
ՕՐԻՆԱԿ 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <SignedData Version="1.0"> 
- <Data> 
- <Declaration Id="a2" Version="1"> 
- <Header> 
- <Sender> 
- <!--  Հայտարարագիրը ներկայացնող կազմակերպության (անհատ ձեռներեցի) ՀՎՀՀ 
 
  -->  
  <Tin>00000019</Tin>  
  </Sender> 
- <!--  Հայտարարագրի տիպը, տվյալ դեպքում՝ միշտ D  
  -->  
  <Type>D</Type>  
- <!--  Հայտարարագրի ժամկետը, տվյալ դեպքում փոփոխել միայն տարին, որը 
որոշվում է year ատրիբուտով 
 
  -->  
  <Period type="yearly" value="00" year="2009" />  
  </Header> 
- <Body> 
- <Section1> 
- <!--  ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող ֆիզիկական անձի օրինակ  
  -->  
- <Record Index="0"> 
- <!--  Ֆիզիկական անձի անունը  
  -->  
  <FirstName>Հայկ</FirstName>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի ազգանունը  
  -->  
  <LastName>Ասատրյան</LastName>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը  
  -->  
  <PassportNumber>AA1981035</PassportNumber>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի անոձնագրի տրման օրը, yyyy-mm-dd ֆորմատով  
  -->  
  <PassportIssueDate>2010-07-23</PassportIssueDate>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի անձնագրի «Ում կողմից» դաշտը  
  -->  
  <PassportIssuedBy>014</PassportIssuedBy>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի քաղաքացիւոթյունը  
  -->  
  <Citizenship>ԱՄՆ</Citizenship>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի բնակության երկիրը  



  -->  
  <PermResCountry>ԱՄՆ</PermResCountry>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի բնակության քաղաքը  
  -->  
  <PermResCity>San Diego</PermResCity>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի բնակության հասցեի փողոցը  
  -->  
  <PermResStreet>Nobel Dr.</PermResStreet>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի բնակության հասցեի շենքի համարը  
  -->  
  <PermResHouseNo>2044</PermResHouseNo>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի բնակության հասցեի բնակարանի համարը  
  -->  
  <PermResAptNo>2</PermResAptNo>  
- <!--  Ոչ ռեզիդենտի՝ ՀՀ-ում բնակության քաղաքը  
  -->  
  <TempResCity>Երևան</TempResCity>  
- <!--  Ոչ ռեզիդենտի՝ ՀՀ-ում բնակության հասցեի փողոցը  
  -->  
  <TempResStreet>Ն. Դուման</TempResStreet>  
- <!--  Ոչ ռեզիդենտի՝ ՀՀ-ում բնակության հասցեի շենքի համարը  
  -->  
  <TempResHouseNo>55</TempResHouseNo>  
- <!--  Ոչ ռեզիդենտի՝ ՀՀ-ում բնակության հասցեի բնակարանի համարը  
  -->  
  <TempResAptNo>13</TempResAptNo>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի սոց. քարտի համարը  
  -->  
  <SocialCard>0123456789</SocialCard>  
- <!--  Վճարված եկամուտների գումարը  
  -->  
  <Amt>100000.0</Amt>  
- <!--  Պահված հարկի գումարը   
  -->  
  <Tax>10000.0</Tax>  
- <!--  Սոցիալական վճարը    
  -->  
  <Soc>3000</Soc>  
- <!--  Փաստացի վճարված գումարը    
  -->  
  <RealAmt>85000.0</RealAmt>  
  </Record> 
- <!--  ՀՀ ռեզիդենտ և քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձի օրինակ  
  -->  
- <Record Index="1"> 
- <!--  Ֆիզիկական անձի անունը  



  -->  
  <FirstName>Աշոտ</FirstName>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի ազգանունը  
  -->  
  <LastName>Պետրոսյան</LastName>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը  
  -->  
  <PassportNumber>AA1981036</PassportNumber>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի անոձնագրի տրման օրը, yyyy-mm-dd ֆորմատով  
  -->  
  <PassportIssueDate>2010-07-23</PassportIssueDate>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի անձնագրի «Ում կողմից» դաշտը  
  -->  
  <PassportIssuedBy>014</PassportIssuedBy>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի քաղաքացիւոթյունը  
  -->  
  <Citizenship>ՀՀ</Citizenship>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի բնակության երկիրը  
  -->  
  <PermResCountry>Հայաստան1111</PermResCountry>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի բնակության քաղաքը  
  -->  
  <PermResCity>Երևան</PermResCity>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի բնակության հասցեի փողոցը  
  -->  
  <PermResStreet>Մաշտոցի պ.</PermResStreet>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի բնակության հասցեի շենքի համարը  
  -->  
  <PermResHouseNo>44</PermResHouseNo>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի բնակության հասցեի բնակարանի համարը  
  -->  
  <PermResAptNo>2</PermResAptNo>  
- <!--  Ֆիզիկական անձի սոց. քարտի համարը  
  -->  
  <SocialCard>0123456789</SocialCard>  
- <!--  Վճարված եկամուտների գումարը  
  -->  
  <Amt>100000.0</Amt>  
- <!--  Պահված հարկի գումարը   
  -->  
  <Tax>10000.0</Tax>  
- <!--  Սոցիալական վճարը    
  -->  
  <Soc>3000</Soc>  
- <!--  Փաստացի վճարված գումարը     
  -->  



  <RealAmt>85000.0</RealAmt>  
  </Record> 
  </Section1> 
  </Body> 
  </Declaration> 
  </Data> 
  </SignedData> 
 


