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Ձև

ՀԱՇՎԱՐԿ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ Փաստաթղթի համարը

________________________________________
(Լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի անվանումը «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»

2. Հարկ վճարողի գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ՄԱՆՈՒՇՅԱՆ Փ. 101
3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը 0 0 1 6 7 9 3 8

4. Հեռախոսի համարը +(374)10123456
5. Հաշվետու տարի 2 0 1 7 թ

6. Ներկայացման ամսաթիվը

Ցուցանիշները Գումարը, դրամ
7. Հաշվետու տարվա համախառն եկամուտը, այդ թվում`
1) ապրանքների իրացումից հասույթը 0

2) արտադրանքի իրացումից հասույթը 0

3) ծառայությունների մատուցումից հասույթը 0

4) հանձնարարության, կոմիսիայի և գործակալության հիմունքներով իրականացված
        գործարքներից հասույթը

0

5) հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների, արագամաշ առարկաների, հումքի
(նյութի)
        և այլ ակտիվների իրացումից հասույթը

0

6) տոկոսները 0

7) վարձավճարները 0

8) ռոյալթիները 0

9) շահաբաժինները 0

10) ապահովագրական հատուցումները 0

11) ապահովագրական ընկերությունների տեխնիկական պահուստների, տեխնիկական
        պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի գծով ճանաչվող եկամուտները

0

12) վերաապահովագրության փոխանցված պայմանագրերի ապահովագրական
ընկերությունների
        ստացվող կոմիսիոն վարձատրությունները

0

13) անհատույց (այդ թվում` դատարանի որոշումների հիման վրա տիրազուրկ ակտիվի
        սեփականության իրավունքի ճանաչման դեպքերում) ստացվող ակտիվները

0

14) պարտավորությունների զեղչումից (ներումից) ստացվող եկամուտները 0

15) պատճառված վնասի (կրած կորստի) հատուցումից ստացվող եկամուտները 0

16) տույժերի, տուգանքների և գույքային այլ սանկցիաների տեսքով ստացվող եկամուտները 0

17) գույքագրման (այդ թվում` ստուգման) ժամանակ բացահայտված գույքի ավելցուկը,
        տիրազուրկ գույքի նկատմամբ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով (բացառությամբ
դատարանի որոշումների հիման վրա)
        իրավունքի ճանաչման դեպքում` տիրազուրկ գույքը

0

18) դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի գումարները 0



19) նախկինում դուրս գրված (այդ թվում՝ մասնակի) դեբիտորական պարտքերի հետ
ձևակերպման
        (մարման, պահուստի ճշգրտման) գումարները

0

19.1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված
կարգով և ժամկետներում ածանցյալ ֆինանսական գործիքների միասնական
գրանցամատյանում գրանցված ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով ստացվող վճարումները,
որոնք ձևավորվել են պարտավորությունների հաշվանցի և (կամ) զուտացման արդյունքում

0

20) այլ եկամուտները 0
8. Ընդամենը համախառն եկամուտը (7-րդ կետի 1-20-րդ ենթակետերում նշված եկամուտների
        հանրագումարը), այդ թվում`

0

1) հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության մասով 0

2) արտոնագրային վճարով հարկվող գործունեության մասով 0

3) համատեղ գործունեության իրականացման մասով 0

4) «Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից
ազատելու
        մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան` Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության հաստատած ցանկում
        ներառված սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող տնտեսական
գործունեության շրջանակներում արտադրության
        կազմակերպման արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացումից ստացման ենթակա
եկամուտները

0

9. Համախառն եկամտից իրացմանը համապատասխան նվազեցվող ուղղակի ծախսերը, այդ
թվում`

1) իրացված ապրանքների ձեռքբերման հետ անմիջականորեն կապված ծախսերը 0

2) իրացված արտադրանքի արտադրության հետ անմիջականորեն կապված ծախսերը 0

3) իրացված ծառայությունների, հանձնարարության, կոմիսիայի և գործակալության
        գործարքների հետ անմիջականորեն կապված ծախսերը

