային միջոցի

6

1. Մինչև
10
նստատեղ
ունեցող
մարդատար
ավտոմեքենաների համար 25-րդ սյունակում
լրացվում է 1 թիվը։
2. Մոտոցիկլետների համար 25-րդ սյունակում լրացվում է 2 թիվը։
3. 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 25-րդ սյունակում
լրացվում է 3 թիվը։
4. Բեռնատար ավտոմեքենաների համար 25-րդ սյունակում լրացվում է 4 թիվը։»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

7

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 17-ի N 732 - Ն որոշման

«Հավելված N 3
Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ
համարվող շենքերի և շինությունների
ու դրանց գնահատությունների, ինչպես
նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ
տեղեկությունների ներկայացման կարգի

Ձև N 3

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

20___ թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ ___________________ մարզի ____________________ համայնքում (Երևան
քաղաքում`___________________ վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) և հարկ վճարողներին սեփականության
իրավունքով պատկանող ջրային փոխադրամիջոցների վերաբերյալ

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման
համարը
ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ
կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն
ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ
կազմակերպության գտնվելու վայրը՝ փողոցը
շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը
բնակարանի (սենյակի) համարը
անվանումը (մակնիշը, տիպարը)
նույնականացման համարը (VIN կոդը)
հաշվառման (պետական) համարանիշը կամ գրանցման կոդը
թողարկման տարեթիվը
քարշող շարժիչների գումարային հզորությունը (ձիաուժ)
տեսակը (նստատեղերի քանակը)
հաշվառման (գրանցման) տվյալներով սեփականության
իրավունքի ծագման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)
տեխնիկական անձնագրի համարը
այլ նշումներ

կազմակերպության

ֆիզիկական անձի հայրանունը

կամ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ազգանունը

2
անձի

ֆիզիկական անձի անունը

1
1.
2.
3.
ֆիզիկական
անվանումը

NN
ը/կ
ֆիզիկական անձ է (այո, ոչ)

8

Սեփականատիրոջ
Ջրային փոխադրամիջոցի

9

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի
ՀՀ տրանսպորտային տեսչության _____________________________
կառուցվածքային ստորաբաժանման կամ ______________________տարածքային մարմնի ղեկավար
_______________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
____ ___________ 20___ թ.»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

10

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 17-ի N 732 - Ն որոշման

«Հավելված N 4
Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ
համարվող շենքերի և շինությունների
ու դրանց գնահատությունների, ինչպես
նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ
տեղեկությունների ներկայացման կարգի

Ձև N 4

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
20___ թվականի_________ ամսվա ընթացքում ՀՀ __________________ մարզի _________________ համայնքում (Երևան
քաղաքում`________________ վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) ջրային փոխադրամիջոցների
սեփականատերերի փոփոխման վերաբերյալ

ֆիզիկական անձի հայրանունը

2
3
4
5
6
բնակարանի (սենյակի) համարը
ֆիզիկական անձ է (այո, ոչ)
ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը
ֆիզիկական անձի անունը
ֆիզիկական անձի հայրանունը

8
9
10 11
12
13
14
15
16

անվանումը (մակնիշը, տիպարը)
նույնականացման համարը (VIN կոդը)
հաշվառման (պետական) համարանիշը կամ գրանցման կոդը
թողարկման տարեթիվը
քարշող շարժիչների գումարային հզորությունը (ձիաուժ)
տեսակը (նստատեղերի քանակը)
հաշվառման (գրանցման) տվյալներով սեփականության
ծագման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

18
19
20
21
22
23
24
25
26

այլ նշումներ

իրավունքի

Նոր սեփականատիրոջ

տեխնիկական անձնագրի համարը

բնակարանի (սենյակի) համարը

17

շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը

Նախկին սեփականատիրոջ

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը
ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ
կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն
ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության
գտնվելու վայրը՝ փողոցը

շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը

7

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության
գտնվելու վայրը՝ փողոցը

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը
ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ
կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի անունը

1
1.
2.
3.
ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը

NN
ը/կ

ֆիզիկական անձ է (այո, ոչ)

11

Ջրային փոխադրամիջոցների

27 28

12

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի
ՀՀ տրանսպորտային տեսչության _______________________ կառուցվածքային ստորաբաժանման կամ
___________________տարածքային մարմնի ղեկավար
_______________
(ստորագրությունը)

___________________________
(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
_____ ______________ 20___ թ.»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

