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Ձեռնարկության անունից սեփականություն հայցելու նպատակով խնդրում ենք 

տրամադրել հետևյալը՝   

 

1. Լրացված Հայցի հաստատման ձևաթուղթ՝ ստորագրված ձեռնարկության անունից 

ստորագրելու իշխանություն ունեցող անձի կողմից, ինչպես օրինակ՝ պաշտոնատար 

անձ, գլխավոր գործընկեր կամ միակ սեփականատեր1, կամ կորպորատիվ 

աշխատակցի կողմից, որին կորպորատիվ պաշտոնատար անձը շնորհել է 

ստորագրելու իշխանությունը:  

A. Հայցի հաստատման ձևաթուղթը պետք է վավերացվի նոտարի կողմից, եթե՝ 

1) Հայցի ընդհանուր արժեքը կազմում է $1,000 կամ ավել,  

2) Հայցն անվտանգ ավանդների արկղի պարունակության համար է, կամ 

3) Հայցն արժեթղթերի համար է, ինչպիսիք են՝ 

a) Բաժնետոմսեր, 

b) Փոխադարձ հիմնադրամներ, 

c) Պարտատոմսեր կամ 

d) Պարտագրեր: 

 

2. Ձեր վարորդական իրավունքի կամ նահանգի կողմից տրված ինքնությունը հաստատող 

լուսանկարով քարտի պատճենը:  

A. Եթե դուք ԱՄՆ քաղաքացի եք և չունեք վավեր վարորդական իրավունք կամ 

նահանգի կողմից տրված ինքնությունը հաստատող լուսանկարով քարտ, դուք 

կարող եք տրամադրել՝ 

1) Ինքնությունը հաստատող ռազմական քարտ, կամ 

2) Ձեր վավեր անձնագրի առաջին և վերջին էջերի գունավոր պատճենը: 

B. Եթե օտարերկրյա քաղաքացի եք, ներկայացրեք ձեր վավեր անձնագրի 

առաջին և վերջին էջերի գունավոր պատճենը:  

1) Եթե անձնագիր չունեք, ներկայացրեք առնվազն երկու տեսակի 

պետության կողմից տրված ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ2:  

Հնարավոր փաստաթղթերից են՝  

                                                           
1 Հայցվորը պետք է ապացուցի սեփականության իրավունքը:  Համաձայն Կալիֆորնիայի 

Քաղաքացիական ընթացակարգի օրենսգրքի հատված 1540-ի (a) և (d) ենթամասերի՝ սեփականատերն 

այն անձն է, որն ուներ սեփականության իրավական իրավունքը, նախքան այն անցել է նահանգին:  

Կորպորացիայի դեպքում գլխավոր կորպորացիան իր մասնաճյուղային կորպորացիայի բաժնետերն է 

միայն, և իր մասնաճյուղի կորպորատիվ սեփականության տերը չէ:  Հետևաբար գլխավոր 

կորպորացիան, անկախ ունեցած բաժնետոմսերի տոկոսից, չի հանդիսանում մասնաճյուղի չհայցված 

սեփականության իրական սեփականատերը: 
2 Մենք կարող ենք դիմել ձեզ օտարերկրյա փաստաթղթերի իսկությունը հաստատելու նպատակով:  
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a) Ձեր վավերացված ծննդյան վկայականի պատճենը. եթե այն 

անգլերենից բացի մեկ այլ լեզվով է, ապա անհրաժեշտ է 

վավերացված անգլերեն թարգմանությունը 

b) Ձեր ընթացիկ քվեարկողի գրանցման քարտի պատճենը 

c) Ձեր ընթացիկ ինքնությունը հաստատող հյուպատոսական 

քարտի պատճենը 

d) Ձեր ընթացիկ ռեզիդենտի վիզայի պատճենը  

 

3. Եթե սեփականություն եք հայցում Կորպորացիայի անունից, ապացույց տրամադրեք, 

որ դուք պաշտոնատար անձ եք, կամ որ պաշտոնատար անձը ձեզ շնորհել է 

ստորագրելու իշխանությունը:  

A. Եթե դուք պաշտոնատար անձ եք, ապա պաշտոնատար անձ լինելու 

ապացույց: Հնարավոր փաստաթղթերից են3՝  

1) Կորպորատիվ բանաձև,  

2) Ամենաթարմ Տեղեկությունների հայտարարագիրը4, որը տրամադրվել է 

Նահանգի քարտուղարին (Secretary of State, SOS),  

a) Եթե Տեղեկությունների հայտարարագիրն ուղարկվել 

էլեկտրոնային ձևով, տրամադրեք Տեղեկությունների 

հայտարարագրի պատճենը և SOS-ին վճարման անդորրագրի 

պատճենը: 

3) Կազմալուծման վկայական կամ 

4) Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող են ընդունվել, եթե ապացուցում են, որ 

