
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ 

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

 

3. ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

3.1 արտարժույթի առուվաճառքի համար` տարեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի 
չափով 

3.2 արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպման համար` տարեկան 
բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով 

 3.3 արժույթի դիլերային-բրոքերային առքուվաճառքի համար` տարեկան բազային 
տուրքի 
100-ապատիկի չափով 

3.1 արտարժույթի (յուրաքանչյուր առանձին 
հասցեում) առուվաճառքի համար տարեկան` 

բազային տուրքի 3000-ապատիկի չափով 

3.2 արտարժույթի առուվաճառքի 
սակարկությունների կազմակերպման համար` 
տարեկան 

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով 

3.3 արժույթի դիլերային-բրոքերային 
առքուվաճառքի համար` տարեկան 

բազային տուրքի 3000-ապատիկի չափով: 

 

4. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

4.1 (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-117-Ն) 

4.2 ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար տարեկան բազային տուրքի 
50-ապատիկի չափով 

4.3 կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության 
համար տարեկան բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով 

 4.4. ֆոնդի կառավարման գործունեության իրականացման համար տարեկան 
բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով  

«4.2 ներդրումային ծառայությունների մատուցման 
համար 

տարեկան բազային տուրքի 500-ապատիկի 
չափով 

4.3 կարգավորվող շուկայի օպերատորի, 
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության 
համար 

տարեկան բազային տուրքի 500-ապատիկի 
չափով 

4.4 ֆոնդի կառավարման գործունեության 
իրականացման համար 

տարեկան բազային տուրքի 500-ապատիկի 
չափով»: 

 

5. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 



5.1 բանկային գործունեության համար` տարեկան բազային տուրքի 3000-ապատիկի չափով 

«5.1 բանկերի (նաև օտարերկրյա բանկերի 
մասնաճյուղերի, որոնք ներգրավում են ավանդներ) 
գործունեության համար` տարեկան 

բազային տուրքի 7000-ապատիկի չափով:» 
 

 

 

5.2 գրավատների կազմակերպման համար` տարեկան բազային տուրքի 100-ապատիկի 
չափով 

5.3 (կետն ուժը կորցրել է 22.12.10 ՀՕ-283-Ն) 

5.4 կյանքի յուրաքանչյուր դասի ապահովագրության իրականացման համար` տարեկան 
բազային տուրքի 700-ապատիկի չափով 

5.41. ոչ կյանքի յուրաքանչյուր դասի ապահովագրության իրականացման համար` տարեկան 
բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով 

5.42 յուրաքանչյուր դասի վերաապահովագրության իրականացման համար՝ տարեկան 
բազային տուրքի 2000-ապատիկի չափով 

«5.1.1 Բանկի յուրաքանչյուր մասնաճյուղի 
գործունեության համար՝ տարեկան 

բազային տուրքի 350-ապատիկի չափով 

5.1.2 Բանկի յուրաքանչյուր ներկայացուցչության 
գործունեության համար՝ տարեկան 

բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով 

5.1.3 Օտարերկրյա բանկի յուրաքանչյուր 
ներկայացուցչության գործունեության համար՝ 
տարեկան  

բազային տուրքի 500- ապատիկի չափով 

5.1.4 Օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի 
(որոնք չեն ներգրավում ավանդեր) գործունեության 
համար՝ տարեկան 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով 

5.4.3 Ապահովագրական ընկերության 
յուրաքանչյուր մասնաճյուղի գործունեության 
համար՝ տարեկան  

բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով 

5.4.4 Ապահովագրական ընկերության 
յուրաքանչյուր ներկայացուցչության 
գործունեության համար՝ տարեկան  

բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով 

5.4.5 Օտարերկրյա ապահովագրական 
ընկերության յուրաքանչյուր ներկայացուցչության 
գործունեության համար՝  