13
Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 17-ի N 732 - Ն որոշման

Ձևաթղթի դիմային մասը

«Հավելված N 5
Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և շինությունների ու
դրանց գնահատությունների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների
վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման կարգի
Ձև N 5

Մարզը
(անվանումը)

(ծածկագիրը)

(անվանումը)

(ծածկագիրը)

Համայնքը

Գնահատումը

դրությամբ

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

(անվանումը)
ԱՄՓՈՓ ՑՈՒՑԱԿ

«ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 4-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ

գրանցման սուբյեկտի լրացուցիչ
տվյալներ

սեփականության ձևը (ամբողջը
կամ ընդհանուր բաժնային կամ
ընդհանուր համատեղ)

պետական գրանցման ամսաթիվը
(oրը, ամիսը, տարեթիվը)

կադաստրային արժեքը (դրամ)

Իրավունքների
ավարտվածության աստիճանը

գործառնական նշանակությունը

հասցեն

օրենքով սահմանված հարկվող
օբյեկտն ըստ նպատակային
նշանակության

կադաստրային ծածկագիրը

Շենքերի և շինությունների
ֆիզիկական անձի հանրային
ծառայության համարանիշը կամ
կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի անձնագրի
սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական

ֆիզիկական անձի հայրանունը

ֆիզիկական անձի
հաշվառման
(գրանցման) կամ
կազմակերպության
գտնվելու վայրի՝

ֆիզիկական անձի անունը

Սեփականատիրոջ (համասեփականատիրոջ)
ֆիզիկական անձի ազգանունը
կամ կազմակերպության
անվանումը

NN
ը/կ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

բնակարանը (համարը)

4

շենքը/տունը (համարը)

շենքը/տունը (համարը)

3

փողոցը, նրբանցքը, փակուղին և այլն

փողոցը, նրբանցքը, փակուղին և այլն

2

բնակարանը (համարը)

համայնքը

1
1.
2.
3.

մարզը

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի
կադաստրի
պետական
կոմիտեի…………………………………
տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար

……………………..

…………………………
(անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)
.......... ............................ 20 .…. թ.

Կ.Տ.

Ձևաթղթի դարձերեսը

Հավելված N 5
Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և շինությունների ու դրանց
գնահատությունների,
ինչպես
նաև
փոխադրամիջոցների
վերաբերյալ
տեղեկությունների ներկայացման կարգի