0

4) իրացված հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների, հումքի (նյութի) և այլ
        ակտիվների մնացորդային արժեքը

0

10. Ընդամենը համախառն եկամտից իրացմանը համապատասխան նվազեցվող ուղղակի ծախսեր (9-րդ
        կետի 1-4-րդ ենթակետերում նշված ծախսերի հանրագումար)

0

11. Համախառն եկամտից նվազեցվող ժամանակաշրջանի ծախսերը, այդ թվում`
1) գործունեության հետ կապված վարչական ծախսերը 0

2) ապրանքների, սեփական արտադրանքի և այլ ակտիվների, ծառայությունների իրացման հետ
        կապված ծախսերը

0

3) ոչ արտադրական այլ ծախսերը 0

4) ֆինանսական գործունեության հետ կապված ծախսերը 0
12. Ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցվող ժամանակաշրջանի ծախսեր (11-րդ կետի 1-4-րդ
        ենթակետերում նշված ծախսերի հանրագումար)

0

13. Ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցվող ուղղակի և ժամանակաշրջանի ծախսերը ([կետ10] +
        [կետ12])

0

14. Համախառն եկամտից նվազեցվող կորուստները, այդ թվում`
1) պատահական կորուստները 0

2) բնական կորուստները 0

3) փաստացի այլ կորուստները 0

4) Բնական կամ փաստացի այլ կորուստների չափերը գերազանցող կորուստները
(«Շահութահարկի
        մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված 2-րդ մաս)

0

15. Ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցվող կորուստները (14-րդ կետի 1-4-րդ ենթակետերում
        նշված կորուստների հանրագումարը)

0

16. Համախառն եկամտից նվազեցվող այլ նվազեցումները, այդ թվում`
1) դուրս գրված (այդ թվում` մասնակի դուրս գրված) դեբիտորական պարտքերի գումարները 0

2) նախկինում դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի մարման գումարները 0

3) բարեգործական հատկացումները («Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդված «ա»
        կետ)

0



4) ստացվող շահաբաժինները 0

5) նախորդ տարվանից փոխանցվող հարկային վնասը 0

6) վարձու աշխատող յուրաքանչյուր հաշմանդամի համար հաշվարկված աշխատավարձի և
դրան
        հավասարեցված այլ վճարումների 150%-ը

0

6.1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված
կարգով և ժամկետներում ածանցյալ ֆինանսական գործիքների միասնական
գրանցամատյանում գրանցված ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով կատարվող
վճարումները, որոնք ձևակերպվել են պարտավորությունների հաշվանցի և (կամ) զուտացման
արդյունքում

0

7) այլ նվազեցումները 0
17. Ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցվող այլ նվազեցումները (16-րդ կետի 1-7
        ենթակետերում նշված այլ նվազեցումների հանրագումարը)

0

18. Ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցումներ` ծախսեր, կորուստներ և այլ նվազեցումներ
        ([կետ13] + [կետ15] + [կետ17]), այդ թվում`

0

1) հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության մասով 0

2) արտոնագրային վճարով հարկվող գործունեության մասով 0

3) համատեղ գործունեության իրականացման մասով 0

4) «Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից
ազատելու
        մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան` Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության հաստատած ցանկում
        ներառված սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող տնտեսական
գործունեության շրջանակներում արտադրության
        կազմակերպման մասով նվազեցումներ

0

19. Հարկվող շահույթը (հարկային վնասը)` բացառությամբ ներդրումային ֆոնդերի և Արժեթղթավորման
հիմնադրամի`  (([կետ 8] - [կետ 8 ենթակետ 1] - [կետ 8 ենթակետ 2] - [կետ 8 ենթակետ 4]) + ([կետ 18] - [կետ
18 ենթակետ 1] - [կետ 18 ենթակետ 2] - [կետ 18 ենթակետ 4]))