տարեկան բազային տուրքի 500-ապատիկի 
չափով 

5.8.1 Վարկային կազմակերպության յուրաքանչյուր 
մասնաճյուղի (որը իրականացնում է արտարժույթի 
կանխիկ փոխանակում) գործունեության համար՝ 

տարեկան բազային տուրքի 1000-ապատիկի 
չափով 

5.8.2 Վարկային կազմակերպության յուրաքանչյուր 
մասնաճյուղի (որը չի իրականացնում 
արտարժույթի փոխանակում) գործունեության 
համար՝ 

տարեկան բազային տուրքի 250-ապատիկի 
չափով 

5.8.3 Վարկային կազմակերպության յուրաքանչյուր 
ներկայացուցչության գործունեության համար՝ 
տարեկան  

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով 

5.9.1 Դրամական փոխանցումներ իրականացնող 
կազմակերպության յուրաքանչյուր մասնաճյուղի 
գործունեության համար՝ տարեկան  

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով» 



5.5 ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար` տարեկան բազային տուրքի 
300-ապատիկի չափով 

5.6 ապահովագրական բրոքերային գործունեության համար` տարեկան բազային տուրքի 
100-ապատիկի չափով  

5.7 աուդիտորական ծառայությունների իրականացման համար` 

   ֆիզիկական անձանցից` տարեկան բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով 

   իրավաբանական անձանցից` տարեկան բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով 

5.8 վարկային գործունեության համար` տարեկան բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով 

5.9 դրամական (փողային) փոխանցումների իրականացման համար` տարեկան բազային 
տուրքի 
250-ապատիկի չափով 

5.10 վճարային գործիքների և վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի և 
քլիրինգի իրականացման համար` տարեկան բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով 

5.11 վարկային բյուրոյի գործունեության համար տարեկան՝ բազային տուրքի  

500-ապատիկի չափով 

5.12 (կետն ուժը կորցրել է 24.11.04 ՀՕ-151-Ն)  

 

14. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՆԵՐՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

14.1 վիճակախաղերի կազմակերպման համար` տարեկան բազային տուրքի 500000-
ապատիկի չափով 

14.2 (կետն ուժը կորցրել է 23.12.13 ՀՕ-133-Ն) 

14.3 շահումներով խաղերի կազմակերպման համար, այդ թվում` 

5.2 Գրավատների (յուրաքանչյուր առանձին 
հասցեում) կազմակերպման համար՝ տարեկան 

բազային տուրքի 6000-ապատիկի չափով 

5.4 Կյանքի յուրաքանչյուր դասի 
ապահովագրության իրականացման համար` 
տարեկան 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով 

5.4.1 ոչ կյանքի յուրաքանչյուր դասի 
ապահովագրության իրականացման համար` 
տարեկան 

բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով 

5.6 Ապահովագրական բրոքերային 
գործունեության համար` տարեկան 

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով 

5.8 վարկային կազմակերպության գործունեության 
համար` տարեկան 

բազային տուրքի 3000-ապատիկի չափով 

5.9 դրամական (փողային) փոխանցումների 
իրականացման համար` տարեկան 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով 

5.10 վճարային գործիքների և 
վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի 
և քլիրինգի իրականացման համար` տարեկան 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով 

5.11 վարկային բյուրոյի գործունեության համար՝ 
տարեկան 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով»: 



14.3.1 Ծաղկաձոր քաղաքում` տարեկան բազային տուրքի 150000-ապատիկի չափով  

14.3.2 Սևան քաղաքում` տարեկան բազային տուրքի 120000-ապատիկի չափով 

14.3.3 Ջերմուկ քաղաքում` տարեկան բազային տուրքի 80000-ապատիկի չափով  

14.3.4 Մեղրի քաղաքում` տարեկան բազային տուրքի 30000-ապատիկի չափով 

14.3.5 այլ վայրում` տարեկան բազային տուրքի 4500000-ապատիկի չափով 

14.4 Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար` տարեկան բազային տուրքի 
500000-ապատիկի չափով 

  
14. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՆԵՐՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