ԱՄՓՈՓ ՑՈՒՑԱԿԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
1. Ձևաթղթի վերնամասի վանդակները լրացվում են նշագրումներին համապատասխան: Հարկային (տարածքային) տեսչության
անվանումը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ տեղեկությունները սահմանված կարգով ներկայացվում են հարկային մարմին:
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2. Շենքերի և շինությունների ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում բոլոր
համասեփականատերերի տվյալները լրացվում են հաջորդիվ՝ առանձին նոր տողերով:
3. Ամփոփ ցուցակի 1-ին սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր շենքի
կամ շինության հերթական համարը: Համասեփականատերերի համար նույն գույքային միավոր հանդիսացող շենքի կամ
շինության հերթական համարը չի փոփոխվում:
4. Ամփոփ ցուցակի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ
շինության սեփականատիրոջ կամ համասեփականատիրոջ հաշվառման (գրանցման) կամ գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային
տվյալները, ընդ որում, մարզի և համայնքի սյունակներում լրացվում են համապատասխան ծածկագրերը:
5. Ամփոփ ցուցակի 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ սյունակներում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի
կամ շինության սեփականատիրոջ կամ համասեփականատիրոջ տեքստային տվյալները՝ ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ
կազմակերպության անվանումը (ներառյալ կազմակերպաիրավական ձևը), ֆիզիկական անձի անունը և հայրանունը,
ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և
ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը
(ՀՎՀՀ): Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն չհանդիսացող գրանցման սուբյեկտների համար ամփոփ ցուցակի 8-11-րդ
սյունակները չեն լրացվում:
6. Ամփոփ ցուցակի 12-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության կադաստրային
ծածկագիրը: Համասեփականատերերի համար
միևնույն շենքի կամ շինության կադաստրային ծածկագիրն առաջին
համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:
7. Ամփոփ ցուցակի 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ սյունակներում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ
շինության հասցեի տեքստային տվյալները: Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ շինության հասցեն առաջին
համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:
8. Ամփոփ ցուցակի 16-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության՝ օրենքին
համապատասխան հարկվող օբյեկտի անվանումը ըստ նպատակային նշանակության: Նպատակային նշանակության
տվյալների առումով բնակելի նշանակության դեպքում լրացվում է` 1 (ընդ որում, անհատական բնակելի տան համար՝ 1/1,
բնակարանի համար՝ 1/2, այգետնակի (ամառանոցի) համար՝ 1/3, բազմաբնակարան բնակելի շենքի համար՝ 1/4,
բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքի համար՝ 1/5, ավտոտնակի համար՝ 1/6), հասարակական նշանակության
դեպքում` 2, արտադրական նշանակության դեպքում` 3: Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ շինության
տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում:
9. Ամփոփ ցուցակի 17-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության
համապատասխան գործառնական նշանակության տեքստային տվյալները: Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի
կամ շինության գործառնական նշանակության տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր
տողերում չեն լրացվում:
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10. Ամփոփ ցուցակի 18-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է յուրաքանչյուր անավարտ (կիսակառույց) շենքի կամ
շինության ավարտվածության աստիճանին համապատասխանող նշումը` <<մինչև 50%>>-ի դեպքում` 1, <<50-80%>>-ի դեպքում`
2, <<80% և ավելի>>-ի դեպքում` 3: Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ շինության ավարտվածության
աստիճանի տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում:
11. Ամփոփ ցուցակի 19-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության կադաստրային
արժեքը` արտահայտված դրամներով: Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ շինության կադաստրային
արժեքն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:
12. Ամփոփ ցուցակի 20-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության նկատմամբ
իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվը (օրինակ՝ 2005 թվականի հուլիսի 15-ի գրանցումը նշվում է` 15.07.05):
Համասեփականատերերի
համար
միևնույն շենքի կամ շինության նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման
ամսաթիվն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:
13. Ամփոփ ցուցակի 21-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության սեփականատիրոջ համար
լրացվում է 1, յուրաքանչյուր համասեփականատիրոջ համար` ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում լրացվում է 2,
ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում նշվում է բաժնեմասը (նշվում է կոտորակով, օրինակ՝ 1/2, 1/5, 2/5 և այլն):
14. Ամփոփ ցուցակի 22-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է գրանցման սուբյեկտը, որի համար ֆիզիկական
անձանց դեպքում նշվում է 1, կազմակերպության դեպքում` 2, Հայաստանի Հանրապետության (պետական սեփականության)
դեպքում` 3, տեղական ինքնակառավարման մարմնի դեպքում` 4, այլ սուբյեկտի դեպքում` 5:»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 17-ի N 732 - Ն որոշման
«Հավելված N 6

Ձևաթղթի դիմային մասը

Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և շինությունների ու
դրանց գնահատությունների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների
վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման կարգի
Ձև N 6
Մարզը
(անվանումը)

(ծածկագիրը)

(անվանումը)

(ծածկագիրը)

Համայնքը

Փոփոխումը

ընթացքում

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի

տարածքային ստորաբաժանում

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

(անվանումը)
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 4-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ (ՀԱՄԱՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ) ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գրանցման սուբյեկտի լրացուցիչ
տվյալներ

սեփականության ձևը (ամբողջը
կամ ընդհանուր բաժնային կամ
ընդհանուր համատեղ)

պետական գրանցման ամսաթիվը
(oրը, ամիսը, տարեթիվը)

Իրավունքների

կադաստրային արժեքը (դրամ)

հասցեն

օրենքով սահմանված հարկվող
օբյեկտն ըստ նպատակային
նշանակության

Շենքերի և շինությունների

կադաստրային ծածկագիրը

ֆիզիկական անձի հանրային
ծառայության համարանիշը կամ
կազմակերպության ՀՎՀՀ -ն

ֆիզիկական անձի անձնագրի
սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական
ռեգիստրում գրանցման համարը

ֆիզիկական անձի հայրանունը

ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ
կազմակերպության անվանումը

ֆիզիկական անձի հանրային
ծառայության համարանիշը կամ
կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի անձնագրի
սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական
ռեգիստրում գրանցման համարը

ֆիզիկական անձի հայրանունը

ֆիզիկական անձի անունը

ֆիզիկական անձի
հաշվառման (գրանցման)
կամ կազմակերպության
գտնվելու վայրի՝

ֆիզիկական անձի անունը

Նախկին սեփականատիրոջ
(համասեփականատիրոջ)

Նոր սեփականատիրոջ (համասեփականատիրոջ)
ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ
կազմակերպության անվանումը
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ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի…………………………………
տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար

……………………..