0

1) հարկվող շահույթը ներդրումային ֆոնդերի և Արժեթղթավորման հիմնադրամի համար, որը նրանց զուտ
ակտիվներն են

20. Հարկվող շահույթի (կամ զուտ ակտիվների) նվազեցման արտոնությունները
21. Հարկվող շահույթը (կամ զուտ ակտիվները)` հաշվի առած հարկվող շահույթի (կամ զուտ
        ակտիվների) նվազեցման արտոնությունները ([կետ19] + [կետ20] կամ [կետ19 ենթակետ1] + [կետ20])

0

22. Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը 0
23. Շահութահարկի վճարման ժամկետի հետաձգման արտոնությունները
1) նախորդ տարիներից հետաձգված շահութահարկի գումարը 0

2) հաշվետու տարվան վերաբերող` հաջորդ տարիներ հետաձգված շահութահարկի գումարը 0

3) հաշվետու տարում ստացված` նախորդ տարիներից հետաձգված շահութահարկի
գումարները

0

24. Շահութահարկի գումարը` հաշվի առած շահութահարկի վճարման ժամկետի հետաձգման
        արտոնությունը ([կետ 22] + [կետ 23 ենթակետ 2] + [կետ 23 ենթակետ 3])

0

25. Հաջորդ տարիներ հետաձգված շահութահարկի գումարը ([կետ23 ենթակետ1] + [կետ23
        ենթակետ2] + [կետ23 ենթակետ3])

0

26. Օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի գումարը, այդ թվում`
1) նախորդ տարիների շահութահարկի գումարից օտարերկրյա պետություններում վճարված
հարկի
        չնվազեցված գումարը

0

2) հաշվետու տարում օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի գումարի նվազեցվող
        մասը

0

27. Օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի հաշվետու տարվա շահութահարկից նվազեցվող
        գումարը

0

28. Օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի հաջորդ տարիներ փոխանցվող գումարը
        ([կետ26 ենթակետ1] + [կետ26 ենթակետ2] – [կետ27])

0

29. Զեղչ սակագնով (անվճար) ծառայություններից չստացված եկամուտը, այդ թվում`
1) նախորդ տարիների շահութահարկի գումարից մատուցված ծառայությունների դիմաց
չստացված
        եկամուտների չնվազեցված գումարը

0



2) հաշվետու տարում մատուցված ծառայությունների դիմաց չստացված եկամուտները 0
30. Զեղչ սակագնով (անվճար) մատուցված ծառայությունների դիմաց չստացված եկամուտների
        հաշվետու տարվա շահութահարկից նվազեցվող գումարը

0

31. Զեղչ սակագնով (անվճար) մատուցված ծառայությունների դիմաց չստացված եկամուտների
        հաջորդ տարիներ փոխանցվող գումարը ([կետ29 ենթակետ1] + [կետ29 ենթակետ2] - [կետ30])

0

32. Շահութահարկի գումարը` հարկից նվազեցումները կատարելուց հետո ([կետ24] + [կետ27] +
        [կետ30])

0

33. Շահութահարկի գումարի նվազեցման արտոնությունները 0
34. Շահութահարկի գումարը` հարկից նվազեցումները կատարելուց և արտոնությունները
        կիրառելուց հետո (([կետ32] + [կետ33]), եթե ([կետ32]+[կետ33])>0, կամ 0 )

0

35. (կետն ուժը կորցրել է 31.10.14 N 761-Ն)
36. (կետն ուժը կորցրել է 31.10.14 N 761-Ն)
37. Հաշվետու տարում հաշվարկված շահութահարկի կանխավճարների հանրագումարը 0

38. Շահութահարկի գումարը` հաշվետու տարում շահութահարկի հաշվարկված
կանխավճարների հանրագումարը նվազեցնելուց հետո
        (([կետ 34]+[կետ37]), եթե ([կետ 34]> 0 և ([կետ 34] > [կետ37])), կամ 0 )

