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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. 

  
1. ԱՌԵՎՏՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

  
 1.1 «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 

անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 710210000, 
710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող 
բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ 
չամրացված ալմաստների առուվաճառքի, ներմուծման, 
արտահանման, փոխադրման համար` տարեկան 

բազային 
տուրքի 
1000-
ապատիկի 
չափով 

   
2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

  

 2.1 դեղերի արտադրության համար` տարեկան բազային 
տուրքի 
200-
ապատիկի 
չափով 

 2.2 (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-117-Ն)  
 2.3 (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-117-Ն)  

 2.4 դեղատնային գործունեության համար` տարեկան բազային 
տուրքի 
50-
ապատիկի 
չափով 

 2.5 կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի 
կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման 
իրականացման համար` տարեկան 

բազային 
տուրքի 
50-
ապատիկի 



չափով 

 2.6 գենետիկ ինժեներիայի գործունեության համար` տարեկան 
(ուժը կորցրած ճանաչել) 

բազային 
տուրքի 
50-
ապատիկի 
չափով 

 2.7 (ենթակետն ուժը կորցրել է 19.06.13 ՀՕ-85-Ն) 

 2.71. (ենթակետն ուժը կորցրել է 19.06.13 ՀՕ-85-Ն) 

 2.8 շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր ստանալու 
համար՝ 

  ա) ավագ բուժաշխատողի համար՝  բազային 
տուրքի 
եռապատիկի 
չափով 

  բ) միջին բուժաշխատողի համար՝  բազային 
տուրքի 
չափով 

 2.9. դեղերի մեծածախ իրացում  տարեկան 
բազային 
տուրքի 100-
ապատիկի 
չափով 

 

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: 

13)Գենետիկ ինժեներիայի գործունեության իրականացման իրավունք 
ձեռք բերելու համար 

տարեկան 
բազային տուրքի 
50-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: 

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:  
 

 