…………………………

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)
Կ.Տ.

.......... ............................ 20 .…. թ.

Հավելված N 6

Ձևաթղթի դարձերեսը
Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և շինությունների ու դրանց
գնահատությունների,
ինչպես
նաև
փոխադրամիջոցների
վերաբերյալ
տեղեկությունների ներկայացման կարգի
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
1. Ձևաթղթի վերնամասի վանդակները լրացվում են նշագրումներին համապատասխան: Հարկային (տարածքային) տեսչության անվանումը
լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ տեղեկությունները սահմանված կարգով ներկայացվում են հարկային մարմին:
2. Շենքերի և շինությունների ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում բոլոր համասեփականատերերի
տվյալները լրացվում են հաջորդիվ՝ առանձին նոր տողերով:
3. Տեղեկությունների 1-ին սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության
հերթական համարը: Համասեփականատերերի համար նույն գույքային միավոր հանդիսացող շենքի կամ շինության հերթական համարը չի
փոփոխվում:
4. Տեղեկությունների 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության
սեփականատիրոջ կամ համասեփականատիրոջ հաշվառման (գրանցման) կամ գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային տվյալները, ընդ որում,
մարզի և համայնքի սյունակներում լրացվում են համապատասխան ծածկագրերը:
5. Տեղեկությունների 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և համապատասխանաբար 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ ու 16-րդ սյունակներում ըստ տողերի
հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության նոր սեփականատիրոջ կամ համասեփականատիրոջ ու նախկին սեփականատիրոջ
կամ համասեփականատիրոջ տեքստային տվյալները՝ ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը (ներառյալ
կազմակերպաիրավական ձևը), ֆիզիկական անձի անունը և հայրանունը, ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ
կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն չհանդիսացող գրանցման
սուբյեկտների համար ամփոփ ցուցակի 8-11-րդ սյունակները չեն լրացվում:
6. Տեղեկությունների 17-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության կադաստրային ծածկագիրը:
Համասեփականատերերի (նոր կամ նախկին) համար
միևնույն շենքի կամ շինության կադաստրային ծածկագիրն առաջին
համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:
7. Տեղեկությունների 18-րդ, 19-րդ և 20-րդ սյունակներում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության հասցեի
տեքստային տվյալները: Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ շինության հասցեն առաջին համասեփականատիրոջ
տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:
8. Տեղեկությունների 21-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության՝ օրենքին համապատասխան
հարկվող օբյեկտի անվանումն ըստ նպատակային նշանակության: Նպատակային նշանակության տվյալների առումով բնակելի նշանակության
դեպքում լրացվում է` 1 (ընդ որում, անհատական բնակելի տան համար՝ 1/1, բնակարանի համար՝ 1/2, այգետնակի (ամառանոցի) համար՝ 1/3,
բազմաբնակարան բնակելի շենքի համար՝ 1/4, բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքի համար՝ 1/5, ավտոտնակի համար՝ 1/6),
հասարակական նշանակության դեպքում` 2, արտադրական նշանակության դեպքում` 3: Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ
շինության տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում:
9. Տեղեկությունների 22-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության կադաստրային արժեքը՝
արտահայտված դրամներով: Համասեփականատերերի
համար
միևնույն շենքի կամ շինության կադաստրային արժեքն առաջին
համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:
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10. Տեղեկությունների 23-րդ սյունակում, ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության նկատմամբ իրավունքների
պետական գրանցման ամսաթիվը (օրինակ՝ 2005 թվականի հուլիսի 15-ի գրանցումը նշվում է` 15.07.05): Համասեփականատերերի համար
միևնույն շենքի կամ շինության նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին
հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:
11. Տեղեկությունների 24-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության սեփականատիրոջ համար լրացվում է 1,
յուրաքանչյուր համասեփականատիրոջ համար` ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում լրացվում է 2, ընդհանուր բաժնային
սեփականության դեպքում նշվում է բաժնեմասը (նշվում է կոտորակով, օրինակ՝ 1/2, 1/5, 2/5 և այլն):
12. Ամփոփ ցուցակի 25-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է գրանցման սուբյեկտը, որի համար ֆիզիկական անձանց դեպքում
նշվում է 1, կազմակերպության դեպքում` 2, Հայաստանի Հանրապետության (պետական սեփականության) դեպքում` 3, տեղական
ինքնակառավարման մարմնի դեպքում` 4, այլ սուբյեկտի դեպքում` 5:»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 17-ի N 732 - Ն որոշման