0

39. Նախորդ տարիներում վճարված և շահութահարկի գումարից չհաշվանցված նվազագույն
շահութահարկի գումարը

0

40. Վճարման ենթակա շահութահարկի գումարը (([կետ 38]+[կետ 39]), եթե  ([կետ 38]>0 և ([կետ
38]+[կետ 39])>0), կամ 0)

0

41. Հաջորդ տարիներ փոխանցվող` չհաշվանցված նվազագույն շահութահարկի գումարը
(([կետ 39]+[կետ 38]), եթե ([կետ 39]+[կետ 38]<0), կամ 0)

0

42. Շահութահարկի գումարի և հաշվետու տարում շահութահարկի հաշվարկված
կանխավճարների հանրագումարի բացասական տարբերությունը
        (([կետ 34]+[կետ37]), եթե ([կետ 34]= 0 կամ [կետ 34] < [կետ37]), կամ 0)

0

Աղյուսակ N1. Հաշվետու տարվա հաշվարկված նվազագույն շահութահարկի գումարները` ըստ
        եռամսյակների (ուժը կորցրել է 31.10.14 N761-Ն)

Աղյուսակ N2. Դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքեր

N Դեբիտորական (կրեդիտորական) պարտքեր Նախորդ տարի Հաշվետու տարի
1 2 3 4
1 Պահուստի (պահուստաֆոնդի) ստեղծումը («Այո»/«Ոչ») 0 0

2 Պահուստի (պահուստաֆոնդի) մեծությունը 0 0

3 Դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի գումարը 0 0

4 Դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի գումարը 0 0

Աղյուսակ N3. Հարկման նպատակով հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն ժամկետները կամ
        տոկոսադրույքները

N Հիմնական միջոցի անվանումը (խումբը) Ամորտիզացիոն ժամկետ (ամիս) կամ
տոկոսադրույք

Նախորդ տարի Հաշվետու տարի
1 2 3 4
1 Մեքենաներ և սարքավորումներ Ամիս 0 Ամիս 60

2 Արտադրական գույք, տնտեսական գույք, գործիքներ Ամիս 0 Ամիս 60

3 Համակարգչային տեխնիկա-այլ հիմնական միջոցներ Ամիս 0 Ամիս 12

4 Գրքեր-այլ հիմնական միջոցներ Ամիս 0 Ամիս 60

Աղյուսակ N4. Հարկման նպատակով ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն ժամկետները
        կամ տոկոսադրույքները

N Ոչ նյութական ակտիվի անվանումը (խումբը) Ամորտիզացիոն ժամկետ (ամիս) կամ
տոկոսադրույք

Նախորդ տարի Հաշվետու տարի
1 2 3 4



1 Համակարգչային ծրագրեր-ոչ նյութական ակտիվներ Ամիս 0 Ամիս 60

2 Ինտերնետ կայք-http://policyobserver.am Ամիս 0 Ամիս 60

Աղյուսակ N5. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությանը վերաբերող
        բացահայտումները

