
Հավելված N 1 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

 

 

Հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնելու համար արտոնագրային 

վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մեծությանը համապատասխան սահմանված 

մեկամսյա դրույքաչափը 

 

 

Ելակետայի

ն տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեծությանը համապատասխան սահմանված մեկամսյա 

դրույքաչափը՝ ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ 

դրամներով) 
Երևան 

քաղաք 

մարզկենտրո

ններ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոնների 

և սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամեր

ձ 

համայնքներ 

տարածք,  

մինչև 20 մ2   
ներառյալ 

30000 21000 21000 10500 5250 

տարածք, 

20-ից մինչև 

50 մ2   
ներառյալ 

30000 

գումարած 

20 մ2   
գերազանց

ող 

մինչև 

յուրաքանչյ

ուր 

10 մ2   
համար` 

15000 

21000 

գումարած  

20 մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

10500 

21000 գումարած 

20 մ2   գերազանցող 

մինչև յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

10500 

10500 

գումարած 

20 մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

5250 

5250 

գումարած  

20 մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

2625 

տարածք,  

50 մ2   
ավելի` մինչև 

300 մ2   
ներառյալ 

75000 

գումարած 

50 մ2   
գերազանց

ող  

մինչև 

յուրաքանչյ

ուր 

10 մ2   
համար` 

21000 

52500 

գումարած  

50 մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

15000 

52500 գումարած 

50 մ2   գերազանցող 

մինչև յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

15000 

52500 

գումարած 

50 մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

15000 

13125 

գումարած  

50 մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

7500 



տարածք,  

300 մ2   
ավելի` մինչև 

500 մ2   
ներառյալ 

600000 

գումարած  

300 մ2   
գերազանց

ող մինչև 

յուրաքանչյ

ուր 10 մ2   
համար` 

12000 

427500 

գումարած 300 

մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

8000 

427500 գումարած 

300 մ2   
գերազանցող մինչև 

յուրաքանչյուր 10 մ2   
համար` 8000 

427500 

գումարած 300 

մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

8000 

200625 

գումարած  

300 մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

4000 

տարածք,  

500 մ2   
մակերեսից 

ավելի 

840000 

գումարած  

500 մ2   
գերազանց

ող մինչև 

յուրաքանչյ

ուր  

10 մ2   
համար` 

6000 

587500 

գումարած 500 

մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

3500 

587500 գումարած 

500 մ2   
գերազանցող մինչև 

յուրաքանչյուր 10 մ2   
համար` 3500 

587500 

գումարած 500 

մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

3500 

280625 

գումարած 

500 մ2   
գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

10 մ2   համար` 

1750 

 
 

 

Հավելված N 2 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 

Թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրման գործունեության համար 

արտոնագրային վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար 

սահմանված ամսական դրույքաչափը 
 
 

Ելակետ

ային 

տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը՝ 

ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտրոն

ներ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոնների 

և սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամերձ 

համայնքներ 

Մեքենա

-ների 

քանակ 

9500 5600 5600 2800 1400 

 

 

 



 

Հավելված N 3 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 
Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար արտոնագրային 

վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական 

դրույքաչափը 

 

Ելակետ

ային 

տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը՝ 

ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտրո

ններ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոնների 

և սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամերձ 

համայնքներ 

Աշխատ

ատեղեր

ի 

քանակ 

15000 12000 9000 4500 2250 

 
Հավելված N 4 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

 

Ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) միջոցով իրականացվող գործունեության 

համար արտոնագրային վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար 

սահմանված ամսական դրույքաչափը 
 

Ելակետ

ային 

տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը՝ 

ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտրոն

ներ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոններ

ի և 

սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամերձ 

համայնքներ 

Աշխատ

ատեղեր

ի 

քանակ 

15000 12000 12000 6000 3000 



Հավելված N 5 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 

Ավտոկանգառների գործունեության համար արտոնագրային վճարի հաշվարկման 

ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը 

 

Ելակետ

ային 

տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը՝ 

ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտրոնն

եր 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոններ

ի և 

սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամերձ 

համայնքներ 

տարածք 

(1 քմ) 

600 120 120 60 30 

 

 

 