դուք կորպորատիվ պաշտոնատար անձ եք:  

B. Եթե դուք կորպորացիայի աշխատակից եք, որին կորպորատիվ պաշտոնատար 

անձը շնորհել է ստորագրելու իշխանությունը, տրամադրեք ստորագրելու ձեր 

իրավունքի ապացույցը: Հնարավոր փաստաթղթերից են5՝ 

1) Լիազորման նամակ և ապացույց, որ լիազորումը տվող անհատը 

կորպորատիվ պաշտոնատար անձ է (տե՛ս վերոնշյալ փաստաթղթերը), 

2) Կորպորատիվ քարտուղարի վկայագիր (կամ այլ պաշտոնատար անձի 

վկայական) և ապացույց, որ լիազորումը տվող անհատը կորպորատիվ 

պաշտոնատար անձ է (տե՛ս վերոնշյալ փաստաթղթերը), 
                                                           
3 Չնայած որ այս փաստաթղթերը միայն առաջարկություն են, սակայն եթե հայցվորը չի կարող 

ապացուցել և սեփականության իրավունքը, և ձեռնարկության անունից հայցելու իրավասությունը, 

հնարավոր է, որ մենք չկարողանանք վճարել հայցի համար: 
4 Եթե ձեր ձեռնարկությունը Կալիֆորնիայում չի գործում, տրամադրեք համարժեք փաստաթղթեր, 

որոնք ներկայացվել են ձեր ձեռնարկության գործունեության տարածքի նահանգին: 
5 Չնայած որ այս փաստաթղթերը միայն առաջարկություն են, սակայն եթե հայցվորը չի կարող 

ապացուցել և սեփականության իրավունքը, և ձեռնարկության անունից հայցելու իրավասությունը, 

հնարավոր է, որ մենք չկարողանանք վճարել հայցի համար: 
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3) Կորպորատիվ կանոնադրություն, 

4) Կորպորատիվ բանաձև, կամ 

5) Խորհրդի հանդիպման արձանագրություններ: 

 

4. Եթե սեփականություն եք հայցում Սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության անունից, ապացույց տրամադրեք, որ դուք տնօրեն եք կամ 

պաշտոնատար անձ եք: Հնարավոր փաստաթղթերից են6՝ 

A. Ընկերության բանաձև, 

B. Աշխատանքային պայմանագիր, 

C. Կազմակերպության հոդվածներ, 

D. Ամենաթարմ Տեղեկությունների հայտարարագիրը7, որը տրամադրվել է SOS-

ին,  

1) Եթե ձեռնարկությունը Տեղեկությունների հայտարարագիրն ուղարկել է 

էլեկտրոնային ձևով, տրամադրեք Տեղեկությունների հայտարարագրի 

պատճենը և SOS-ին վճարման անդորրագրի պատճենը: 

E. Կազմալուծման վկայական կամ 

F. Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող են ընդունվել, եթե ապացուցում են, որ դուք 

տնօրեն եք կամ պաշտոնատար անձ եք: 

 

5. Եթե սեփականություն եք հայցում Սահմանափակ ընկերակցության անունից, 

ապացույց տրամադրեք, որ դուք գլխավոր գործընկեր եք: Հնարավոր փաստաթղթերից 

են5՝ 

A. Սահմանափակ ընկերակցության վկայականը7, որը տրամադրվել է SOS-ին,  

B. Ընկերակցության պայմանագիր,  

C. Կազմալուծման վկայական կամ 

D. Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող են ընդունվել, եթե ապացուցում են, որ դուք 

գլխավոր գործընկեր եք: 
 

6. Եթե սեփականություն եք հայցում Սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերակցության անունից, ապացույց տրամադրեք, որ դուք գլխավոր գործընկեր եք:  

Հնարավոր փաստաթղթերից են5՝ 

A. Սահմանափակ ընկերակցության պայմանագիրը7, որը տրամադրվել է SOS-ին, 

B. Ընկերակցության պայմանագիր,  

                                                           
6 Չնայած որ այս փաստաթղթերը միայն առաջարկություն են, սակայն եթե հայցվորը չի կարող 

ապացուցել և սեփականության իրավունքը, և ձեռնարկության անունից հայցելու իրավասությունը, 

հնարավոր է, որ մենք չկարողանանք վճարել հայցի համար: 
7 Եթե ձեր ձեռնարկությունը Կալիֆորնիայում չի գործում, տրամադրեք համարժեք փաստաթղթեր, 

որոնք ներկայացվել են ձեր ձեռնարկության գործունեության տարածքի նահանգին: 
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C. Կազմալուծման վկայական կամ 

D. Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող են ընդունվել, եթե ապացուցում են, որ դուք 

գլխավոր գործընկեր եք: 
 