Ձևաթղթի դիմային մասը

«Հավելված N 7
Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և
շինությունների ու դրանց գնահատությունների, ինչպես
նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունների
ներկայացման կարգի
Ձև N 7

Մարզը
(անվանումը)

(ծածկագիրը)

(անվանումը)

(ծածկագիրը)

Համայնքը

Փոփոխումը

ընթացքում
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի

տարածքային
ստորաբաժանում
(անվանումը)

1
2
3

.......... ............................ 20 .…. թ.
ֆիզիկական
անձի
հաշվառման
(գրանցման) կամ կազմակերպության
գտնվելու վայրի

NN
ը/կ

5
6

տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար
7
9
10
11

……………………..

(ստորագրությունը)
Կ.Տ.

12
13
14

կադաստրային արժեքը (դրամ)

օբյեկտն

ըստ

նպատակային

1.
16
17
18
19

2.

3.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտեի…………………………………

…………………………

(անունը, ազգանունը)

20

կարգավիճակը

Շենքերի և շինությունների

պետական գրանցման ամսաթիվը (oրը,ամիսը,տարեթիվը)

ավարտվածության աստիճանը

15

գործառնական նշանակությունը

հարկվող

հասցեն

օրենքով սահմանված
նշանակության

բնակարանը
(համարը)

շենքը/տունը
(համարը)

փողոցը, նրբանցքը,
փակուղին և այլն

Սեփականատիրոջ (համասեփականատիրոջ)

կադաստրային ծածկագիրը

ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ
կազմակերպության ՀՎՀՀ -ն

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

8

ֆիզիկական անձի հայրանունը

ֆիզիկական անձի անունը

ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը

բնակարանը
(համարը)

4
շենքը/տունը
(համարը)

փողոցը, նրբանցքը,
փակուղին և այլն

համայնքը

մարզը

22

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 4-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Իրավունքների
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23

Ձևաթղթի դարձերեսը

Հավելված N 7
Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և շինությունների ու դրանց
գնահատությունների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունների
ներկայացման կարգի