14.1 վիճակախաղերի 
կազմակերպման համար` 
տարեկան 

բազային տուրքի 600000-
ապատիկի չափով 

14.2 շահումներով խաղերի կազմակերպման համար, այդ թվում` 
14.2.1 Ծաղկաձոր քաղաքում` տարեկան բազային տուրքի 

180000-ապատիկի չափով 
14.2.2 Սևան քաղաքում` տարեկան բազային տուրքի 150000-

ապատիկի չափով 
14.2.3 Ջերմուկ քաղաքում` տարեկան բազային տուրքի 100000-

ապատիկի չափով 
14.2.4 Մեղրի քաղաքում` տարեկան բազային տուրքի 35000-

ապատիկի չափով 
14.2.5 այլ վայրում` տարեկան բազային տուրքի 5500000-

ապատիկի չափով 
14.3 Ինտերնետ շահումով խաղերի 

կազմակերպման համար` 
տարեկան 

բազային տուրքի 600000-
ապատիկի չափով . 

 

15. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

15.6 Ֆիզիկական անձանց կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար՝ 

Երևան քաղաքում՝ ամսական բազային տուրքի 12-ապատիկի չափով 

կամ եռամսյակային բազային տուրքի 34-ապատիկի չափով 

կամ տարեկան բազային տուրքի 120-ապատիկի չափով 

այլ քաղաքներում՝ ամսական  բազային տուրքի 8-ապատիկի չափով 

կամ եռամսյակային բազային տուրքի 23-ապատիկի չափով 

կամ տարեկան բազային տուրքի 80-ապատիկի չափով 

այլ վայրերում՝ ամսական բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով 

կամ եռամսյակային  բազային տուրքի 13.5-ապատիկի չափով 

կամ տարեկան բազային տուրքի 45-ապատիկի չափով 



սահմանամերձ գյուղերում՝ ամսական բազային տուրքի 4-ապատիկի չափով 

կամ եռամսյակային բազային տուրքի 9-ապատիկի չափով 

կամ տարեկան բազային տուրքի 30-ապատիկի չափով 

Ընդ որում, պետական տուրքը գանձվում է ըստ հայտատու ֆիզիկական անձի հաշվառման 
վայրի: Սույն տուրքի մասով եռամսյակ նշանակում է իրար հաջորդող յուրաքանչյուր երեք 
ամիս: 

 

25. բացառությամբ սույն հոդվածի 3.1.1-ին, 5.2-րդ, 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 տրման համար` տարեկան տվյալ 
լիցենզիայի տրման համար սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափի հիսուն 
տոկոսի չափով 
 

Հոդված 19.7 Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

միջմարզային, ներմարզային և ներքաղաքային երթուղու  

շահագործման կամ թեթև մարդատար մեքենայով  

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման արտոնագիր 

տրամադրելու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը 

1. Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

միջմարզային, ներմարզային, ներքաղաքային երթուղու շահագործման արտանագիր 

տրամադրելու համար՝ ամսական 
Ավտոբուսներով շահագործման դեպքում շահագործվող ավտոբուսների նստատեղերի 

քանակի և բազային տուրքի 1.8-ապատիկի 

արտադրյալի չափով 
Միկրոավտոբուսներով շահագործման դեպքում շահագործվող միկրոավտոբուսների 

