
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՕՐԵՆՔԸ   
  Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 

27 դեկտեմբերի 1997 թ.   
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 19. Լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու 
նպատակով լիցենզիաներ, արտոնագրեր (թույլտվություններ) 
տալու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը 

  
Լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով 
լիցենզիաներ, արտոնագրեր (թույլտվություններ) տալու համար պետական տուրքը 
գանձվում է հետևյալ դրույքաչափերով. 
  

 
18. 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ 
  

 18.1 լիցենզավորման ենթակա 
գործունեության տեսակների 
վերաբերյալ օրենքով 
նախատեսված 
փորձաքննությունների 
իրականացման համար` 
տարեկան 

բազային տուրքի 
25-ապատիկի չափով 

 18.2 (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-117-Ն)  
 18.3  (ենթակետն ուժը կորցրել է 08.12.10 ՀՕ-242-Ն) 

 18.4 (ենթակետն ուժը կորցրել է 08.12.10 ՀՕ-242-Ն) 

 18.5 (ենթակետն ուժը կորցրել է 08.12.11 ՀՕ-338-Ն)  
 18.6 (ենթակետն ուժը կորցրել է 08.12.10 ՀՕ-242-Ն) 



 18.7 (ենթակետն ուժը կորցրել է 11.12.02 ՀՕ-482-Ն)  
 18.8 (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-124-Ն)  

 18.8.1 (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-124-Ն)  
 18.9 (ենթակետն ուժը կորցրել է 08.12.10 ՀՕ-242-Ն) 

 18.10 (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-124-Ն)  
 18.11 (ենթակետն ուժը կորցրել է 08.12.10 ՀՕ-242-Ն) 

 18.12* Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ 
նյութերի կամ Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
դրանց  
պրեկուրսորների` 

 

  - արտադրություն` տարեկան բազային տուրքի 
100-ապատիկի չափով 

  - արտահանում, ներմուծում կամ 
մեծածախ առևտուր` տարեկան  

բազային տուրքի 
100-ապատիկի չափով 

 18.13* (ենթակետն ուժը կորցրել է 04.02.10 ՀՕ-13-Ն) 

 18.14 (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-124-Ն)  
 18.14.1. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-124-Ն)  
 18.14.2. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-124-Ն)  
 18.14.3. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-124-Ն)  
 19. Բացի սույն հոդվածի 1-18.14-րդ 

կետերում, ինչպես նաև 191-րդ և 
192-րդ հոդվածներում նշված 
դեպքերից` 

  

 
  ֆիզիկական անձանցից` 

տարեկան 
բազային տուրքի 
10-ապատիկի չափով 

 
  իրավաբանական անձանցից` 

տարեկան 
բազային տուրքի 
50-ապատիկի չափով 



 20. լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու 
համար 

լիցենզիայի տվյալ 
տեսակը տալու համար 
սահմանված 
դրույքաչափի կրկնակի 
չափով, բայց ոչ ավելի 
բազային տուրքի 24-
ապատիկից 

 21. Լիցենզիայի ներդիրի 
կրկնօրինակը  
տալու համար 

բազային տուրքի 
10-ապատիկի չափով 

 22. լիցենզիայի վերաձևակերպման 
համար 

բազային տուրքի 
10-ապատիկի չափով 

 23. լիցենզիաների 
գրանցամատյանից այլ անձանց 
տեղեկությունների 
տրամադրման համար 
 
շարադրվել է նոր 
խմբագրությամբ՝  
լիցենզիաների էլեկտրոնային 

գրանցամատյանից այլ անձանց 

յուրաքանչյուր տեղեկատվության 

տրամադրման համար՝ 

 

բազային տուրքի 
եռապատիկի չափով  
 

 

-թղթային տարբերակով                            

բազային տուրքի 

եռապատիկի չափով 

 -էլեկտրոնային        

տարբերակով                    

բազային տուրքի 

չափով 

 24. լիցենզիայի ժամկետի 
երկարաձգման համար 

բազային տուրքի 
եռապատիկի չափով 

 25. բացառությամբ սույն հոդվածի 
9.1-9.6-րդ, 14.2-րդ, 14.3-րդ, 17.1-
17.6-րդ և 18.14-րդ կետերում 
նշված լիցենզավորման ենթակա  
գործունեության տեսակների, 
մեկից ավելի յուրաքանչյուր 
վայրում ևս լիցենզավորման  
ենթակա նույն գործունեության 
տեսակով զբաղվելու լիցենզիայի 

տվյալ լիցենզիայի 
տրման համար 
սահմանված պետական 
տուրքի դրույքաչափի 
հիսուն 
տոկոսի չափով 



տրման համար` 
տարեկան   

 

 

Հոդված 20.1. Օրենքով սահմանված դեպքերում ծանուցման ենթակա 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու համար 

պետական տուրքի դրույքաչափերը   
1. Ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու 

համար պետական տուրքը գանձվում է հետևյալ դրույքաչափերով. 