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
1. Ձևաթղթի վերնամասի վանդակները լրացվում են նշագրումներին համապատասխան: Հարկային (տարածքային) տեսչության անվանումը լրացվում է
միայն այն դեպքում, երբ տեղեկությունները սահմանված կարգով ներկայացվում են հարկային մարմին:
2. Շենքերի և շինությունների ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում բոլոր համասեփականատերերի տվյալները
լրացվում են հաջորդիվ՝ առանձին նոր տողերով:
3. Տեղեկությունների 1-ին սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության հերթական
համարը: Համասեփականատերերի համար նույն գույքային միավոր հանդիսացող շենքի կամ շինության հերթական համարը չի փոփոխվում:
4. Տեղեկությունների 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության
սեփականատիրոջ կամ համասեփականատիրոջ հաշվառման (գրանցման) կամ գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային տվյալները, ընդ որում, մարզի և
համայնքի սյունակներում լրացվում են համապատասխան ծածկագրերը:
5. Տեղեկությունների 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ սյունակներում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության նոր
սեփականատիրոջ կամ համասեփականատիրոջ տեքստային տվյալները՝ ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը (ներառյալ
կազմակերպաիրավական ձևը), ֆիզիկական անձի անունը և հայրանունը, ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության
պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության հարկ վճարողի
հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն չհանդիսացող գրանցման սուբյեկտների համար ամփոփ ցուցակի 8-11-րդ
սյունակները չեն լրացվում:
6. Տեղեկությունների 12-րդ սյունակում
ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության
կադաստրային ծածկագիրը:
Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ շինության կադաստրային ծածկագիրն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր
տողերում չի լրացվում:
7. Տեղեկությունների 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ սյունակներում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության հասցեի տեքստային
տվյալները: Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ շինության հասցեն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր
տողերում չի լրացվում:
8. Տեղեկությունների 16-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության՝ օրենքին համապատասխան հարկվող
օբյեկտի անվանումն ըստ նպատակային նշանակության: Նպատակային նշանակության տվյալների առումով բնակելի նշանակության դեպքում լրացվում է 1
(ընդ որում՝ անհատական բնակելի տան համար՝ 1/1, բնակարանի համար՝ 1/2, այգետնակի (ամառանոցի) համար՝ 1/3, բազմաբնակարան բնակելի շենքի
համար՝ 1/4, բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքի համար՝ 1/5, ավտոտնակի համար՝ 1/6), հասարակական նշանակության դեպքում` 2,
արտադրական նշանակության դեպքում` 3: Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ շինության տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ
տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում: Եթե նպատակային նշանակության տվյալները չեն փոփոխվել, ապա նշում չի կատարվում,
բացառությամբ նորակառույցների և հարկայնության փոփոխությունների, երբ կատարվում է համապատասխան նշումը:
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9. Տեղեկությունների 17-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության փոփոխված գործառնական նշանակության
տեքստային տվյալները: Եթե գործառնական նշանակության տվյալները չեն փոփոխվել, նշում չի կատարվում, բացառությամբ նորակառույցների և
հարկայնության փոփոխոթյունների, երբ կատարվում է համապատասխան գրառումը: Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ շինության
գործառնական նշանակության տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում:
10. Տեղեկությունների 17-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է յուրաքանչյուր անավարտ (կիսակառույց) շենքի կամ շինության փոփոխված
ավարտվածության աստիճանին համապատասխանող նշումը` <<մինչև 50%>>-ի դեպքում` 1, <<50-80%>>-ի դեպքում` 2, <<80% և ավելի>>-ի դեպքում` 3:
Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ շինության ավարտվածության աստիճանի տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին
հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում:
11. Տեղեկությունների 19-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության փոփոխված (նոր) կադաստրային արժեքը՝
արտահայտված դրամով: Համասեփականատերերի
համար
միևնույն շենքի կամ շինության փոփոխված կադաստրային արժեքն առաջին
համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:
12. Տեղեկությունների 20-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում է յուրաքանչյուր շենքի կամ շինության նկատմամբ իրավունքների պետական
գրանցման ամսաթիվը (օրինակ՝ 2005 թվականի հուլիսի 15-ի գրանցումը նշվում է` 15.07.05): Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ
շինության նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի
լրացվում:
13. Տեղեկությունների 21-րդ սյունակում ըստ տողերի հաջորդիվ լրացվում են սեփականության իրավունքի դադարումը շենքի կամ շինության քանդման (կամ
վերացման) դեպքում` նշելով` 1, սեփականության իրավունքի ծագումը նորակառույցի կամ հարկայնության փոփոխության դեպքերում` նշելով` 2, իսկ
օրենքով սահմանված այլ հիմքերի դեպքում՝ 3: Համասեփականատերերի համար միևնույն շենքի կամ շինության նկատմամբ սեփականության իրավունքի
դադարումը կամ ծագումն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 17-ի N 732 - Ն որոշման

«Հավելված N 8
Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ
համարվող շենքերի և շինությունների
ու դրանց գնահատությունների, ինչպես
նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ
տեղեկությունների ներկայացման
կարգի

Ձև N 8

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

20___ թվականի ______________ ամսվա ընթացքում ՀՀ _________________ մարզի __________________ համայնքում (Երևան
քաղաքում`______________վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) և ֆիզիկական անձանց սեփականության իրավունքով
պատկանող ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների և մոտոցիկլետների խոտանման վերաբերյալ

NN
ը/կ

1
1.
2.
3.
2

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը
ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ
կազմակերպության ՀՎՀՀ -ն

4
5
6
7
9
10 11

հաշվառման (պետական) համարանիշը
թողարկման տարեթիվը
շարժիչի հզորությունը (ձիաուժ)
տեսակը (նստատեղերի քանակը)

12
13 14
15
16 17
18 19 20
21

այլ նշումներ

խոտանման (դուրսգրման) ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

թափքի համարը

թափքի տեսակը

տեխնիկական անձնագրի համարը

Սեփականատիրոջ

հաշվառման (գրանցման) ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

նույնականացման համարը (VIN կոդը)

անվանումը (մակնիշը, տիպարը)

բնակարանի (սենյակի) համարը

8

շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության
գտնվելու վայրը՝ փողոցը

