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Ընդունված է 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ին 
  

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 
  

Հոդված 22. Ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակների ցանկը 
  

1. Գործունեությունը համարվում է ծանուցման ենթակա, եթե այն ընդգրկված է սույն 

հոդվածի աղյուսակում: 

2. Ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակը՝ 
  

Հ/հ

Ծանուցման ենթակա  

գործունեության  

տեսակը 

Ծանուցում 

ներկայաց-րած 

անձանց 

հաշվառող 

մարմինը 

Ոլորտ
Վայրի 

պահանջ 

1 2 3 4 5 

   1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ       

1. 
Հրագործական ապրանքների արտադրություն, 

ներմուծում կամ առևտուր 

ԿՄ - - 

   2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ       

1. 
Անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող 

կենսապատրաստուկների արտադրություն 

ԿՄ - Վ 

2. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն ԿՄ - Վ 

3. 
Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական 

միջոցների արտադրություն և (կամ) վաճառք 

ԿՄ - Վ 

  
3. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

      

1. 

Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության 

ծառայություններ, բացառությամբ այն ծառայությունների, 

որոնց մատուցման համար անհրաժեշտ է տիրապետել և 

շահագործել էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանց 

ՀԾԿՀ Ա Վ 

  4. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ       

1. 

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 

ԿՄ Ա Վ 



արտադրություն 

2. 

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 

անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 

ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին 

դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ 

սպիրտային խմիչքների արտադրություն 

ԿՄ - Վ 

3. 

«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 արտադրություն 

ԿՄ - Վ 

3.1 
Խաղողի օղիների և խաղողի օղու թորվածքների 

արտադրություն 

ԿՄ - Վ 

4. 
Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների 

արտադրություն 

ԿՄ Ա - 

5. Գարեջրի արտադրություն ԿՄ Ա - 

6. 
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 

հարգորոշում և հարգադրոշմում 

ԿՄ - Վ 

7. Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում ԿՄ - Վ 

8. 

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 

անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 

ծածկագրին դասվող օղու ներմուծում 

ԿՄ Ա - 

9. 

Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 

անվանացանկ (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 710210000, 

710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող բնական` 

մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամ-

րացված ալմաստների առուվաճառք, ներմուծում, 

արտահանում, փոխադրում 

 

Մ 

  

  

3. Սույն հոդվածի աղյուսակում չնշված գործունեության տեսակներով ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձինք իրավունք ունեն զբաղվելու առանց սահմանափակման, 

բացառությամբ «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված դեպքերի, եթե տվյալ գործունեության տեսակով զբաղվելն օրենքով արգելված 

չէ: 

4. Սույն հոդվածի աղյուսակի «4. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ» բաժնի 

1-5-րդ և 8-րդ կետերում նշված գործունեության տեսակներն իրականացնող անձանց 

արգելվում է որևէ ամսվա արդյունքներով իրացման շրջանառության 10 տոկոսից ավելին 

հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներով արտացոլելը: Սույն մասով սահմանված 

սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում սույն մասում նշված անձանց նկատմամբ 

կիրառվում են առանց ծանուցման ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման 

համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ: 

Նույն բաժնի 9-րդ կետում նշված գործունեության տեսակը իրականացնող անձանց 

կողմից Քիմբերլի գործընթացի հավաստագրման սխեմայով նախատեսված պահանջները 

խախտելու դեպքում նշված անձանց համար կիրառվում են առանց ծանուցման ծանուցման 

ենթակա գործունեության իրականացման համար օրենքով նախատեսված 

պատասխանատվության միջոցներ։ 



5. Սույն հոդվածի աղյուսակի երրորդ սյունակում հապավումներով սահմանվում են 

լիազոր մարմինները: Աղյուսակի հապավումները վերծանվում են հետևյալ կերպ. 

ԿՄ - Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական 

կառավարման մարմին կամ մարմիններ. 

ՀԾԿՀ - Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողով: 

6. Սույն հոդվածի աղյուսակի չորրորդ սյունակում «Ա» տառով նշված գործունեության 

տեսակներով զբաղվելու համար չի պահանջվում ծանուցում, եթե դրանք իրականացվում են 

ոչ ձեռնարկատիրական (տնտեսական) գործունեության նպատակով: 

7. Միայն սույն հոդվածի աղյուսակի հինգերորդ սյունակում «Վ» տառով նշված 

գործունեության տեսակներով զբաղվող ծանուցման ենթակա գործունեություն 

իրականացնող անձինք են պարտավոր ծանուցման ենթակա գործունեությունն 

իրականացնել միայն ծանուցման մեջ նշված վայրում: 

8. Ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակների պարզաբանումները տրվում են 

Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենքների և «Տնտեսական 

գործունեության ընդհանուր դասակարգիչների» համաձայն: 

(22-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 19.02.16 ՀՕ-29-Ն) 
  

Գ Լ ՈՒ Խ  6 
  

 ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

Հոդված 24. Անցումային դրույթներ 
  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 

2. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված համապատասխան գործունեության լիցենզիա 

ստացած անձը համարվում է սույն օրենքով սահմանված նույն տեսակի գործունեության 

իրականացման ծանուցում ներկայացրած անձ: 

3. Լիազոր մարմինները պարտավոր են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 

մեկամսյա ժամկետում, սույն օրենքով սահմանված կարգով իրականացնել մինչև սույն 

օրենքի ուժի մեջ մտնելը «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված գործունեության լիցենզիա ստացած անձանց հաշվառում՝ լիցենզիա 

ստանալու համար ներկայացված տեղեկատվությանը համապատասխան, և հաշվառված 

անձանց վերաբերյալ սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկատվությունը, 

ինչպես նաև հաշվառման օրը, ամիսը, տարեթիվը, որը այդ անձին տրամադրված 

լիցենզիայի տրամադրման օրը, ամիսը, տարեթիվն է, հրապարակել իր պաշտոնական 

կայքում և հրապարակելուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, այդ տեղեկատվությունը 

տրամադրել պետական տուրքի հաշվարկման և գանձման կարգի պահպանման նկատմամբ 

վերահսկողությունն իրականացնող՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

լիազորած մարմնին: 

Սույն պահանջները տարածվում են լիցենզավորման ենթակա գործունեության ցան-

կացած տեսակ ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակ համարվելու դեպքերի վրա: 

4. Նոր գործունեությունը ծանուցման ենթակա կարող է ճանաչվել դրա մասին 

համապատասխան օրենքը պաշտոնապես հրապարակվելուց ոչ շուտ, քան վեց ամիս հետո, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ գործունեությունը, «Լիցենզավորման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, ենթակա է լիցենզավորման: 



5. Ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման պայմանների ու պահանջների 

այնպիսի փոփոխությունը, որը սահմանափակում է ծանուցման ենթակա գործունեություն 

իրականացնող անձի իրավունքները կամ նրա համար նախատեսում է նոր 

պարտականություններ, ուժի մեջ է մտնում համապատասխան փոփոխությունը 

պաշտոնապես հրապարակելուց ոչ շուտ, քան վեց ամիս հետո: 

6. Սույն օրենքով սահմանված լիազոր մարմիններ են համարվում մինչև սույն օրենքի 

ուժի մեջ մտնելը համապատասխան գործունեությունը լիցենզավորող մարմինները, եթե 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի սահմանում լիազոր այլ մարմիններ: 
  

 