նստատեղերի քանակի և բազային տուրքի 2.3-

ապատիկի արտադրյալի չափով 

2. Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից թեթև 

մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման արտոնագիր 

տրամադրելու համար՝ ամսական 
Երևան քաղաքում Մարզկենտրոններ

ում 
Այլ քաղաքներում Սահմանամերձ 

գյուղերում 
Այլ վայրերում 

թեթև մարդատար 
մեքենայի քանակի 
և բազային տուրքի 

9.5-ապատիկի 

թեթև մարդատար 
մեքենայի քանակի 
և բազային տուրքի 

5.6-ապատիկի 

թեթև մարդատար 
մեքենայի քանակի 
և բազային տուրքի 

5.6-ապատիկի 

թեթև մարդատար 
մեքենայի քանակի 
և բազային տուրքի 

1.4-ապատիկի 

թեթև մարդատար 
մեքենայի քանակի 
և բազային տուրքի 

2.8-ապատիկի 



արտադրյալի 
չափով 

արտադրյալի 
չափով 

արտադրյալի 
չափով 

արտադրյալի 
չափով 

արտադրյալի 
չափով 

3. Սույն հոդվածի կիրառության իմաստով՝ 

1) ավտոբուս է համարվում այն ավտոմոբիլը, որի նստատեղերի քանակը, 

բացառությամբ վարորդի նստատեղի, գերազանցում է տասնյոթը. 

2) միկրոավտոբուս է համարվում իննից մինչև տասնյոթ նստատեղ ունեցող 

(առանց վարորդի նստատեղի) ավտոմոբիլը. 

3) թեթև մարդատար մեքենա է համարվում ավտոմոբիլը, որի նստատեղերի 

քանակը, բացառությամբ վարորդի նստատեղի, չի գերազանցում ութը. 

4) թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրում է համարվում թեթև մար-

դատար-տաքսի ավտոմոբիլով իրականացվող ուղևորափոխադրումը, այդ թվում` 

ըստ նախնական պատվերի, ինչպես նաև ըստ նախնական պատվերի 

համապատասխան պայմանագրերի համաձայն իրականացվող ուղևորափոխա-

դրումը: 

4. Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

միջմարզային, ներմարզային, ներքաղաքային երթուղու շահագործման արտանագիր 

տրամադրելու պետական տուրքի հաշվարկման նպատակով կիրառվում են 

երթուղու հետ կապված՝ հետևյալ գործակիցները՝ 

1) երկու քաղաքների միջև, բացառությամբ Երևան քաղաքի (այսուհետ` միջ-

քաղաքային)՝ 1.0, 

2) Երևան քաղաքի հետ՝ 1.2, 

3) ներմարզային՝ բացառությամբ միջքաղաքայինի և ներքաղաքայինի՝ 

ա. Կոտայքի, Արարատի և Արմավիրի մարզերում՝ 0.75, 

բ. այլ մարզերում՝ 0.5, 

4) ներքաղաքային՝ 

ա. Երևան քաղաքում՝ 1.0, 

բ. Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում՝ 0.9, 

գ. մնացած քաղաքներում՝ 0.8: 

Միևնույն հաշվետու ժամանակաշրջանում տարբեր բնակավայրերում կամ 

տարբեր բնակավայրերի միջև ավտոբուսով և (կամ) միկրոավտոբուսով 

միջմարզային (բացառությամբ միջքաղաքայինի և Երևան քաղաքի հետ) 



երթուղիներով ուղևորափոխադրումների իրականացման դեպքում կիրառվում է այդ 

մարզերի համար սույն մասի 3-րդ կետով սահմանված գործակիցներից 

առավելագույնը: Միևնույն ամսվա ընթացքում տարբեր բնակավայրերում կամ 

տարբեր բնակավայրերի միջև նույն թեթև մարդատար մեքենայով ուղևո-

րափոխադրում իրականացնելու դեպքում պետական տուրքի հաշվարկման համար 

կիրառվում է տվյալ բնակավայրերի համար սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 

պետական տուրքի առավելագույն չափը: 

5. Այն դեպքում, երբ բնակության միևնույն հասցեում գրանցված (հաշվառված) 

անհատ ձեռնարկատերերը, նրանց ամուսինները, ծնողները, երեխաները, 

եղբայրները, քույրերը միևնույն թեթև մարդատար մեքենայով իրականացնում են 

ուղևորափոխադրում, կարող են ստանալ անհատ ձեռնարկատիրոջ անվամբ միայն 

մեկ արտոնագիր: Ընդ որում, այս դեպքում սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 

պետական տուրքի չափը ավելացվում է յուրաքանչյուր վարորդի համար 1000 

դրամով: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված՝ միջմարզային, ներմարզային և 