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» հասարակական կազմակերպությունը
(այսուհետ` «Կազմակերպություն») հաշվապահական հաշվառումը վարում է հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական
ակտերի (Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենք, հաշվապահական հաշվառմանը վերաբերող այլ օրենքներ,
հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ և հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական այլ ակտեր)
համաձայն:
Հաշվապահական հաշվառումը Կազմակերպության ակտիվների, սեփական կապիտալի, պարտավորությունների վիճակի ու շարժի
վերաբերյալ, դրամական արտահայտությամբ տեղեկատվության հավաքագրման, գրանցման և ընդհանրացման համակարգ է`
տնտեսական գործառնությունների համընդհանուր և անընդհատ փաստաթղթային հաշվառման միջոցով:
Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը սահմանված է այնպես, որ ապահովի ֆինանսական
հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության.
Տեղինությունը` օգտագործողների կողմից տնտեսական որոշումներ ընդունելու համար, արժանահավատությունը, չեզոքությունը,
հաշվենկատությունը, ամբողջականությունը:
Կազմակերպությունը հաշվապահական հաշվառումը վարում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթով` հայկական դրամով
(AMD):
Կազմակերպությունը հաշվապահական հաշվառումը վարում է հաշվեգրման սկզբունքով:
Կազմակերպությունը հաշվապահական հաշվառումը վարում է «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇՐԱԳՐԵՐ» ՍՊԸ-ի «ՀԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀ 7» հաշվապահական
հաշվառնման համակարգչային ծրագրով:
Հաշվետու ժամանակահատվածում Կազմակերպությունը իր կանոնադրական գործունեության իրականացման ընթացքում չի
իրականացրել շահութահարկով հարկվող գործունեություն:
Այնուամենայնիվ շահութահարկով հարկվող գործունեության իրականացման դեպքում Կազմակերպությունը կիրառում է
հաշվապահական քաղաքականության ներքոնշյալ դրույթները:
Շահույթում կամ վնասում ճանաչված գործարքների և այլ իրադարձությունների հետ կապված հարկային հետևանքները նույնպես
ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Շահույթից կամ վնասից դուրս ճանաչված գործարքների և այլ իրադարձությունների հետ
կապված հարկային հետևանքները ևս ճանաչվում են շահույթից կամ վնասից դուրս:
Ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների համար շահութահարկի գծով ընթացիկ հարկերը, դրանց չվճարված մասի չափով,
ճանաչվում են որպես պարտավորություն: Եթե ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների համար արդեն վճարված գումարը
գերազանցում է այդ ժամանակաշրջանների համար վճարման ենթակա գումարը, ապա գերազանցող մասը ճանաչվում է որպես
ակտիվ:
Ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների համար ընթացիկ հարկային պարտավորությունները (ակտիվները) չափվում են այն
գումարով, որն ակնկալվում է, որ կվճարվի բյուջե (կփոխհատուցվի բյուջեից)` կիրառելով հարկերի դրույքները (և հարկային
հարաբերություններ կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը), որոնք ուժի մեջ են եղել հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ:
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չափվում են հարկերի այն դրույքներով, որոնք ակնկալվում է, որ
կկիրառվեն ակտիվի իրացման կամ պարտավորության մարման ժամանակ` հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային
օրենքները), որոնք ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում:
Հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում:
Կազմակերպությունը նվազեցնում է հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքն այն չափով, որով այլևս հավանական չէ,
որ կստանա բավարար հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային ակտիվից օգուտն ամբողջությամբ կամ մասամբ
իրացնել: Ցանկացած այդպիսի նվազեցում պետք է վերականգնվի այնքանով, որքանով հավանական է դառնում բավարար հարկվող
շահույթի ստացումը:
Կազմակերպությունն հաշվանցում է ընթացիկ հարկային ակտիվն ընթացիկ հարկային պարտավորության դիմաց, երբ դրանք
վերաբերում են շահութահարկին:

Աղյուսակ N6. Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվապահական հաշվեկշռային
        արժեքները և հարկային բազաները (հաշվետու տարվա վերջում)