1) հրագործական ապրանքների արտադրության, ներմուծման կամ 
առևտրի իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար՝   
ֆիզիկական անձանցից տարեկան 

բազային տուրքի 
10-ապատիկի 
չափով 

իրավաբանական անձանցից տարեկան 
բազային տուրքի 
50-ապատիկի 
չափով 

2) անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող 
կենսապատվաստուկների, շիճուկների և ախտորոշիչ միջոցների 
արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար 

տարեկան 
բազային տուրքի 
200-ապատիկի 
չափով 

3) անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության իրականացման 
իրավունք ձեռք բերելու համար՝   
ֆիզիկական անձանցից տարեկան 

բազային տուրքի 
10-ապատիկի 
չափով 

իրավաբանական անձանցից տարեկան 
բազային տուրքի 
50-ապատիկի 
չափով 

4) բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական 
միջոցների արտադրության և (կամ) վաճառքի իրականացման 
իրավունք ձեռք բերելու համար՝   



ֆիզիկական անձանցից տարեկան 
բազային տուրքի 
10-ապատիկի 
չափով 

իրավաբանական անձանցից տարեկան 
բազային տուրքի 
50-ապատիկի 
չափով 

5) թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ «Արտաքին 
տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ 
ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 
ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ 
սպիրտային խմիչքների, 2208 ծածկագրին դասվող` միայն 
պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) թորված 
40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների, 
ինչպես նաև խաղողի օղիների և խաղողի օղու թորվածքների 
արտադրության) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի 
արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար 

տարեկան 
բազային 
տուրքի 15000-
ապատիկի 
չափով 

6) «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող 
լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ 
պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրության 
իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար 

տարեկան 
բազային տուրքի 
1000-ապատիկի 
չափով 

7) «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող` 
միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) 
թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային 
խմիչքների արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու 
համար 

տարեկան 
բազային տուրքի 
50-ապատիկի 
չափով 

7.1) խաղողի օղիների և խաղողի օղու թորվածքների արտադրության 
իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար  

տարեկան 
բազային տուրքի 
50-ապատիկի 
չափով 

8) գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների 
արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար 

տարեկան 
բազային տուրքի 
25-ապատիկի 
չափով 

9) գարեջրի արտադրության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու 
համար 

տարեկան 
բազային տուրքի 



500-ապատիկի 
չափով 

10) առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման իրականացման 
իրավունք ձեռք բերելու համար՝   
ա. Երևան քաղաքում տարեկան 

բազային տուրքի 
1000-ապատիկի 
չափով 

բ. մարզկենտրոններում տարեկան 
բազային տուրքի 
500-ապատիկի 
չափով 

գ. Երևան քաղաքից և մարզկենտրոններից դուրս տարեկան 
բազային տուրքի 
300-ապատիկի 
չափով 

11) «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող 
օղու ներմուծում իրականացնելու իրավունք ձեռք բերելու համար 

տարեկան 
բազային տուրքի 
15000-
ապատիկի 
չափով 

12) թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և 
հարգադրոշմման իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար 

տարեկան 
բազային տուրքի 
200-ապատիկի 
չափով: 

2. Բացառությամբ սույն օրենքի 20.1-ին հոդվածի 1-ին կետի 10-րդ ենթակետում 
նշված ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակի, մեկից ավելի յուրաքանչյուր 
վայրում ևս ծանուցման ենթակա նույն տեսակի գործունեության իրականացման 
իրավունք ձեռք բերելու համար տարեկան տվյալ գործունեության իրականացման 
իրավունք ձեռք բերելու համար՝ սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափի 
հիսուն տոկոսի չափով: 

3. Ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման 
գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար՝ բազային 
տուրքի եռապատիկի չափով: 

շարադրվել է նոր խմբագրությամբ՝ 
3. Ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման 

էլեկտրոնային գրանցամատյանից այլ անձանց յուրաքանչյուր տեղեկատվության 
տրամադրման համար՝ թղթային տարբերակով  բազային տուրքի եռապատիկի չափով, 
էլեկտրոնային տարբերակով բազային տուրքի չափով: 



4. Եթե «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի համաձայն ծանուցում ներկայացրած անձը պարտավոր է 
ծանուցման ենթակա գործունեությունն իրականացնել միայն ծանուցման մեջ նշված 
վայրում, ապա մեկից ավելի վայրերում ծանուցման ենթակա նույն գործունեության 
իրականացման վերաբերյալ միաժամանակ ծանուցումներ ներկայացնելու դեպքում 
ծանուցումներ ներկայացրած անձը կարող է ինքնուրույն ընտրել այն ծանուցումը, 
որում նշված վայրում գործունեության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու 
համար սույն օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքերը ենթակա են 
գանձման (վճարման) սույն հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված դրույքաչափերով: 
Ծանուցում ներկայացրած անձի կողմից ինքնուրույն չորոշելու և (կամ) 
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված լիազոր մարմնին չհայտնելու դեպքում 
լիազոր մարմինն իր հայեցողությամբ որոշում է, թե վայրերից որում նույն 
գործունեության իրականացման իրավունք ձեռք բերելու համար է սույն օրենքով 
սահմանված տարեկան պետական տուրքը ենթակա գանձման (վճարման) սույն 
հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված դրույքաչափերով: 

5. Եթե ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձը ծանուցման 
ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք է ձեռք բերել՝ վճարելով տարեկան 
պետական տուրքը սույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, ապա ծանուցման ենթակա 
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու համար սույն օրենքի այլ 
կետերով սահմանված կարգով վճարված պետական տուրքի հիման վրա 
ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց ծանուցման ենթակա 
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի դադարեցման կամ սահմանված տարեկան 
հերթական պետական տուրքը սահմանված ժամկետում չվճարելու հիմքով 
կասեցված համարվելու օրվանից սույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն վճարած 
տուրքը եռօրյա ժամկետում ենթակա է լրավճարման այդ ծանուցման ենթակա 
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու որևէ մեկի համար` սույն օրենքի 
այլ կետերով տվյալ գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու համար 
սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափի 50 տոկոսի չափով: Եռօրյա 
ժամկետում լրավճարումը չկատարելու դեպքում սույն հոդվածի 2-րդ մասի 
համաձայն վճարված տարեկան պետական տուրքի հիման վրա ծանուցման 
ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց ծանուցման ենթակա 
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը (իրավունքները) համարվում է (են) 
կասեցված եռօրյա ժամկետին հաջորդող օրվանից:   