7. Եթե սեփականություն եք հայցում Լիակատար ընկերակցության անունից, ապացույց 

տրամադրեք, որ դուք գլխավոր գործընկեր եք: Հնարավոր փաստաթղթերից են5՝ 

A. Ընկերակցության իրավասության հայտարարագիր,   

B. Ընկերակցության պայմանագիր,  

C. Կազմալուծման վկայական կամ 

D. Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող են ընդունվել, եթե ապացուցում են, որ դուք 

գլխավոր գործընկեր եք: 
 

8. Եթե սեփականություն եք հայցում Միակ սեփականատիրության անունից, 

տրամադրեք՝ 

A. Ընթացիկ կամ վերջնական դաշնային եկամտահարկի զեկույց, ներառյալ՝ 

Schedule C,  

B. Ամենաթարմ բիզնես լիցենզիա կամ հաստատության թույլտվություն, և 

C. Ֆիկտիվ բիզնես անվան զեկույց (վարչաշրջանին ներկայացված), եթե 

կիրառելի է: 
 

9. Ձեր ձեռնարկությանը տրված Դաշնային գործատուի ինքնության համարի (Federal 

Employer Identification Number, FEIN)8 ապացույց: Հնարավոր փաստաթղթերից են՝  

A. IRS-ից ստացված «Հաստատման նամակ», որը ցույց է տալիս FEIN-ի 

հատկացումը  

B. Հարկերի մասին ստացված հաշվետվության պատճեն, ինչպես օրինակ՝ 

 IRS ձև 1098՝ վճարված տոկոսի հաշվետվություն 

 IRS ձև 1099-INT կամ 1099-DIV՝ վաստակած տոկոսի կամ շահաբաժնի 

հաշվետվություն  

C. IRS-ի կողմից FEIN-ի հատկացման ինտերնետային հաստատման էջը 

 

10. Ապացույց, որ ձեռնարկությունը ներկայումս գործում է կամ փոստառաքումներ է 

ստանում ներկա փոստային հասցեում: Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

A. Ամենաթարմ բիզնես լիցենզիա կամ հաստատության թույլտվություն 

B. Հարկերի մասին ստացված հաշվետվության պատճեն, ինչպես օրինակ՝ 

 IRS ձև 1098՝ վճարված տոկոսի հաշվետվություն 

 IRS ձև 1099-INT կամ 1099-DIV՝ վաստակած տոկոսի կամ շահաբաժնի 

                                                           
8 Մենք չենք ընդունի եկամտահարկի զեկույցներ կամ IRS ձև SS-4 դիմումը կամ W-9՝ FEIN-ը 

հաստատելու նպատակով: 
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հաշվետվություն  

C. Հիպոտեկայի հաշվետվության պատճեն կամ անշարժ գույքի հարկային հաշիվ 

D. Հեռախոսի, հեռուստացույցի կամ կոմունալ ծառայության բնօրինակ հաշիվ 

E. Բանկային կամ վարկային քարտի բնօրինակ հաշվետվություն 

 

11. Ապացույց, որ ձեռնարկությունը գործում է կամ փոստառաքումներ է ստանում 

զեկուցված հասցեում:  Կարող եք գտնել սեփականատիրոջ զեկուցված հասցեն հայցի 

մանրամասների էջում, որը տպվել է ձեր հայցի ձևաթղթի հետ միասին:  Եթե ձեր 

հայցի համար չեք կարող տրամադրել այս փաստաթղթերը, մենք կարող ենք դիմել ձեզ 

լրացուցիչ տեղեկությունների համար: Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

A. Զեկուցող ընկերությունից ստացված բնօրինակ հաշիվ կամ հաշվի 

հաշվետվություն 

B. Բիզնես լիցենզիայի պատճեն 

C. Հարկերի մասին ստացված հաշվետվության պատճեն, ինչպես օրինակ՝ 

 IRS ձև 1098՝ վճարված տոկոսի հաշվետվություն 

 IRS ձև 1099-INT կամ 1099-DIV՝ վաստակած տոկոսի կամ շահաբաժնի 

հաշվետվություն 

D. Հիպոտեկայի հաշվետվության պատճեն կամ անշարժ գույքի հարկային հաշիվ 

E. Հեռախոսի, հեռուստացույցի կամ կոմունալ ծառայության բնօրինակ հաշիվ 

F. Բանկային կամ վարկային քարտի բնօրինակ հաշվետվություն 

 

12. Եթե զեկուցված հասցեն չկա հայցի մանրամասների էջում, որը տպվել է ձեր հայցի 

ձևաթղթի հետ միասին, ապացույց տրամադրեք, որ սեփականությունը պատկանում է 

հայցվորի ձեռնարկությանը:  Եթե ձեր հայցի համար չեք կարող տրամադրել այս 

փաստաթղթերը, մենք կարող ենք դիմել ձեզ լրացուցիչ տեղեկությունների համար:  

Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

A. Բանկի բնօրինակ հաշվետվություն (եթե սեփականությունը բանկից է կամ 

ֆինանսական հիմնարկությունից է) 

B. Բաժնետոմսի վկայականի պատճեն կամ հաշվի բնօրինակ հաշվետվություն 

(եթե սեփականությունը ներդրումային ընկերությունից է) 

C. Զեկուցող ընկերությունից ստացված բնօրինակ ֆակտուրա կամ անդորրագիր 

D. Անվտանգ ավանդների արկղի պարունակության ցուցակ (եթե 

սեփականությունն անվտանգ ավանդների արկղից է) 

 

13. Եթե սեփականություն եք հայցում մի ձեռնարկության համար, որը միավորվել է կամ 

վաճառվել է մեկ այլ ձեռնարկությանը, տրամադրեք միավորման կամ վաճառքի 

պայմանագրի պատճենը:  
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14. Եթե սեփականություն եք հայցում մի ձեռնարկության համար, որը նախկինում 

կասեցվել է SOS-ի կամ Արտոնության հարկի խորհրդի (Franchise Tax Board, FTB) 

կողմից, ապացույց տրամադրեք, որ ձեռնարկությունն այլևս կասեցված չէ:  

A. Եթե ձեռնարկությունը կասեցվել էր SOS-ի կողմից, տրամադրեք Լավ 

կարգավիճակի մասին վկայական9: Կարող եք ձեռք բերել այս վկայականը՝ 

դիմելով SOS Տեղեկությունների ծառայության գրասենյակ՝ (916) 657-5448 

հեռախոսահամարով, կամ հետևելով ցուցումներին, որոնք զետեղված են 

Տեղեկության խնդրանքների իրենց կայքէջում՝ 

http://www.sos.ca.gov/business/be/information-requests.htm:  

B. Եթե ձեռնարկությունը կասեցվել էր FTB-ի կողմից, տրամադրեք Միավորի 

կարգավիճակի նամակի պատճեն:  Կարող եք ձեռք բերել նամակը՝ դիմելով 

FTB՝ Franchise Tax Board, P.O. Box 942857, Sacramento, CA 94244-2250, կամ 

այցելելով FTB կայքէջը՝ https://www.ftb.ca.gov/online/self_serve_entity_status_letter/:  

 

15. Եթե հայցում եք Հանքերի իրավունքներ կամ հոնորարներ, ապացույց տրամադրեք, որ 

սեփականությունը պատկանում է հայցվորի ձեռնարկությանը: Հնարավոր 

փաստաթղթերից են՝ 

A. Հոնորարի վճարման պատճեն (չեկի կտրոն կամ չեկի պատճեն) 

B. Բաժանման հրաման 

C. IRS ձև 1099-MISC՝ վաստակած բազմազան եկամտի հաշվետվություն 

D. Հոնորարների հաշվետվություն (ընկերությունից) 

 

16. Եթե ձեր կողմից հայցվող սեփականությունը բանակցելի գործիք է, ինչպես օրինակ՝ չեկ, 

գանձապահի չեկ, ճամփորդի չեկ, չօգտագործված նվերի քարտ, վճարագիր, 

պարտատոմս կամ պարտատոմսի կուպոն, և դուք ունեք բնօրինակ գործիքը, ապա 

հայցի հետ միասին տրամադրեք բանակցելի գործիքի պատճենը:  Եթե մենք որոշենք, 

որ մեզ մոտ են ձեր ֆոնդերը, մենք կկապվենք ձեզ հետ լրացուցիչ տեղեկությունների 

համար: 

 

Ուղարկեք բոլոր փաստաթղթերն այստեղ՝  State Controller’s Office  

Unclaimed Property Division  

P.O. Box 942850  

Sacramento, CA 94250-5873  

 

 

 

                                                           
9 Եթե ձեր ձեռնարկությունը Կալիֆորնիայում չի գործում, տրամադրեք համարժեք փաստաթղթեր, 

որոնք ներկայացվել են ձեր ձեռնարկության գործունեության տարածքի նահանգին: 

http://www.sos.ca.gov/business/be/information-requests.htm
https://www.ftb.ca.gov/online/self_serve_entity_status_letter/
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Եթե հարցեր ունեք այս հրահանգների կամ պահանջվող փաստաթղթերի վերաբերյալ, 

խնդրում ենք զանգահարել մեզ (800) 992-4647 հեռախոսահամարով:  

 

Ակնարկ. եթե չվճարված պարտք ունեք Կալիֆորնիայի նահանգին, քաղաքին կամ 

վարչաշրջանի գործակալությանը, ձեր չհայցված սեփականության վճարումը կարող է 

օգտագործվել պարտքը վճարելու համար: 