N Ակտիվ / Պարտավորություն Հաշվապահական
հաշվեկշռային

արժեք

Հարկային բազա

1 2 3 4
1 Հիմնական միջոցներ 0 0

2 Ոչ նյութական ակտիվներ 0 0

3 Ներդրումներ (այդ թվում՝ տրված վարկեր, փոխառություններ) 0 0

4 Հումք (նյութեր), կիսապատրաստուկներ 0 0

5 Աճեցվող և բտվող կենդանիներ 0 0

6 Արագամաշ առարկաներ 0 0

7 Անավարտ արտադրություն 0 0

8 Պատրաստի արտադրանք 0 0

9 Ապրանքներ 0 0

10 Տրված կանխավճարներ 0 0

11 Դեբիտորական պարտքեր բյուջեներին 0 0

12 Դեբիտորական պարտքեր սոցիալական վճարների մասով 0 0

13 Դեբիտորական պարտքեր աշխատավարձի մասով 0 0

14 Դեբիտորական պարտքեր շահաբաժինների մասով 0 0

15 Այլ դեբիտորական պարտքեր 0 0

16 Առհաշիվ անձանցից ստացման ենթակա գումարներ 0 0

17 Դրամական միջոցներ 2832647 2832647

18 Արժեթղթեր 0 0

19 Այլ ակտիվներ 0 0



20 Ընդամենը ակտիվներ (1-19 կետերի հանրագումար) 2832647 2832647

21 Ստացված վարկեր և փոխառություններ 0 0

22 Ստացված կանխավճարներ 2753347 2753347

23 Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեներին 0 0

24 Կրեդիտորական պարտքեր սոցիալական վճարների մասով 0 0

25 Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի մասով 0 0

26 Կրեդիտորական պարտքեր շահաբաժինների մասով 0 0

27 Կրեդիտորական պարտքեր գնումների մասով 79300 79300

28 Այլ կրեդիտորական պարտքեր 0 0

29 Առհաշիվ անձանց տրման ենթակա գումարներ 0 0

30 (կետն ուժը կորցրել է 31.10.14 N 761-Ն) 0 0

31 Ընդամենը պարտավորություններ (21-30-րդ կետերի հանրագումար) 2832647 2832647

Աղյուսակ 7. Եկամուտները` ըստ գործունեության տեսակների
Գործունեության տեսակը (կոդ) Տեսակարար կշիռը

(%)բաժին հատված խումբ դաս ենթադաս
S 9 4 9 9 0 100

Աղյուսակ N8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած արտահանման
        ծրագիր իրականացնող և այդ ծրագրում ընդգրկված` Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հարկ վճարողի

կամ ռեզիդենտ հարկ
        վճարողների խմբի մեջ մտնող հարկ վճարողների վերաբերյալ տեղեկություններ

N/N Հարկ վճարողի կամ
հարկ վճարողների

խմբի մեջ մտնող հարկ
վճարողների

անվանումները

Հարկ վճարողի կամ
հարկ վճարողների

խմբի մեջ մտնող հարկ
վճարողների ՀՎՀՀ

Ապրանքների
մաքսային արժեքը (ՀՀ

դրամ)

ոչ ռեզիդենտ
կազմակերպություններ
ին ՀՀ տարածքից դուրս

մատուցված
ծառայությունների և

(կամ)
        նրանց համար

կատարված
աշխատանքների
(բացառությամբ

շինարարական կամ
շինմոնտաժային)
աշխատանքների

արժեքը` (ՀՀ դրամ)

ՀՀ
ռեզիդենտ
բանկերում

բացված
բանկային

հաշիվների
ն

արտահան
ման

ծրագրին
վերաբերող

        
գործունեու

թյունից
մուտքագրվ

ած
արտարժույ

թի
գումարը

- - - - - -

Աղյուսակ N9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած ծրագիր
        իրականացնող և այդ ծրագրում ընդգրկված` բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս

շինարարության կամ
        շինմոնտաժային ոլորտում գործունեություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հարկ

վճարողի կամ ռեզիդենտ
        հարկ վճարողների խմբի մեջ մտնող հարկ վճարողների վերաբերյալ տեղեկություններ

N/N Հարկ վճարողի կամ հարկ վճարողների
խմբի մեջ մտնող հարկ վճարողների

անվանումները

Հարկ վճարողի կամ հարկ վճարողների
խմբի մեջ մտնող հարկ վճարողների ՀՎՀՀ

Շինարարական կամ
շինմոնտաժային
աշխատանքների

արժեքը` (ՀՀ դրամ)

Կազմակերպության տնօրեն ____________________________________________
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

Հաշվապահ ____________________________________________
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

ՇԱՀԵՆ ՇԱՀԻՆՅԱՆ

71l60904180013807830
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