ներքաղաքային երթուղու շահագործման կամ թեթև մարդատար մեքենայով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման արտոնագրերը տրամադրվում են 

հարկային մարմնի կողմից: 

7. Կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը սույն հոդվածով 

սահմանված արտոնագրերը ստանալու նպատակով մինչև յուրաքանչուր ամսվան 

նախորդող ամսվա վերջինը օրը ներառյալ բացառապես էլեկտրոնային եղանակով 

հարկային մարմին են ներկայացնում միջմարզային, ներմարզային և ներքաղաքային 

երթուղու շահագործման կամ թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորա-

փոխադրումների գործունեություն իրականացնելու վերաբերյալ հայտարարություն 

(այսուհետ՝ սույն հոդվածում՝ Հայտարարություն): Գործունեությունը նոր սկսելու դեպ-

քում կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը Հայտարարությունը հար-

կային մարմին են ներկայացնում մինչև գործունեությունը իրականացնելու օրվան 

նախորդող օրը` անկախ այդ օրվա աշխատանքային կամ ոչ աշխատանքային օր 

լինելու հանգամանքից: 

8. Որևէ ամսվա համար արտոնագիր ստացած կազմակերպության կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից տվյալ գործունեության մասով ավտոբուսների, 



միկրոավտոբուսների կամ թեթև մարդատար մեքենաների (այսուհետ սույն 

հոդվածում՝ ավտոմեքենա) քանակի ավելացման դեպքում մինչև ավելացման օրվան 

նախորդող օրը ներառյալ հարկային մարմին է ներկայացվում նոր 

Հայտարարություն` տվյալ ամսվա համար նախկինում ներկայացված 

ավտոմեքենաների քանակի և ավելացվող ավտոմեքենաների քանակի 

մեծությունների հանրագումարով: Ավտոմեքենաների ավելացման դեպքում 

ավելացված ավտոմեքենաների նստատեղերի կամ ավտոմեքենաների քանակի 

մասով հաշվարկվում է սույն հոդվածով սահմանված ընդհանուր կարգով: 

Յուրաքանչյուր ամսվա համար ատացված արտոնագրում նշված ավտոմեքենաների 

քանակը չի կարող նվազեցվել: 

9. Սույն հոդվածով սահմանված դեպքերում Հայտարարություն ներկայացրած 

կազմակերպությանը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը Հայտարարությունում նշված` 

գործունեության տեսակի (տեսակների) և ամսվա մասով` մինչև տվյալ ամսվա սկզբի 

օրը ներառյալ տրամադրվում է հարկային մարմնի սահմանված ձևի արտոնագիր: 

Սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքում նոր Հայտարարությունում նշված 

հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի օրը ներառյալ կազմակերպությանը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջը տրամադրվում է նոր արտոնագիր: Սույն մասով 

սահմանված դեպքում տրամադրվում է նոր արտոնագիր` նախկին արտոնագրում 

նշված ավտոմեքենաների քանակի և ավելացվող ավտոմեքենաների քանակի 

հանրագումարով` ավոտմեքենաների ավելացման ամսաթիվն ընդգրկող օրվանից 

մինչև այդ ամսվա ավարտը ներառող ժամանակաշրջանի համար: 

10. Յուրաքանչյուր կազմակերպությանը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը սույն 

հոդվածով սահմանված յուրաքանչյուր գործունեության տեսակի մասով 

յուրաքանչյուր ամսվա համար տրամադրվում է մեկ արտոնագիր: 

11. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ միջմարզային, ներմարզային, 

ներքաղաքային երթուղու շահագործման համար պետական տուրքի հաշվարկման 

նպատակով հիմք է ընդունվում տվյալ ամսվա ընթացքում տվյալ երթուղու 

սպասարկման նպատակով շահագործվող ավտոբուսների կամ 

միկրոավտոբուսների քանակը: Ընդ որում, պետական տուրքի հաշվարկման 

նպատակով ավտոբուսների կամ միկրոավտոբուսների քանակը չի կարող պակաս 

լինել տվյալ երթուղու սպասարկման համար անհրաժեշտ ավտոբուսների կամ 



միկրոավտոբուսների (ներառյալ` պահուստային տրանսպորտային միջոցների) 