Հավելված N 6 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 

Բիլիարդ խաղի կազմակերպման գործունեության համար արտոնագրային վճարի 

հաշվարկման ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական 

դրույքաչափը 

Ելակետայ

ին տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը՝ 

ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտր

ոններ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոնների 

և սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամերձ 

համայնքներ 

Խաղասեղ

անների 

քանակ 

40000 20000 20000 10000 5000 

 

 

 



Հավելված N 7 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 

Սեղանի թենիս խաղի կազմակերպման գործունեության համար արտոնագրային վճարի 

հաշվարկման ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական 

դրույքաչափը 

 

Ելակետայ

ին տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական 

դրույքաչափը՝ ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ 

դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտրո

ններ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոններ

ի և 

սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամերձ 

համայնքներ 

Խաղասեղ

անների 

քանակ 

10000 7000 6000 5000 1000 

 

 

Հավելված N 8 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 

Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման 

գործունեության համար արտոնագրային վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մեկ 

միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը 

 

Ելակետայ

ին տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը՝ 

ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտր

ոններ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոնների 

և սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամերձ 

համայնքներ 

Ավտոմատ

ների 

քանակ 

5000 4000 3000 2000 1000 

 



Հավելված N 9 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 

Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման 

գործունեության համար արտոնագրային վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մեկ 

միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը 

 

Ելակետայ

ին տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը՝ 

ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտր

ոններ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոնների 

և սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամերձ 

համայնքներ 

Ավտոմատ

ների 

քանակ 

5000 4000 3000 2000 1000 

 
 

Հավելված N 10 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 

Ստոմատոլոգիական գործունեության համար արտոնագրային վճարի հաշվարկման 

ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը 

 

Ելակետայ

ին տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը՝ 

ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտրո

ններ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոնների 

և սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամերձ 

համայնքներ 

Բազկաթոռ

ների 

քանակ 

80000 57000 57000 28500 14000 

 
 



Հավելված N 11 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 

Ատամնատեխնիկական գործունեության համար արտոնագրային վճարի հաշվարկման 

ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը 

 

Ելակետայ

ին տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը՝ 

ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտրոն

ներ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոնների 

և սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամերձ 

համայնքներ 

Աշխատատ

եղերի 

քանակ  

80000 57000 57000 28500 14000 

 

 

 

Հավելված N 12 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 

Անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեության 

համար արտոնագրային վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար 

սահմանված ամսական դրույքաչափը 

 

Ելակետայ

ին տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեկ միավորի համար սահմանված ամսական դրույքաչափը՝ 

ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտրոն

ներ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոնների 

և սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահմանամերձ 

համայնքներ 

Աշխատողն

երի թիվ 

60000 50000 45000 40000 10000 

 
 

 

 



Հավելված N 13 

«Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 

Առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներ) վաճառասեղանների կամ 

վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից 

պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի առքուվաճառքի գործունեության համար 

արտոնագրային վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մեծությանը համապատասխան 

սահմանված մեկամսյա դրույքաչափը 

 

Ելակետայ

ին տվյալ 

Ելակետային տվյալի մեծությանը համապատասխան սահմանված մեկամսյա 

դրույքաչափը՝ ըստ գործունեության իրականացման բնակավայրերի (ՀՀ 

դրամներով) 

Երևան 

քաղաք 

մարզկենտրոն

ներ 

քաղաքային 

համայնքներ 

(բացառությամբ 

Երևան քաղաքի, 

մարզկենտրոնների 

և սահմանամերձ 

քաղաքային 

համայնքների) 

գյուղական 

համայնքներ 

(բացառությամ

բ 

սահմանամերձ 

գյուղական 

համայնքների) 

 

սահման

ամերձ 

համայնք

ներ 

վաճառա-

սեղան կամ 

վաճառակե

տ մինչև 

0.5 մ2  
ներառյալ 

35000  
գումարած 

0.5 մ2 

գերազանց

ող մինչև 

յուրաքանչյ

ուր 0.1 

մ2 համար` 

7000 

25000  
գումարած  

0.5 մ2 

գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

0.1 մ2համար` 

5000 

20000 գումարած 

0.5 մ2 

գերազանցող մինչև 

յուրաքանչյուր 0.1 

մ2 համար` 4000 

15000 

գումարած 

0.5 մ2 

գերազանցող 

մինչև 

յուրաքանչյուր 

0.1 մ2 համար` 

3000 

0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