ֆիզիկական անձի հայրանունը

3
ֆիզիկական անձի անունը

ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը

ֆիզիկական անձ է (այո, ոչ)

26

Տրանսպորտային միջոցի

22

27

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
ՀՀ ոստիկանության ________________տարածքային
ստորաբաժանման պետ
_________________
(ստորագրությունը)

___________________________
(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
_____ ___________ 20___ թ.

1. Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ
սյունակում լրացվում է 1 թիվը։
2. Մոտոցիկլետների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 2 թիվը։
3. 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ
սյունակում լրացվում է 3 թիվը։
4. Բեռնատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 4 թիվը։»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 17-ի N 732 - Ն որոշման

«Հավելված N 9
Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ
համարվող շենքերի և շինությունների
ու դրանց գնահատությունների, ինչպես
նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ
տեղեկությունների ներկայացման
կարգի

Ձև N 9

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

20___ թվականի ____________ ամսվա ընթացքում ՀՀ _________________ մարզի _____________________ համայնքում (Երևան
քաղաքում`_______________________ վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) և ֆիզիկական անձանց սեփականության
իրավունքով պատկանող ջրային փոխադրամիջոցների խոտանման (դուրսգրման) վերաբերյալ

1.
2.
3.

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը
ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ
կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն
ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ
կազմակերպության գտնվելու վայրը՝ փողոցը
շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը
բնակարանի (սենյակի) համարը
անվանումը (մակնիշը, տիպարը)
նույնականացման համարը (VIN կոդը)
հաշվառման (պետական) համարանիշը կամ գրանցման կոդը
թողարկման տարեթիվը
քարշող շարժիչների գումարային հզորությունը (ձիաուժ)
տեսակը (նստատեղերի քանակը)
հաշվառման (գրանցման) տվյալներով սեփականության իրավունքի
ծագման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

կազմակերպության

ֆիզիկական անձի հայրանունը

կամ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

վերջին (նախորդ) տարեկան տեխնիկական զննման տարեթիվը
խոտանման (դուրսգրման) ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը
այլ նշումներ

Սեփականատիրոջ

տեխնիկական անձնագրի համարը

ազգանունը

2
անձի

ֆիզիկական անձի անունը

1
ֆիզիկական
անվանումը

NN
ը/կ
ֆիզիկական անձ է (այո, ոչ)

29

Ջրային փոխադրամիջոցի

18 19
20
21

30

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի
ՀՀ տրանսպորտային տեսչության ___________________ կառուցվածքային ստորաբաժանման կամ _____________________
տարածքային մարմնի ղեկավար
_______________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
_____ ___________ 20___ թ.»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 17-ի N 732 - Ն որոշման

«Հավելված N 10
Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ
համարվող շենքերի և շինությունների
ու դրանց գնահատությունների, ինչպես
նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ
տեղեկությունների ներկայացման կարգի

Ձև N 10

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
20___ թվականի _________ եռամսյակի ընթացքում տեխնիկական զննություն անցած` Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում
հաշվառված (գրանցված) տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ

1.
2.
3.
ֆիզիկական անձի անունը
ֆիզիկական անձի հայրանունը
ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ
կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման
համարը
ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության
համարանիշը կամ կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն
ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ
կազմակերպության գտնվելու վայրը՝ փողոցը
շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը
բնակարանի (սենյակի) համարը
անվանումը (մակնիշը, տիպարը)
նույնականացման համարը (VIN կոդը)
հաշվառման (պետական) համարանիշը
թողարկման տարեթիվը
շարժիչի հզորությունը (ձիաուժ)
տեսակը (նստատեղերի քանակը)
հաշվառման (գրանցման) ամսաթիվը (օրը, ամիսը,
տարեթիվը)
տեխնիկական անձնագրի համարը
թափքի տեսակը
թափքի համարը
տեխնիկական զննության ամսաթիվը, ամիսը,
տարեթիվը
տեխնիկական զննության կտրոնի համարը

1

ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության
անվանումը

NN
ը/կ
ֆիզիկական անձ է (այո, ոչ)
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Սեփականատիրոջ
Տրանսպորտային միջոցի

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի
_________________________ կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար
_______________
(ստորագրությունը)

_______________________________
(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
_____ ___________ 20___ թ.

1. Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 1 թիվը։
2. Մոտոցիկլետների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 2 թիվը։
3. 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 3 թիվը։
4. Բեռնատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 4 թիվը:»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