քանակից: 

12. Սույն հոդվածով սահմանված պետական տուրքը չի գանձվում 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքից սկսվող և Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում չավարտվող կամ Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքից դուրս սկսվող և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

ավարտվող երթուղիների շահագործման մասով, ինչպես նաև թեթև մարդատար 

մեքենայով, ավտոբուսով կամ միկրոավտոբուսով բացառապես սեփական 

ներարտադրական (ներտնտեսական) ուղևորափոխադրման մասով: 

13. Ավտոբուսներով օրենքով սահմանված կարգով ուղևորների կանոնավոր 

փոխադրումներ իրականացնելիս ավտոբուսի անսարքության դեպքում արտոնագիր 

ստացած կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը այդ ամսվա ընթացքում 

կարող է այն փոխարինել նստատեղերի նույն կամ պակաս քանակ ունեցող 

ավտոբուսով` նախապես այդ մասին տեղեկացնելով հարկային մարմնին` 

Կառավարության սահմանած կարգով: Սույն մասի դրույթները չեն տարածվում 

Երևան քաղաքում և Երևան քաղաքի հետ կապված երթուղիների շահագործման 

գործունեության մասով:»: 

 
Հոդված 32. Պետական տուրքի գանձումը 
  
Պետական տուրքը գանձվում է մինչև համապատասխան ծառայության 

մատուցումը կամ գործողության իրականացումը, եթե սույն օրենքով այլ կարգ 
սահմանված չէ կամ վճարողին պետական տուրքի գծով արտոնություն տրված չէ: 
Լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրման, լիցենզիայի գործողության ժամկետի 
երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, այլ վայրում ևս լիցենզավորման 
ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու, գործունեության իրականացման 
թույլտվության կամ թույլտվության իրավունքը հավաստող փաստաթղթի 
կրկնօրինակի տրման, գործունեության իրականացման թույլտվության գործողության 
ժամկետի երկարաձգման, գործունեության իրականացման թույլտվության 
վերաձևակերպման համար պետական տուրք սահմանված լինելու դեպքում 
համապատասխան ծառայության մատուցում կամ գործողության իրականացում է 
համարվում լիցենզիան, լիցենզիայի կրկնօրինակը, ժամկետը երկարաձգված 
լիցենզիան, վերաձևակերպված լիցենզիան, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա 
նույն գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիան, գործունեության իրականացման 
թույլտվության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը, գործունեության 
իրականացման թույլտվության իրավունքը հավաստող փաստաթղթի կրկնօրինակը, 
ժամկետը երկարաձգված գործունեության իրականացման թույլտվության 
իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը, վերաձևակերպված գործունեության 



իրականացման թույլտվության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը, ինչպես նաև 
դրանց վերաբերյալ համապատասխան որոշումները հայտատուին պատշաճ ձևով 
ուղարկելը կամ հանձնելը: 

Օրենքով սահմանված դեպքերում ծանուցման ենթակա գործունեությամբ 
զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու համար պետական տուրք սահմանված լինելու 
դեպքում համապատասխան ծառայության մատուցում կամ գործողության 
իրականացում է համարվում լիազոր մարմնի կողմից համապատասխան անձին 
հաշվառելը: 

Մարդատար-տաքսի մեկից չորս ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների 
կազմակերպման լիցենզիա ունեցող անհատ ձեռնարկատերերը և 
կազմակերպությունները, մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլների քանակը 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չորսից ավելացնելու դեպքում պարտավոր են 
վճարել պետական տուրք՝ բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով: Պետական 
տուրքը պետք է վճարվի մինչև ավտոմոբիլների քանակը օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով չորսից ավելի դառնալը: Սույն պարբերությամբ սահմանված 
դեպքում, անկախ պետական տուրքի վճարման ամսաթվից, լիցենզիայի համար 
տարեկան հերթական պետական տուրքը վճարվում է սույն օրենքի 34 հոդվածով 
սահմանված ժամկետում: Անհատ ձեռնարկատերերը և կազմակերպությունները 
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլների քանակը օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով չորսից ավելի դառնալու դեպքում հերթական տարեկան պետական տուրքը 
վճարում են սույն օրենքի 19 հոդվածի 15.5-րդ ենթակետի երկրորդ պարբերությամբ 
սահմանված դրույքաչափով: 

Անհատ ձեռնարկատերերը և կազմակերպությունները մարդատար-տաքսի 
ավտոմոբիլների քանակը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չորս և պակաս 
դառնալու դեպքում տարեկան հերթական պետական տուրքը վճարում են սույն 
օրենքի 34 հոդվածով սահմանված ժամկետում՝ սույն օրենքի 19 հոդվածի 15.5-րդ 
ենթակետի առաջին պարբերությամբ սահմանված դրույքաչափով: 

Պետական տուրքի հաշվարկման և գանձման նպատակով գործողությունների 
կատարման և ծառայությունների մատուցման պահ է ճանաչվում դրանց ավարտման 
պահը:  

Հայաստանի Հանրապետությունից օդային տրանսպորտային միջոցներով 
մեկնող ֆիզիկական անձանց ելքի դեպքում ծառայության մատուցման պահ է 
համարվում թռիչքի պահը: 

Պետական տուրքի գանձման օբյեկտ հանդիսացող մի քանի գործողություններ 
միաժամանակ կատարելու կամ ծառայություններ մատուցելու դեպքում պետական 
տուրքը հաշվարկվում է յուրաքանչյուրի համար առանձին, բացառությամբ սույն 
օրենքով նախատեսված դեպքերի, և փոխանցվում համապատասխան բանկային 
հաշվին: Պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այլ բան սահմանված 
չլինելու դեպքում, պետական տուրքի տեսակի, վճարողի անվան, գումարի 
փոխանցման բանկային հաշվի համարի և վճարման ամսաթվի նշումով, մնում է 
պետական տուրք գանձող մարմնում` համապատասխան գործողությունների 
կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումը հաստատող գործերին կցված: 
Օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության 
դիվանագիտական ծառայության մարմինների իրականացրած գործողությունների և 
մատուցված ծառայությունների համար գանձված (այդ թվում` կանխիկ) պետական 



տուրքի գումարները համապատասխան գործողություններ կատարող կամ 
ծառայություններ մատուցող մարմինները բանկ են մուծում (բյուջե փոխանցում) 
համապատասխան գործողությունների կատարման, ծառայությունների մատուցման 
հաջորդող ամսվա առաջին երկու բանկային օրվա ընթացքում: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմինը սահմանում և 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ համաձայնեցնում է 
պետական տուրքի այն տեսակները, որոնք գանձող մարմնի կամ պաշտոնատար 
անձի կողմից կարող է իրականացվել կանխիկ: Այդ դեպքում գանձված (ստացված) 
պետական տուրքի գումարները համապատասխան գործողություններ կատարող 
կամ ծառայություններ մատուցող մարմինները (դրանց պատասխանատու 
պաշտոնատար անձինք) բանկ են մուծում (բյուջե փոխանցում) համապատասխան 
գործողությունների կատարման, ծառայությունների մատուցման հաջորդ երկու 
բանկային օրվա ընթացքում, բացառությամբ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունից 
օդային տրանսպորտի միջոցներով մեկնող ֆիզիկական անձանց ելքի դեպքում 
պետական տուրքի գանձման լիազորությունը Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշմամբ պատվիրակվել է կազմակերպություններին, որի 
դեպքում պետական տուրքի գումարները պետական բյուջե են փոխանցվում 
կառավարության սահմանած կարգով: Այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետության 
ավիափոխադրողները և Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված 
օտարերկրյա ավիափոխադրողների ներկայացուցչությունները ուղևորների 
փոխադրման տոմսի մեջ ներառված պետական տուրքի գումարները պետական 
բյուջե են փոխանցում ոչ ուշ, քան փաստացի թռիչքի օրվան հաջորդող 10 բանկային 
օրվա ընթացքում, իսկ ոչ կանոնավոր օդային փոխադրումների, ինչպես նաև 
Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայացուցչություններ չունեցող օտարերկրյա 
կազմակերպությունների կողմից օդային փոխադրումներ իրականացնելու դեպքում 
փաստացի թռիչքի օրվան հաջորդող 10 բանկային օրվա ընթացքում պետական 
տուրքի գումարները հաշվարկում և պետական բյուջե են փոխանցում 
օդանավակայանները շահագործող կազմակերպությունները` անկախ օդային 
փոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններից փոխանցումների 
ստացումից: 

Առանձին դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
որոշմամբ պետական տուրքի գանձման լիազորությունը օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով կարող է պատվիրակվել ձեռնարկություններին, 
կազմակերպություններին: Այդ դեպքում դրանց իրականացման հետ կապված 
ծախսերի փոխհատուցման նպատակով տվյալ ձեռնարկությունների, 
կազմակերպությունների կողմից կարող են սահմանվել վճարներ, (բացառությամբ 
օդային փոխադրումների տոմսերի վաճառք և օդային փոխադրումներ 
իրականացնող կազմակերպություններին պետական տուրքի գանձման 
լիազորությունը պատվիրակված լինելու դեպքերի)որոնց չափը համաձայնեցվում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի հետ: 

Օրենքի 19-րդ հոդվածի 14-րդ բաժնի 14.3.1-14.3.5-րդ կետերով 14.2.1-14.2.5-րդ 
կետերով սահմանված պետական տուրքի տարեկան գումարի մեկ քառորդ մասը 
պետական բյուջե է վճարվում յուրաքանչյուր եռամսյակ` մինչև տվյալ եռամսյակի 
սկզբին նախորդող ամսվա 25-ը ներառյալ, բացառությամբ լիցենզիայի տրման 
համար վճարվող առաջին պետական տուրքի, որի վճարման հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորվում են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 



Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում հետևյալ 
չափով` օրենքի 19-րդ հոդվածի 14-րդ բաժնի 14.3.1-14.3.5-րդ կետերով 
սահմանված պետական տուրքի տարեկան գումարի մեկ տասներկուերորդի և 
լիցենզիայի տրման ամսվանից մինչև տվյալ եռամսյակի վերջին ամիսն ընկած 
ժամանակահատվածում ներառված, այդ թվում` ոչ ամբողջական, ամիսների թվի 
արտադրյալով: 

Օրենքի 19.7-րդ հոդվածով սահմանված՝ միջմարզային, ներմարզային, ներքաղա-
քային երթուղու շահագործման, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերի և կազ-
մակերպությունների կողմից թեթև մարդատար մեքենաներով ուղևորափոխադրում-
ների կազմակերպման համար ամսական պետական տուրքը պետական բյուջե է 
վճարվում մինչև յուրաքանչյուր ամսվան նախորդող ամսվա վերջին օրը ներառյալ: 
Ամսվա ընթացքում ավտոբուսների, միկրոավտոբուսների կամ թեթև մարդատար 
ավտոմեքենաների քանակի ավելացման դեպքում ավելացված ավտոբուսների, 
միկրոավտոբուսների կամ թեթև մարդատար ավտոմեքենաների մասով պետական 
տուրքը պետական բյուջե է վճարվում մինչև ներմարզային և ներքաղաքային 
երթուղու շահագործման կամ թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորա-
փոխադրումների գործունեություն իրականացնելու վերաբերյալ նոր հայտարարու-
թյուն ներկայացնելու օրվան նախորդող օրը ներառյալ 

 


